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Królowo niebios
i polskiej korony,
Szkaplerza Twego
dzisiaj czcimy święto,
Matko, coś wolność
na polskie zagony
Wróciła łaską
Twoją niepojętą.

Piersi Polaków szkaplerz,
znak Twój, Pani,
Bronił od kuli,
ochraniał od skazy,
On ich wstrzymywał
na brzegu otchłani,
On ich na Twoje
prowadził rozkazy.

Najświętsza Panno,
Twojego szkaplerza
Dziś się chwytamy
jako naszej tarczy,
Polak się nadal
w służbę Ci powierza,
Przysięga wierność,
póki życia starczy.



BLASKI I CIENIE JUBILEUSZU
20-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej

Zacznijmy od blasków

Wydarzeniem były Misje św.,
których zadaniem było przygoto-
wać duchowo naszych parafian do
uroczystości 20-lecia koronacji ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej.
Były to wyjątkowe Misje, bo prowa-
dzone z kopią Całunu Turyńskiego.

Tym, co nie zetknęli się z tym
tematem wyjaśniam, że Całun Tu-
ryński, jest to prześcieradło, któ-
rym owinięto zdjęte z krzyża umę-
czone Ciało Pana Jezusa i złożono
do grobu wykutego w skale opo-
dal Golgoty. Płótno to, przechodząc
różne koleje losu w ciągu dwu-
dziestu wieków, zachowało się do
dzisiaj. Wiele razy było narażane na
zniszczenie, na spalenie, są ślady
spalenizny, ślady napraw. Na tym
płótnie są odbite wyraźne ślady
umęczonego ciała Pana Jezusa. Po-
twierdziły to wielokrotne żmudne
badania naukowe płótna. Obecnie
przechowywane jest w katedrze
w Turynie jako jedna z najcen-
niejszych pamiątek po Chrystusie.
Całun Turyński nazwany jest pią-
tą Ewangelią pisaną męką i krwią
Chrystusa. Jest kilka kopii tego
całunu.

Misje prowadził ojciec Zbigniew
Dudek ze zgromadzenia Towarzy-
stwa św. Pawła, mającego głów-
ną siedzibę w Częstochowie. To

że udało się nam zdobyć takie-
go misjonarza, to wielka łaska,
bo ojcie misjonarz ma zajęte ter-
miny, zwłaszcza wielkopostne, już
do 2016 roku. Ojciec misjonarz
wykazywał przy pomocy kopii Ca-
łunu, że Pan Jezus naprawdę cier-
piał, jak to relacjonują Ewangelie,
a podczas zmartwychwstania moc
światła prześwietliła prześcieradło
tak, że pozostał na nim negatyw
fotograficzny Jego postaci. Nad-
mienię, że Misje zwykle odbywają
się w parafiach co 10 lat. Ostatnio
były u nas przed 10-leciem koro-
nacji cudownego obrazu. Misje św.
to wyjątkowe wydarzenie w życiu
religijnym parafii. Do udziału w Mi-
sjach św. zostali drodzy parafianie
zaproszeni nie tylko przez ogłosze-
nia parafialne i artykuł w „Kanie”,
ale również przez dostarczenie pro-
gramu do niemal każdej rodziny.

Jeszcze ważniejszym wydarze-
niem była 20. rocznica koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej. Wy-
rosło już pokolenie parafian, które
nie pamięta tamtych doniosłych
chwil na Gdańskiej Zaspie sprzed
20 lat. Czyż to nie wielkie szczęście,
że wśród nas Matka Boża wybrała
sobie miejsce na szczególne wysłu-
chiwanie modlitw? Że sługa Boży
Jan Paweł II, nasz rodak, osobiście
dokonał koronacji? Przez tę koro-
nację dokonał posługi wobec nas.
I nam usłużył wśród tylu zajęć Jan
Paweł II papież. Czyż nie winniśmy
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mu za to wdzięczność i modlitwę
o rychłą beatyfikację i kanonizację?
Cieszę się i tym, że ks. arcybiskup
Tadeusz Gocłowski ochotnie przy-
jął zaproszenie do Trąbek Wielkich,
aby przewodniczyć uroczystej Mszy
św. jubileuszowej, podczas której
dokonał konsekracji nowego ołta-
rza z granitu ufundowanego na ten
Jubileusz.

W uroczystości uczestniczyło 17
księży. Osobliwe jest to, że w kon-
kurencji do zaproszonego chóru
z Łęgowa, wystąpił bardzo odważ-
nie nowo utworzony przez pana
organistę Michała Olejnika męski
chór parafialny, który zaskoczył
i zadziwił księdza arcybiskupa. Dał
temu wyraz, gdy po kolacji osobi-
ście przyszedł do naszych chórzy-
stów, by im pogratulować i dłuższą
chwilę z nimi porozmawiać. Ks.
arcybiskup odjechał od nas dopiero
około godziny 22. Uroczystość była
bardzo podniosła i radosna. Pisał
o niej i zapraszał na nią ks. arcybi-
skup w liście pasterskim czytanym
w parafiach w niedzielę 10 czerwca.
Wyrażam głębokie podziękowanie
tym wszystkim parafianom, którzy
w jakiejkolwiek formie przyczynili
się do przygotowania tej jubile-
uszowej uroczystości od strony li-
turgicznej, w kościele i wokół niego
oraz za przygotowanie posiłku dla
zaproszonych kapłanów i gości.

Trzeba też wspomnieć
o cieniach

Wydaje się, że wielu parafian
zupełnie zignorowało tak Misje św.
jak i 20-lecie koronacji.

W Misjach św. trwających cały
tydzień brało udział mało para-
fian. Wielu nie było ani razu na
nauce misyjnej. A Misje to czas na-
wrócenia. Ci parafianie widocznie
uważają się już za „świętych” i na-
wracania nie potrzebują. Zazna-
czyło się też wielkie zaniedbanie
rodziców w religijnym wychowaniu
dzieci. Na specjalną Mszę św. mi-
syjną dla dzieci przybyło ich około
15 i 6 matek z małymi dziećmi do
błogosławieństwa. Msza św. była
dla nich o godz. 18.00 – a za-
tem dogodna pora. Powinno ich
być około 180 osób. Gdzie byli?
Jak rodzice zatroszczyli się o po-
słanie na misje swoich dzieci? Jak
to się ma w odniesieniu do przy-
sięgi ślubnej, że po katolicku będą
wychowywać dzieci, jeśli ich nimi
Bóg obdarzy? „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie. Nie zabra-
niajcie im” – mówi Jezus. Co na to
katolickie matki i ojcowie? Wiedz-
cie, że jeśli dziecko nie „nasiąknie”
wiarą, potem wszelki trud będzie
daremny! Proszę wytłumaczyć się
przed Bogiem z tego zaniedbania.
A czy uwzględnimy to w rachunku
sumienia przed spowiedzią? To jest
grzech zaniedbania!

Nie dopisała też młodzież. W na-
ukach misyjnych dla młodzieży bra-
ło udział około 15 osób, a gdzie
pozostali? Czy po bierzmowaniu
wasi synowie i córki pożegnali się
z Kościołem? Czy tak ma wyglądać
świadectwo wiary po otrzymaniu
sakramentu dojrzałości w wierze?
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Kopia Calunu Turyńskiego stanowiła kanwę rozważań tegorocznych Misji św.

Ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski metropolita gdański podczas jubileuszu
konsekrował nowy granitowy ołtarz w trąbkowskim kościele
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Ogólnie stwierdzam, że Misje
w parafii „nie udały się”! Parafia-
nie w większości ich nie docenili
– mówiąc delikatnie, a nawet zlek-
ceważyli. Czy ty byłeś na naukach
misyjnych choć jeden raz? Pamię-
taj, najpierw dusza i zbawienie,
a potem ciało i pokarm. Pytałem
narzeczonych na nauce przedślub-
nej o udział w Misjach – odzewem
było ogólne milczenie. Pewnie nie
wiedzieli, że w parafii były Misje
św.

Niewątpliwie wydarzeniem była
rocznica 20-lecia koronacji. Zapro-
szeni byli wszyscy, ale ilu z nas
nie było? Można powiedzieć: jeżeli
nie kochasz Matki Jezusa, to czy
kochasz Jezusa? Czy kochasz swoją
Mamę? „On jak matkę ją miłował,
jej posłusznym był, każde słowo
jej szanował chociaż Bogiem był”.
A ty? „Gdzie mam pójść jak nie
do Matki, która ukojenie da”. Czy
nie sprawiłeś Jej zawodu? Może
przyjdziesz do Niej, gdy od lekarza
się dowiesz o raku złośliwym? Ona
oczekuje na Ciebie teraz, a tyś Ją
zawiódł!

Przecież to wielka duma, ra-
dość, że nasza parafia posiada obok
Jezusa tak cenny skarb! Ceń so-
bie to wyróżnienie. Pamiętaj: kto
Ją kocha – ten się zbawi! Weź Ją
do swojego życia jak św. Jan pod
krzyżem. „Oto Matka twoja” mówi
Ci Jezus. A Matkę trzeba kochać,
szanować i do Niej ze wszystkim
przychodzić!

Dlaczego nie byłeś obecny na
20-leciu koronacji? Na pewno nie
mogłeś? Ona Cię zaprosiła!

To są bolesne cienie tej uro-
czystości! Czy tak musi być? Dziś
dajemy się formować przez laicyzu-
jące środki przekazu. Usiłujemy żyć
„jakby Bóg był nam niepotrzebny”.
Coraz obojętniejsza religijnie staje
się nasza parafia. Dziś dziewczęta
wstydzą się nosić obraz w proce-
sji oktawy Bożego Ciała. Po raz
pierwszy od niepamiętnych czasów
nie było w parafii 4 dziewcząt do
niesienia obrazu-feretronu.!

Ministranci wstydzą się służby.
Kiedyś na Mszy św. dla gimna-
zjum ani jeden z nich nie przyszedł
służyć, a byli w kościele. Niegdyś
rodzice byli dumni, że ich syn
jest ministrantem a teraz odradza-
ją dziecku służenie. Pytam chłopca
z klasy trzeciej podstawowej, dla-
czego nie chce służyć?

– Mama mi nie pozwala! Ja bym
chciał.

I ta mamusia jest rzekomo gor-
liwą katoliczką!

W niedzielnej Mszy św. uczest-
niczy coraz mniej naszych dzie-
ci! Dlaczego? Rodzice nie posyłają!
To wasz ciężki grzech, gdy wasze
dziecko nie uczestniczy w niedziel-
nej Eucharystii z powodu waszego
zaniedbania!

Przepraszam, ale jeszcze zadam
pytanie: Kiedy byłeś na adoracji
Najświętszego Sakramentu? Kiedy
byłeś na Nowennie do Matki Bożej?
Znów powiesz, to mi niepotrzebne!
Czyżby? A co jest potrzebne do
zbawienia?

Ks. Edward Szymański
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BOŻE CIAŁO 2007
fotomigawki z uroczystości
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Tegoroczna trasa procesji Bożego Ciała prowadziła pokrytymi nową nawierzchnią
ulicami Trąbek Wielkich, które tym sposobem zostały poświęcone. Na zdjęciach
prezentujemy poszczególne ołtarze wzniesione przy krzyżu koło poczty, na posesji
państwa Świerczków, przed wejściem do gimnazjum oraz przed urzędem gminy
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2007

1 lipca: 13. Niedziela Zwykła

1 Krl 19,16b.19–21

Ga 5,1.13–18

Łk 9,51–62

Znamy figurę Jezusa frasobliwe-
go, smutnego, zmartwionego, sie-
dzącego z gołymi nogami, głową
opartą na dłoni. Niektórzy teolo-
gowie polski czasownik „frasować
się” wyprowadzają od niemieckiego
fressen: „gryźć się”. Człowiek fra-
sobliwy gryzie się własnym zmar-
twieniem, ale Jezus jest frasobliwy
ze zgryzoty ludzkiej.

Podobno wiejski artysta, który
pierwszy wyrzeźbił Jezusa frasobli-
wego, uczynił to pod wpływem słów:
„Lisy mają nory i ptaki powietrzne
– gniazda, lecz Syn Człowieczy nie
ma miejsca, gdzie by głowę mógł
oprzeć” (Mt 8,20). W słowach Je-
zusa dostrzegł każdego człowieka
bez dachu nad głową.

Jednakże kryje się tu nie smu-
tek, ale zapowiedź: wszystkich, któ-
rzy chcą iść za Jezusem, czeka
trudna droga. Chrześcijanin musi
sobie zdać sprawę, że jego życie jest
pielgrzymką doczesną i nawet jeżeli
zbuduje sobie willę, daczę z sauną
i ogrodem, i tak w pewnej chwili
usłyszy: „Pójdź za Mną”. Umrze

i będzie musiał porzucić pobudo-
wane domy i wszystkie ziemskie
zabezpieczenia. Ewangelia ta nie
mówi o śmierci. Mówi o wymaga-
niach Bożej miłości.

8 lipca: 14. Niedziela Zwykła

Iz 66,10–14c

Ga 6,14–18

Łk 10,1–12.17–20

Powiedział też do nich: „Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników
mało; proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak
owce między wilki” (Łk 10,2–3).

Święty Łukasz zapisał też inne
słowa Pana Jezusa: „Nie bój się,
mała trzódko” (Łk 12,32).

Stale chcemy być wielką trzód-
ką. Wydaje nam się, że wtedy jeste-
śmy bezpieczni. Tymczasem Pan
Jezus powiedział, że nawet mała
ilość wiernych ufających Mu nie
powinna się bać. Kościół zawsze
będzie ziarnkiem gorczycy tak sa-
mo, jak był na początku istnienia.
Nasza obawa, że jest nas w Kościele
mniej, nie ma zupełnie uzasadnie-
nia. Pan Jezus uspokaja. Nieliczni
święci głoszą dzieło Boże, a my
powtarzajmy słowa: „Jezu, ufam
Tobie”.
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Uczniów Jezusa będzie zawsze
niewielu wobec duchowych potrzeb
całego świata. Ale pamiętajmy, że
chociaż wciąż jest za mało świętych,
dzieją się prawdziwe i nieoczekiwa-
ne cuda łaski Bożej.

Święty Jan Vianney mówił, że
chrześcijanin nigdy nie powinien
się bać, a święty Augustyn stale
przypominał: „Nie bój się, wierz
tylko” (Mk 5,36).

Święci to ci, którzy nie prze-
szkadzali Bogu działać w ich życiu.
Usuwali siebie, aby przez nich było
widać Boga. Dziś też Bóg działa
przez ludzi.

15 lipca: 15. Niedziela Zwykła

Pwt 30,10–14

Kol 1,15–20

Łk 10,25–37

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić,
zapytał Jezusa: „A kto jest moim
bliźnim?” (Łk 10,29).

Pan Jezus postawił to pytanie
inaczej: Czy ty jesteś dla innych
bliźnim? Kochać bliźniego to zna-
czy widzieć w nim grzesznika ta-
kiego jak ja. Jego też, jak i mnie,
może uratować miłość i opieka Bo-
ża. On też, tak jak ja, ma położyć
się w klinice Bożej, by leczono go
po Bożemu. Jeśli w bliźnim wi-
dzę grzesznika, który tak jak i ja
może liczyć tylko na miłosierdzie
Boże i pomoc, to znaczy, że kocham
bliźniego swego jak siebie samego.

Pewna dziewczynka pomyślała
tak: „Skoro Pan Bóg powiedział
«kochaj bliźniego swego», to znaczy,
że miłość jest nakazem”.

„Wiem, że mnie kochasz – mó-
wiła – bo musisz. Ale czy choć
trochę mnie lubisz?”

Kiedy powtarzamy w Modlitwie
Pańskiej: „Odpuść nam nasze wi-
ny, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”, nie mówimy o grze-
chach – przecież nie można od-
puszczać ludziom grzechów. Tylko
Bóg odpuszcza.

Nie mówimy też o pieniądzach.
Mówimy o długach niewdzięczności
wobec Boga i wobec ludzi. „Odpuść
nam nasze winy” – tak często nie
jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za
to, co nam daje, za ciągłe roz-
grzeszenia, łaski. Tak często Bóg
widzi czarną niewdzięczność z na-
szej strony! Wściekamy się nieraz
na kogoś, kto nie okazuje nam
wdzięczności, a tymczasem sami
jesteśmy tak bardzo niewdzięczni
Panu Bogu.

22 lipca: 16. Niedziela Zwykła

Rdz 18,1–10a

Kol 1,24–28

Łk 10,38–42

Marto, Marto, troszczysz się i nie-
pokoisz o wiele, a potrzeba (mało,
albo) tylko jednego. Maria obrała
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najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona (Łk 10,41–42). Nie zna-
czy to, że Marta wybrała złą. Czy
często jednak w gorączce pracy nie
zapominamy o modlitwie? Modli-
twa może trwać tylko kilka minut,
ale nawet ta najkrótsza ma być dla
nas sprawą najważniejszą.

Trzeba troszczyć się, ale nie
niepokoić. Życie nasze nie jest tyl-
ko liturgią i modlitwą, bo człowiek
musi jeść, pić, spać, mieć rozrywkę,
ale nie może zapominać o uświę-
caniu tych prozaicznych czynności.
Merton pisał, że trzeba nawet mo-
dlić się przed wizytą i po powrocie,
przed chorobą i po, by całe życie
prześwietlić Bogiem, bo są pew-
ne sprawy, które odrywają nas od
Boga. Nawet takie, które nie są
grzechem. Na tym polega ich nie-
bezpieczeństwo. Czasem czynimy
coś, co wcale nie jest grzechem,
ale niepokojem, troską, która nas
tylko rozdrażnia i rozbija. Wtedy
właśnie na chwilę tracimy Boga.
Warto zapytać siebie, czy to, co
w tej chwili czynię, prowadzi mnie
do Boga, czy od Niego odciąga.
Nastrój, w jakim jestem, czy zbliża
mnie do Boga, czy oddala?

29 lipca: 17. Niedziela Zwykła

Rdz 18,20–32

Kol 2,12–14

Łk 11,1–13

Mamy szukać woli Bożej i kołatać,
by ktoś nam tę wolę pokazał. Jed-
nak w pełni zostanie nam ona obja-
wiona dopiero w życiu przyszłym.

Odnalezienie woli Bożej i zobacze-
nie Niewidzialnego w otwartych
drzwiach, do których się kołatało,
jest dopiero na drugim brzegu. Woli
Bożej mamy szukać do końca. Samo
szukanie, sama modlitwa, aby tę
wolę poznać, i cierpienie, jakie jest
po drodze, wystarczy, żeby zostać
nawet świętym.

Kto szuka, znajduje (Łk 11,10).

Żebyśmy starali się odnaleźć
w sobie wizerunek Pana Jezusa.
Może On jest ubrudzony czymś
w nas, może jest przykryty rutyną
naszej pobożności, formułkami spo-
wiedzi. Może zgubiliśmy Go w so-
bie. Trzeba Go wciąż wskrzeszać,
wciąż odnawiać, jak odnawia się ob-
raz z naleciałości, kurzu, brudów.
Żebyśmy potrafili odnaleźć Jezusa
w naszym życiu.

Kto prosi – otrzymuje (Łk 11,10).

Bóg nie daje byle czego. Nie
jest bożkiem, który ma nas obsypy-
wać powodzeniem ziemskim. Bóg
daje to, co Boskie i dla nas naj-
ważniejsze. Nie zrażajmy się tym,
że czasem otrzymujemy nie to,
o co prosiliśmy. Zawsze otrzymuje-
my więcej i Bóg lepiej wie, co nam
dać. Jeśli ktoś zapomina o swo-
ich własnych pragnieniach, wtedy
może od Boga otrzymać radość,
o jakiej nigdy nie marzył.

Ks. Jan Twardowski
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JUBILEUSZ SZKOLNY

Jubileusz 25-lecia nadania imienia Kunegundy Pawłowskiej Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich; u góry: uczniowie składają kwiaty pod tablicą pamiątkową;
na dole: dyrektor szkoły Przemysław Sautycz przyjmuje upominek od dyrektorów
pozostałych szkół naszej gminy
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KALENDARZ WYDARZEŃ – LIPIEC 2007

1. Ks. kanonik Adam Kroll za-
planował rowerową pielgrzymkę po
Kociewiu z naszą młodzieżą na oko-
ło półtora tygodnia – a w drugiej
dekadzie lipca planuje wyjazd piel-
grzymkowy z młodzieżą w Bieszcza-
dy. Nich Bóg prowadzi wszystkich
bezpiecznie na pielgrzymim szlaku.

2. Ja chciałbym odwiedzić państwa
Kratzkich w Niemczech. Przybyli
oni do naszej parafii na czas Misji
św. i przez cały tydzień uczestniczyli
w naukach misyjnych a wieńczyli
pobyt udziałem w uroczystej roczni-
cy koronacji. Specjalnie na ten czas
zarezerwowali sobie urlop.

3. Od 26 czerwca do 12 lipca w Do-
mu Pielgrzyma będą się odbywały

dwutygodniowe rekolekcje rodzin
Domowego Kościoła, które przybę-
dą z różnych miejscowości Polski,
nie tylko z Wybrzeża.

4. W niedzielę 8 lipca od godz. 14.00
przewidziany jest festyn dla dzieci
i rodzin urządzony przez parafialną
Caritas na terenie przykościelnym.

5. W dniach 13–22 lipca gościć bę-
dziemy niepełnosprawnych na re-
kolekcjach z Piły.

6. W dniach 23–29 lipca będzie miała
rekolekcje w Domu Pielgrzyma inna
grupa rodzin Domowego Kościoła.

Ks. Edward Szymański

CZY NEOPOGANIZM ZAGRAŻA RODZINOM?
Chrystus żyjący w Kościele, źródłem nadziei

Zastraszająca liczba rozwodów;
brak jedności małżeńskiej i ro-
dzinnej; otwarte odrzucanie wiary
i moralności chrześcijańskiej; sprze-
niewierzanie się pierwiastkowi sa-
crum; kwestionowanie przez kato-
lików podstawowych prawd wiary;
zanik poczucia grzechu; przyzwole-
nie na aborcję, eutanazję, doświad-
czenia na ludzkich embrionach; od-
rzucenie kościelnej nauki o pożyciu
seksualnym czy wierności małżeń-
skiej – to tylko niektóre symptomy,
zjawiska, które propagują twórcy
„nowej moralności”, którzy żyją tak,

jakby Bóg nie istniał. O tym często
mówił Jan Paweł II.

Od kilkunastu lat, zmiany za-
chodzące w wielu rodzinach, w wy-
miarze religijnym i moralnym, są
bardzo widoczne.

Aktywność rodziców, szczególnie
matek, często jest widoczna tylko
w okresie przygotowania dziecka do
I Komunii św. Po uroczystościach te
matki trudno jest zobaczyć w koście-
le. Brak religijnego zaangażowania
rodziców w życie parafii powodu-
je, że i dorastające dziecko powoli
przestaje „chodzić” do kościoła.
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Coraz częściej lansuje się mo-
del spędzania świąt poza domem
– w górach czy za granicą. Często
jest to powolne zrywanie z trady-
cją, a w to miejsce wprowadza się
zaspokojenie wszelkich zachcianek
i przyjemności – i nadaje się temu
konsumpcjonizmowi boski kult.

To tylko niektóre przejawy
neopogaństwa, które sukcesywnie
wdzierają się w naszą mentalność
i do naszych rodzin. Dzisiaj w do-
mu nie rozmawia się o Kościele,
o uczestnictwie we Mszy św. czy
życiu sakramentalnym. Przyjmu-
je się bezmyślnie obraz Kościoła
kreowany przez zlaicyzowane me-
dia. Szuka się sensacji, wytyka się
grzechy ludzi kościoła, podważa się
decyzje biskupów czy kapłanów. Za-
nikło poczucie odpowiedzialności za
Kościół, zanikła troska o wymiar du-
chowy czy przeżycie religijne. Nie
chcemy wiedzieć, albo zapomina-
my, że tylko w Kościele, wspólnocie
wiary, możemy doświadczyć osobo-
wego spotkania z Bogiem. Tylko
w tej żywej wspólnocie On jest
obecny w słowie Bożym, w sakra-
mentach św. Takie doświadczenie
Kościoła-Wspólnoty jest szansą no-
wej kultury i nowego życia.

Jeżeli katolik – matka czy ojciec
myślą i postępują po pogańsku, czyli
przyjmują poglądy, postawy wzorce
etyczne, wartości i styl życia ludzi
kierujących się duchem tego świata
– to jak oni mogą „być Kościołem”
i budować Domowy Kościół w swojej
rodzinie?

Olbrzymi wpływ mass-mediów,
gier komputerowych, zwykłe leni-
stwo (brak wewnętrznej dyscypli-
ny), uleganie temu co łatwe i przy-
jemne – tak w dzieciach, jak i w doro-
słych – pozostawia zmęczenie psy-
chiczne, brak aktywności, pustkę
wewnętrzną, brak ideałów, brak za-
interesowania czymkolwiek – a to
prowadzi do samotności (zamknię-
cia się w sobie) i bezcelowego życia.

Marazm i bezideowość u dzie-
ci i dorastającej młodzieży przera-
dza się w bunt wobec wszystkich
i wszystkiego, co często kończy się
ucieczką od wszelkich obowiązków
(domowych i szkolnych) i wejściem
w świat narkotyków, alkoholu, a na-
wet najcięższych wykroczeń.

Potwierdzeniem takich postaw
jest nieustannie wzrastająca licz-
ba przestępstw popełnionych przez
nieletnich. Każdego roku w Polsce,
kilkadziesiąt osób w sposób bru-
talny zostaje pozbawionych życia
przez sprawców w wieku 13–17 lat.
Najczęściej są to osoby wywodzą-
ce się z rodzin katolickich. Wiele
z nich nawet posiada ukończoną
katechezę.

Ktoś powie: to nas nie doty-
czy. Nasze dzieci się uczą, chodzą
do kościoła. Problem zeświecczenia
i pogaństwa zagraża każdemu –
i dzieciom i nam dorosłym. Już św.
Paweł mówił: „Nie bierzcie wzoru
z tego świata...”, a św. Piotr: „Nie
stosujcie się do waszych żądz...”

Jaka jest moja rodzina? Czy jako
małżonek nie dostrzegam zjawisk,
które by ingerowały w naszą jed-
ność małżeńską? Czy zło, które nie-
raz dotyka nas małżonków, potrafię
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wskazać i usunąć jego korzeń? Czy
jestem człowiekiem bezinteresow-
nej dobroci i życzliwości? Czy trosz-
czę się o kulturę duchową – czytam
prasę katolicką, medytuję słowo Bo-
że, pogłębiam wiedzę religijną? Czy
nadaję tradycyjnym znakom religij-
nym, związanym z kultywowaniem
tradycji chrześcijańskiej w naszym
domu, znaczenia duchowego (reli-
gijnego)? Czy „sacrum” w naszym
domu jest na właściwym miejscu?

A może w naszym domu jest
zbyt małe odniesienie codziennych
spraw do Boga, religii, Dekalogu...
Nie liczący się z dobrem wspólnym
nadmierny indywidualizm... Hołdo-
wanie wszelkim przyjemnościom...
Sekularyzm (zeświecczenie) prze-
chodzący często w zainteresowanie
się magią, wróżbiarstwem czy horo-
skopami...

Jest jeszcze wiele innych zja-
wisk, które w różnych formach
wdzierają się w naszą mentalność
katolicką, które zagrażają naszej
rodzinie i Kościołowi.

O tych wewnętrznych zagroże-
niach, które istnieją w kościele,
mówił Ojciec św. Jan Paweł II w roz-
mowie z Messorim: „Kościół ciągle
na nowo podejmuje zmaganie z du-
chem tego świata, co nie jest niczym
innym, jak zmaganiem się o duszę
tego świata. Jeśli bowiem z jednej
strony jest w nim obecna Ewan-
gelia i ewangelizacja, to z drugiej
strony jest w nim także obecna po-
tężna antyewangelizacja, która ma
też swoje środki i swoje programy
i z całą determinacją przeciwstawia
się Ewangelii i ewangelizacji.”

Odrzucenie autorytetu Boga
oraz obiektywnych wartości mo-
ralnych objawionych w Dekalo-
gu, odrzucenie obiektywnego do-
bra i prawdy prowadzi do utraty
nadziei. Ojciec św. mówił o „gaśnię-
ciu nadziei”. Przyczyną gaśnięcia
nadziei jest „spustoszenie, jakiego
dawna i najnowsza historia doko-
nała w najgłębszych tkankach jej
ludów, często rodząc rozczarowa-
nie.”

Pierwszą przyczyną gaśnięcia
nadziei jest „utrata pamięci i dzie-
dzictwa chrześcijańskiego, któremu
towarzyszy swego rodzaju praktycz-
ny agnostycyzm i obojętność religij-
na...”

– odrzuca się całe dziedzictwo
chrześcijańskie – cenne symbole
chrześcijańskie zostają wypierane
stopniowo przez wkraczające ze-
świecczenie i z czasem staną się
tylko pamiątkami z przeszłości;

– wielu ludzi nie potrafi łą-
czyć ewangelicznego przesłania z co-
dziennym doświadczeniem;

– wzrasta trudność przeżywania
osobistej wiary w Jezusa w takim
kontekście kulturowym, w którym
chrześcijańska koncepcja życia jest
stale wystawiana na próbę i zagro-
żona;

– w wielu sferach publicznych
łatwiej jest deklarować się jako
agnostyk, niż jako wierzący.

Z chrześcijańską utratą pamięci
wiąże się swego rodzaju „lęk przed
przyszłością”. Przejawia się to w we-
wnętrznej pustce dręczącej wielu
ludzi i utracie sensu życia. Jed-
nym z owoców tej egzystencjalnej
udręki jest zwłaszcza dramatyczny
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spadek liczby urodzeń, zmniejsze-
nie liczby powołań do kapłaństwa
i życia konsekrowanego, trudności
w podejmowaniu definitywnych wy-
borów życiowych – jeśli nie wprost
rezygnacja – również w małżeń-
stwie.

„Fragmentaryzacja egzystencji”
– dominuje osamotnienie, mnożą
się podziały i kontrasty. Zauważa
się narastające zjawisko kryzysów
rodziny i słabości samej koncepcji
rodziny, przeciągające się i powraca-
jące konflikty etniczne, odradzanie
się pewnych postaw rasistowskich...

„Powszechny indywidualizm”
powoduje, że coraz mniej jest „prze-
jawów solidarności międzyludzkiej”
– co prowadzi do coraz większe-
go poczucia osamotnienia, braku
uczuciowego oparcia.

Drugą przyczyną gaśnięcia na-
dziei jest: „dążenie do narzucenia
antropologii bez Boga i bez Chrystu-
sa”. Taki typ myślenia doprowadził
do tego, że uważa się człowieka,

za „absolutne centrum rzeczywisto-
ści, każąc mu w ten sposób wbrew
naturze rzeczy zająć miejsce Bo-
ga, zapominając o tym, że to nie
człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni
człowieka. Zapomnienie o Bogu do-
prowadziło do porzucenia człowieka
i dlatego nie należy się dziwić je-
śli w tym kontekście otworzyła się
rozległa przestrzeń do swobodnego
rozwoju nihilizmu...”

W miejsce kultury przenikniętej
wartościami chrześcijańskimi, dzi-
siaj lansuje się model nowej kultury
lansowany przez środki masowe-
go przekazu, której treści często
sprzeczne są z Ewangelią i z godno-
ścią osoby ludzkiej.

Oznaką gaśnięcia nadziei są nie-
pokojące formy tego, co można na-
zwać „kulturą śmierci”.

Człowiek nie może żyć bez na-
dziei.

Ks. Adam Kroll

CZY PODOBAM SIĘ BOGU?

Czego oczekuje
ode mnie Chrystus?

Gdy czytamy księgi Starego Te-
stamentu, poznajemy, że Bóg po
wiekach od stworzenia człowieka
wybrał jeden naród, którego praoj-
cem był Abraham. Wybrał, bo ludzie
coraz bardziej odwracali się od Nie-
go i stworzyli sobie wielu bogów,
którym się kłaniali, a zapomnieli
o swoim Stwórcy i Panu. Wybra-

ny lud to Izrael. Bóg go ochraniał,
pouczał, karmił, walczył za nie-
go z jego wrogami, zawsze wtedy,
gdy Izrael był Mu wierny, zacho-
wywał przykazania. Za odstępstwo
i niewierność Izraelici byli karani
niewolą, uciskiem, głodem i innymi
klęskami. Podobnie my przez sa-
krament chrztu świętego jesteśmy
ludem wybranym (pomyśl ilu lu-
dzi na świecie nie otrzymało łaski
chrztu i nie poznało prawdziwego
Boga).
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Pan Jezus wybrał nas i chce
być z nami, ale decyzja wyboru stoi
po naszej stronie. Jesteśmy wol-
ni! W Apokalipsie św. Jana Pan
Jezus mówi: „Oto stoję u drzwi
twoich i kołaczę. Chcę abyś mi je
otworzył”. Pan Jezus chce naszego
serca. Chce nas wychowywać, pro-
wadzić, karmić swoim Ciałem, prze-
baczać grzechy, chce nas napełniać
szczęściem, nawet w niepowodze-
niu i cierpieniu. On chce. . . Jednak
decyzja przyjęcia Chrystusa, opo-
wiedzenia się za Chrystusem należy
do nas. Wyraża się w formule: jeśli
chcesz być szczęśliwym, jeśli chcesz
być zbawionym – zachowaj przyka-
zania. Daj serce swoje.

Ale jest też druga potęga –
szatan, który zabiega o zdobycie
naszego serca. Jako duch jest od
nas o niebo doskonalszy, ale za-
zdrości nam obiecanego szczęścia,
którego został przez grzech pychy
na zawsze pozbawiony. Żeruje na
naszych słabościach, na naszej zra-
nionej i osłabionej przez grzech
pierworodny naturze. Uderza w na-
sze słabe struny duchowe – są
nimi wady główne: pycha, chciwość,
nieczystość, zazdrość, nieumiarko-
wanie w jedzeniu i piciu, gniew,
lenistwo. To wszystko oddala nas
od kochającego nas Boga. Coraz
bardziej jesteśmy uwikłani w rze-
czywistość świata, na który ma
wpływ szatan, którego nazywamy
władcą tego świata, i oddalamy się
od Chrystusa, i obywamy się bez
Chrystusa, i coraz więcej w nas zła,
którego nie dostrzegamy. Usiłujemy
budować sami „wieżę Babel”, czyli
swoje szczęście, bez Boga, a za-
pominamy, że to tylko Bóg jest

źródłem szczęścia i niespokojne jest
serce człowieka, dopóki nie spocznie
w Bogu. Chrystus oczekuje ode mnie
wierności, oczekuje miłości, bo On
pierwszy mnie ukochał. Oczekuje
abym Mu otworzył swoje serce!

Dokąd idę?

Chcę budować swoje życie z dala
od Boga. On mi ciąży. On może
sobie być, ale jest mi niewygodny.
Za dużo nakazów i zakazów sta-
wia mi na drodze życia. Czasem też
stawiam rozpaczliwe pytania: Gdzie
byłeś, gdy ludzie byli torturowani
w obozach koncentracyjnych, w ka-
zamatach Służby Bezpieczeństwa?
Gdzie byłeś, gdy jako ojciec rodziny
straciłem pracę? Gdzie byłeś, gdy
matka pięciorga dzieci zachorowała
na złośliwego raka? Gdzie jesteś,
gdy tyle spotyka mnie przeciwności
każdego dnia?

Czy usłyszałeś Jego cichą odpo-
wiedź?

Byłem zawsze z tobą i szedłem
obok ciebie, a gdy było ci ciężko,
brałem cię na ramiona i wtedy po-
zostawał na drodze twojego życia
tylko jeden ślad. Mój ślad. Ślad Mo-
ich Boskich stóp. Grzech człowieka
Pan Jezus okupił cierpieniem. To
tajemnica, że Bóg wybrał cierpie-
nie, jako środek zadośćuczynienia
za grzech. Cierpienie jest więc zna-
kiem miłości Boga do człowieka.
Właśnie dlatego, wybrane dusze ob-
darza cierpieniem. Cierpiała bardzo
św. Faustyna zwana sekretarką Bo-
żego Miłosierdzia i w 33 roku życia
odeszła po nagrodę do Pana. Cier-
piał bardzo sługa Boży Jan Paweł II,
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a nie ma wątpliwości, że był on
„naczyniem wybranym” przez Bo-
ga. Cierpieli męczennicy za wiarę.
Kochali Boga aż do męczeństwa,
a On ich doświadczał w tyglu tor-
tur i prześladowań. Przez cierpienie
Pan Jezus niejako zaprasza wybra-
nych, by pomogli Mu nieść krzyż,
przez który chce zbawiać świat. Wy-
rywać go z wpływu szatana. Idąc za
Jezusem z belką krzyża jak Szymon
z Cyreny idziemy ku zbawieniu, ku
prawdziwemu szczęściu.

Czy to rozumiesz? Jeśli tak, to
dlaczego się buntujesz, gdy spotka
Cię cierpienie i zaraz stawiasz py-
tanie: za jakie grzechy Bóg mnie
karze? A może to nie kara, lecz wy-
różnienie? Może Ciebie Jezus zapro-
sił i wybrał, byś Mu pomógł zbawiać
świat dźwigając Jego krzyż?

Czy naprawdę kocham Chrystusa?

„On się nam daje cały. Z nami
zamieszkał tu. Dla Jego większej
chwały, życie poświęćmy Mu”. A jak
jest w tym codziennym moim życiu?
Czy nie jest to pustosłowie?

Ewangeliczna przypowieść o za-
proszonych na ucztę dobrze od-
zwierciedla i dziś nasze postawy.
Tam zaproszeni zaczęli się wyma-
wiać: pole nabyłem, woły kupiłem,
żonę pojąłem i dlatego nie mogę
przyjść. Proszę Cię, mniej mnie za
usprawiedliwionego. I druga przy-
powieść o rozsądnych i nierozsąd-
nych pannach, które oczekiwały na
przybycie pana młodego. Nierozsąd-
ne nie zabrały wystarczającej ilości
oliwy i gdy oczekiwanie się prze-
dłużało, lampy zaczęły gasnąć. Gdy

poszły kupić oliwy – przybył ob-
lubieniec i rozsądne panny zostały
zaproszone na ucztę. Gdy tamte
powróciły zastały drzwi zamknięte.
Nie pomogły już prośby o otwarcie
drzwi. Było za późno i był „płacz
i zgrzytanie zębów”. Chrystus za-
prasza i nas! Uczta gotowa. My się
społem wymawiamy! Muszę jechać
na giełdę, muszę zrobić zakupy w su-
permarkecie, muszę odpocząć i wy-
spać się, muszę odwiedzić kolegę,
muszę iść do lasu, nad jezioro, mu-
szę. . . Dlatego w niedzielę nie mogę
pójść na Mszę św. Proszę Cię – miej
mnie za wymówionego. To dotyczy
spotkania się z Jezusem w Euchary-
stii. A o innych spotkaniach nawet
nie ma co wspominać. Nabożeństwo
majowe do Matki Bożej, różańcowe
w październiku, Droga krzyżowa
czy Gorzkie żale w wielkim poście –
przecież nie muszę uczestniczyć. To
nie jest obowiązek. Przecież muszę
teraz obejrzeć film, mecz, muszę
iść na grilla do sąsiada, posurfować
w Internecie itp. Panie Jezu miej
mnie za wymówionego. Czy jeszcze
kochasz Chrystusa?

Wyobraź sobie, że w tym tygo-
dniu pożegnasz się z tym światem.
Wierzysz, że masz duszę nieśmier-
telną. Wierzysz, że po śmierci, trze-
ba dokonać rozrachunku, jak prze-
żyłeś darowany ci czas. Wierzysz,
że jest niebo, że jest czyściec, że
jest piekło. Niewątpliwie, nie chcesz
być skazany na wieczne odrzucenie.
Chcesz otrzymać wieczną nagrodę
– wieczne szczęście w niebie. Za co?
Za jaką wierność? Nagrodę otrzy-
muje się za coś. Wielką nagrodę, za
wielkie osiągnięcia. A co powiedzieć
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o wiecznej nagrodzie! Czy Pan Je-
zus ma obdarzyć wieczną nagrodą
za niedzielne przesypianie Mszy św.,
za niedzielne zakupy w supermar-
ketach, za niedzielne kibicowanie
na meczach, za niedzielne wędko-
wanie i grzybobranie i grillowanie
kosztem Mszy św. – ofiary Chry-
stusa za mnie, który mnie kocha?
Przyjacielu przemyśl to. Pomyśl: ko-
mu służysz Jezusowi czy szatanowi.
Kogo kochasz: Jezusa czy szatana?
Wiem, że to drastyczne pytanie, ale
czy naprawdę nierzeczywiste?

Postawiono na wstępie pytanie:
Czy naprawdę kocham Chrystusa?

Czy naprawdę kocham? Pan Jezus
pytanie takie postawił Szymonowi-
-Piotrowi nad jeziorem Galilejskim:
„Szymonie, synu Jony, czy kochasz
Mnie?” Pytanie potrójne: „Czy ko-
chasz Mnie?” I zapłakał Piotr odpo-
wiadając: „Panie Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, że cię kocham”. (Por.
J 21,15 nn). Pyta Jezus: „Wojcie-
chu, Mario, Zofio, Stanisławie. Czy
kochasz Mnie? Czy ty naprawdę
kochasz Mnie?” Co Mu odpowiesz?
To pytanie istotne i zasadnicze, na
które trzeba odpowiedzieć!

Ks. Edward Szymański

BUDUJEMY OŁTARZ KU CZCI MATKI BOŻEJ

Prace trwają z małymi przerwa-
mi od 15 kwietnia. Są trudne, bo
teren jest podmokły. Trzeba wie-
dzieć, że ceny materiału budowla-
nego bardzo wzrosły. Myślę, że ci,
co nie budują, nie uświadamiają
sobie drożyzny materiałów budow-
lanych. Na przykład 2 lata temu
pustak kosztował 4,80, a teraz 15
złotych. Podobnie droga jest stal.
Jestem wdzięczny parafianom, któ-
rzy ofiarnie co miesiąc wspierają
budowę ołtarza. Ale skoro to idzie
tak wolno, to w grę wchodzi brak
funduszy. Dziesięć złotych danych
na kościół 4 lata temu miało ja-
kąś wartość, a dziś prawie nic za
tę kwotę nie kupię. Proszę za-
tem o wyrozumiałość, cierpliwość
w związku z opóźnieniem budowy,
ale i pomoc, by do wrześniowe-
go odpustu przygotować ołtarz. Na

razie jest wybudowana podstawa oł-
tarza, rozebrany kopiec 12. stacji
Drogi krzyżowej. Z powodu padają-
cych deszczy nie możemy wyrównać
terenu, bo grzęzną maszyny.

Jest moim marzeniem zbudo-
wanie z okazji jubileuszu 20-lecia
koronacji Matki Bożej tego maje-
statycznego ołtarza ku Jej chwale.
No i jest moim marzeniem, aby
przed śmiercią wybudować jeszcze
skromną kaplicę w Ełganowie ku
czci błogosławionego, albo świętego
Jana Pawła II, by w ten sposób oka-
zać papieżowi naszą wdzięczność
za ukoronowanie obrazu Matki Bo-
żej Trąbkowskiej. Marzy mi się
też, by nasze władze gminne jednej
z ulic z położoną nową nawierzchnią
nadały imię Jana Pawła II.

Ks. Edward Szymański
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Gotowy fundament trąbkowskiego ołtarza polowego daje pojęcie o ogromie projektu

RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 27 maja 2007 r. od-
było się robocze posiedzenie Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej. Mo-
dlitwa o owocne obrady rozpoczęła
spotkanie. Na początku ks. prałat
E. Szymański przypomniał tematy
omawiane na poprzednim posiedze-
niu.

Obecnie skoncentrowano się na
następujących sprawach:

1. Pojawiła się szansa rozwiąza-
nia problemu bieżącej obsługi cmen-
tarza. Ksiądz proboszcz przedstawił
radnym złożoną mu propozycję za-
jęcia się tą sprawą. Autorzy tej
propozycji nie przybyli na spotka-
nie z Radą.

2. Ksiądz proboszcz zapoznał ze-
branych ze stanem budowy ołtarza

polowego. Jak podkreślił, budowa
jest w znacznym stopniu utrudniona
przez warunki pogodowe. Wyraził
też nadzieję, że wrześniowa uroczy-
stość odpustowa będzie mogła odbyć
się już przy nowym ołtarzu.

3. Z uwagi na położenie nowej
nawierzchni ulic Pocztowej, Spor-
towej i Pasteura, zaproponowano
przejście tymi ulicami tegorocznej
procesji Bożego Ciała. Radni poparli
też propozycję ks. proboszcza roz-
mieszczenia ołtarzy procesyjnych:
przy krzyżu koło poczty, na po-
sesji państwa Świerczków, przed
wejściem do gimnazjum oraz przed
urzędem gminy.
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4. Omówiono przygotowania do
jubileuszu 20-lecia koronacji obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej, który
stanowi wielkie wyzwanie dla naszej
parafii. Ksiądz proboszcz poinfor-
mował, że uroczystość jubileuszo-
wa będzie poprzedzona duchowym
przygotowaniem w postaci Misji św.
Głównym celebransem uroczystości
jubileuszowych będzie ksiądz arcy-
biskup Tadeusz Gocłowski metro-
polita gdański.

Oprawę muzyczną obok zapro-
szonego chóru z Łęgowa zapewni
także nowo utworzony parafialny
chór męski pod kierownictwem na-
szego organisty Michała Olejnika.

5. Ksiądz prałat poinformował
radnych o zamówieniu do naszego

kościoła nowego ołtarza z grani-
tu, którego koszt wyniesie 6800 zł.
Za pośrednictwem członków Rady
ks. proboszcz zwrócił się do pa-
rafian o składanie ofiar na ten
cel. Na zakończenie, pod nieobec-
ność ks. proboszcza przewodniczący
Rady Parafialnej Józef Sroka zapro-
ponował, by ten koszt pokryła Rada
Parafialna. Byłby to dar Rady dla
Matki Bożej Trąbkowskiej z okazji
20-lecia koronacji obrazu. Propozy-
cja ta została przyjęta bez głosu
sprzeciwu.

Obrady zakończone zostały mo-
dlitwą.

Józef Sroka

Chór męski pod kierownictwem Michała Olejnika zrobił furorę podczas jubileuszo-
wej Mszy św.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

29 maja odbyła się IV sesja zwy-
czajna Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie. W programie obrad znalazły
się m.in. następujące sprawy:

1) Odbyło się podsumowanie tur-
nieju sołectw za 2006 rok. 1 miejsce
zajęło sołectwo Warcz, które wy-
przedziło Ełganowo i Trąbki Wiel-
kie. Z terenu naszej parafii Klesz-
czewo zajęło 7 miejsce, a Czernie-
wo 8 pozycję. 10 sołectw otrzymało
nagrody finansowe. W rywaliza-
cji uczestniczyło 22 na 25 sołectw
w gminie.

2) radni uchwalili zmiany w budże-
cie gminy na 2007 rok.

Dochody budżetowe zostały zwięk-
szone o ponad 55 tys. zł, a wydatki
wzrosły o 281 tys. zł.

Zwiększone wydatki zostały prze-
znaczone m.in. na:

� uzbrojenie działek przy ul. Spor-
towej i Leśnej w Trąbkach Wiel-
kich – 57 tys. zł,

� wydatki bieżące dla Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich – 13 tys. zł,

� projekt modernizacji części
ul. K. Pawłowskiej w Trąbkach
Wielkich – 30 tys. zł,

� wydatki oświaty – 33 tys. zł,

� zakup gruntu pod budowę oczysz-
czalni ścieków w Sobowidzu –
10 tys. zł,

� zakup gruntu pod parking przy
boisku w Sobowidzu – 12 tys. zł,

� remont dachu na budynku
Ośrodka Zdrowia w Mierzeszy-
nie – 15 tys. zł,

� przebudowę i modernizację
ulic w Trąbkach Wielkich –
100 tys. zł,

� turniej sołectw – 7,5 tys. zł,

� modernizację bieżni na stadionie
w Trąbkach Wielkich – 4 tys. zł.

3) Podjęto uchwałę w sprawie
uchwalenia stawek opłaty za zaję-
cie pasa drogowego dróg gminnych.

4) Radni wyrazili zgodę na za-
warcie porozumienia z Wojewodą
Pomorskim w sprawie utrzymania
cmentarzy wojennych na terenie
naszej gminy.

5) Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości
Warcz, Domachowo i Zaskoczyn.

6) Podjęto uchwałę w sprawie za-
sad wydzierżawiania i wynajmo-
wania nieruchomości użytkowych
będących własnością gminy.
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7) Upoważniono wójta do podpisa-
nia z OSP na terenie gminy umów
użyczenia budynków i wyposażenia
remiz na okres do 10 lat.

8) Uchwalono Kodeks Etyczny Rad-
nych Rady Gminy Trąbki Wielkie.

***
2 czerwca w naszym kościele sa-
krament małżeństwa zawarła Mo-
nika Kęsy z Trąbek Małych i Miro-
sław Krzemowski z Gdyni.

***
3 czerwca chrzest św. w kościele
w Trąbkach Wielkich otrzymali:

� Wiktoria Głowacka, córka Izabeli
i Krzysztofa z Trąbek Wielkich,

� Oliwia Barbara Kromer, córka
Eweliny i Dariusza z Trąbek
Wielkich,

� Joanna Grosz, córka Anny
i Krzysztofa z Trąbek Wielkich,

� Stanisław Leon Żukowski, syn
Olgi i Leszka z Trąbek Wielkich.

***
W dniach od 2 do 9 czerwca
w naszej parafii odbyły się Misje
święte, poprowadzone przez ojca
Zbigniewa Dudka ze zgromadzenia
Towarzystwa Św. Pawła z Czę-
stochowy. Nauki misyjne oparte
były na prawdach wynikających
z odkryć dokonanych przez na-
ukowców z całego świata w trakcie
badań Całunu Turyńskiego. Kopia
Całunu naturalnej wielkości przez
cały tydzień była prezentowana
w naszym kościele, a każdego dnia

po naukach misyjnych można by-
ło nabyć 2 książeczki o Całunie
Turyńskim.

***
7 czerwca, w Uroczystość Boże-
go Ciała, procesja eucharystyczna
w Trąbkach Wielkich przeszła uli-
cami Pocztową, Sportową i Pasteu-
ra, które zostały ostatnio zmoderni-
zowane oraz ul. Gdańską. Ołtarze
zostały przygotowane przy krzyżu
obok budynku poczty, przy budyn-
ku państwa Świerczków, przy bu-
dynku Gimnazjum oraz przy Urzę-
dzie Gminy. Po raz ostatni procesja
tą trasą przeszła w roku 1995.
Przez ostatnie 11 lat procesja pro-
wadziła ul. Gdańską, chodnikiem
przy parku obok przedszkola, ul.
Parkową i ul. K. Pawłowskiej.

***
9 czerwca Dariusz Kosiński z Trą-
bek Wielkich został ustanowiony
nadzwyczajnym szafarzem Komu-
nii świętej w naszej parafii.

***
12 czerwca uroczyście obchodzi-
liśmy 20. rocznicę koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej przez Sługę Bożego Jana
Pawła II. Mszy św. przewodni-
czył ks. Arcybiskup metropolita
gdański Tadeusz Gocłowski, który
dokonał także konsekracji nowe-
go granitowego ołtarza soborowego
w naszym sanktuarium. Uroczy-
stość uświetniły śpiewy chóru z Łę-
gowa oraz niedawno powstałego
przy naszym kościele chóru męskie-
go pod kierownictwem organisty
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Państwo Młodzi Monika i Mirosław Krzemowscy

Nowo ochrzczona Wiktoria Głowacka z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Oliwia Barbara Kromer z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Joanna Grosz z rodzicami i chrzestnymi
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Michała Olejnika. Na zakończenie
Mszy św. odbyła się procesja wokół
kościoła.

***
13 czerwca ks. prałat Edward
Szymański obchodził 42. rocznicę
święceń kapłańskich. Z tej okazji
przed południem w naszym ko-
ściele koncelebrowana była Msza
św. z udziałem księży – kolegów
wyświęconych w Gdańsku w 1965
roku.

***
15 czerwca w auli Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Trąb-
kach Wielkich, odbył się koncert
muzyki dawnej z okazji 15-lecia
działalności artystycznej zespołu
Mille Regretz. Zespół ten powstał
z inicjatywy nauczyciela muzyki
Janusza Beyera i dzięki pomo-
cy finansowej z budżetu gminy
na zakup pierwszych instrumen-
tów rozpoczął przed 15 laty pra-
cę. Efektem tej pracy było wiele
znaczących sukcesów w kategorii
muzyki dawnej w Polsce.

***
18 czerwca miały miejsce uroczy-
ste obchody 25-lecia nadania Szko-
le Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich imienia Kunegundy Pawłow-
skiej. W czasie Mszy św. w naszym
kościele został poświęcony nowy
sztandar szkolny z wizerunkiem
Kunegundy Pawłowskiej. Dziatwa
szkolna, grono pedagogiczne oraz
zaproszeni goście z pocztem sztan-
darowym na czele udali się pod
budynek Szkoły Macierzy przy

ul. Kunegundy Pawłowskiej, a na-
stępnie złożyli kwiaty pod tablicą
pamiątkową na budynku szkoły
podstawowej. W części artystycz-
nej zaprezentowali się uczniowie
w programie poetyckim i muzycz-
nym z akompaniamentem Micha-
ła Olejnika i Janusza Jaromina.
Po programie artystycznym goście
udali się do „izby pamięci”, gdzie
mieli możliwość obejrzenia daw-
nych kronik szkolnych i okazję do
„wpisania się” do aktualnej kroniki
szkolnej.

***
Trwają prace przy budowie ołtarza
polowego na terenie drogi krzyżo-
wej przy sanktuarium w Trąbkach
Wielkich.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkar-
skie sezonu 2006–2007.

� Drużyna Orzeł Trąbki Wielkie,
grająca w IV lidze, zajęła 9
miejsce z dorobkiem 52 punktów
(14 zwycięstw, 10 remisów i 10
porażek) przy stosunku bramek
54 do 41.

� Drużyna Błękitni Sobowidz, gra-
jąca w klasie A grupa Gdańsk II,
zajęła 5 miejsce z dorobkiem 39
punktów (11 zwycięstw, 6 remi-
sów i 7 porażek) przy stosunku
bramek 59 do 41

� Drużyna Sokół Ełganowo, grają-
ca w klasie A grupa Gdańsk II,
zajęła 8 miejsce z dorobkiem 31
punktów (10 zwycięstw, 1 re-
mis i 13 porażek) przy stosunku
bramek 30 do 42.

Opracował S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2007

1. Za zmarłych z rodzin Kratzke,
Bach, Sawert, Kaszubowskich
i Plotzke, godz. 730

O szczęśliwe zbiory, godz. 900

(Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1800

2. Za śp. Jana i Franciszkę
Klebów

3. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (1. rocznica
śmierci)

4. Za śp. Monikę Buga
5. Pierwszy czwartek miesiąca

(modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne)
za śp. Zygmunta Preussa

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Magdaleny,
p. Karcz

7. Pierwsza sobota miesiąca,
Różaniec fatimski i Msza św.
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Jolanty, p. Kisickiej

8. Dziękczynna w 13. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anny
i Tomasza Tyslerów, godz. 730

O szczęśliwe zbiory, godz. 900

(Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1800

9. Za śp. Sławomira Kowitza
10. Za śp. Mieczysława Bławata
11. Za śp. Leona i Jana

Hendrychów oraz zmarłych
z rodziny Dończyków

12. Dziękczynna i o zdrowie
dla Małgorzaty Kinder,
w 86. urodziny

13. Za śp. Józefa Kosztyłę
(8. rocznica śmierci)

Za śp. Jana Bukowskiego
(6. rocznica śmierci)

14. Dziękczynna w 55. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ilzy
i Jana Kielasów
Za śp. Irenę i Kazimierza
Surmów

15. Za śp. Ludwika i Monikę
Klain, godz. 730

Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Barbary i Mariusza
Paradeckich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich, godz. 1100

Za śp. Zofię Baumgart (30.
dzień od pogrzebu), godz. 1800

16. Za śp. Halinę Bandurską
17. Za śp. Gertrudę i Alfreda

Karassków
18. Za śp. Artura Chillę

(3. rocznica śmierci)
Za śp. Marię i Szczepana
Goczkowskich

19. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla ministranta
Jacka Kwaśniewskiego, w 18.
urodziny

20. Za śp. Kazimierza
Stopowskiego

21. Za śp. Annę i Wiktora
Formelów

22. Za śp. Jadwigę i Władysława
Laskowskich, godz. 730

Za śp. Jana, Józefa i Martę
Zawickich oraz Helenę i Józefa
Rodów, godz. 900 (Czerniewo)
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Za zmarłych z róży
św. Magdaleny, int. p. Karcz,
godz. 1100

Za śp. Irenę i Jana Rogalów,
Helenę i Jana Lepów oraz
zmarłych z tych rodzin,
godz. 1800

23. O błogosławieństwo Boże dla
Henryki Plata w 70. rocznicę
urodzin

24. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Piotra Pianowskich

25. Za śp. Jakuba Czerw
(26. rocznica śmierci)
Za śp. Gertrudę Dończyk oraz
Magdalenę, Józefa i Alfreda
Karassków

26. Za śp. Gabriela Łyczaka
(9. rocznica śmierci)

27. Za śp. Stanisława Krępę
(18. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Krępów
i Rusinów

28. Za śp. Jadwigę i Alojzego
Baranowskich oraz Anastazego
i Paulinę Chillów

29. Za śp. Łucję Selka (11. rocznica
śmierci) i o błogosławieństwo
Boże dla Eckharda Selki,
godz. 730

O potrzebne łaski dla
Anny Zulewskiej, godz. 900

(Czerniewo)
30. Za śp. Marię (15. rocznica

śmierci) i Jerzego
Szwindowskich
O błogosławieństwo Boże
dla Izy Walaszewskiej,
w 18. urodziny (int. babci)

31. Za śp. Ignacego Olszewskiego
Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Elżbiety Keler,
w 40. urodziny
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

2 lipca: Oliwia Góra, Natalia Weronika Bukowska
Jakub Tadeusz Fidyk

Rocznice sakramentu małżeństwa
8 lipca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Bernadety i Andrzeja Kruminów

22 lipca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Magdaleny i Piotra Gołąbków
29 lipca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Bernadety i Marcina Bachuszów
27 lipca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Joanny i Michała Matuszewskich
25 lipca: 15. rocznica sakr. małżeństwa Małgorzaty i Grzegorza Lenkiewiczów
17 lipca: 25. rocznica sakr. małżeństwa Barbary i Mariusza Paradeckich
24 lipca: 25. rocznica sakr. małżeństwa Jadwigi i Piotra Pianowskich
14 lipca: 55. rocznica sakr. małżeństwa Ilzy i Jana Kielasów

ODESZLI DO PANA

3 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Rajmunda Miecznikowskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.trabkiw.ug.gov.pl/kana
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