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Msza św. wieńcząca tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Trąbkowskiej
została odprawiona przez księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
metropolitę gdańskiego na nowo wzniesionym ołtarzu polowym.



POKŁOSIE ODPUSTOWE
W naszym sanktuarium obcho-

dzimy dwa odpusty ku czci Matki
Bożej:

1. Wniebowzięcie Matki Bożej,
15 sierpnia. Jest to święto patronal-
ne naszej świątyni. W tym roku su-
mę odpustową celebrował ks. prałat
Ryszard Wołos ze Świbna, któremu
zawdzięczamy opracowanie historii
kultu Matki Bożej Trąbkowskiej,
które było potrzebne do ubiegania
się w Stolicy Apostolskiej o pozwo-
lenie na koronację obrazu.

2. Odpust tygodniowy obchodzi-
my od pierwszej do drugiej niedzie-
li września, związany ze świętem
Narodzenia Matki Bożej, 8 wrze-
śnia. Dwukrotne obchodzenie odpu-
stu zastałem, gdy rozpocząłem pra-
cę kapłańską w parafii. Nie umiem
też określić, od jak dawna 8 wrze-
śnia był obchodzony jako główna
uroczystość odpustowa. W naszym
rejonie odpust tygodniowy, związa-
ny z 8 września, obchodzony jest
w Piasecznie, Sianowie, Swarzewie
i Trąbkach Wielkich. W tym roku
już po raz dwudziesty obchodzili-
śmy ten odpust przez cały tydzień.
Przez kilka lat po koronacji obrazu
w dni powszednie tygodnia odpu-
stowego uroczyste Msze św. były od-
prawiane też przed południem. Gdy
rozpoczęła się katechizacja w szko-
le, codzienne odpustowe Msze św.
są celebrowane tylko wieczorem.

Przejdę teraz do przeanalizo-
wania negatywnych i pozytywnych
przeżyć tegorocznego tygodniowego
odpustu.

Do negatywnych zjawisk zali-
czam:

1. Niezwykle słabe zainteresowa-
nie większości parafian odpustem.
Jest wielu parafian, którzy nie wie-
dzą, kiedy jest u nas tygodniowy
odpust.

2. Od kilku lat poprzez ogło-
szenia niedzielne, poprzez artykuły
w „Kanie” błagam parafian o przy-
stąpienie do spowiedzi i Komunii
św. w czasie odpustu. Odzew jest
wciąż nikły. Zapraszam kapłanów,
by w sobotę przed odpustem przez
cały dzień służyli w konfesjonale.
Jest mi przykro gdy mówią: po co
nas zaprosiłeś, skoro nie ma kogo
spowiadać!. Odpust jest związany ze
świętem Narodzenia Matki Bożej.
Mamusi dobre dziecko na urodziny
składa bukiecik kwiatów i życze-
nia. Dobry czciciel Matki Bożej na
Jej urodziny składa w darze serce
oczyszczone w sakramencie pokuty.
To prezent wspaniały, a nie wymaga
wydatków. Ilu z Was, drodzy para-
fianie przystąpiło do Komunii św.
w czasie tegorocznego Maryjnego
odpustu? Ilu złożyło Matce Bożej
„kwiat” czystego serca? Przecież to
też Twoja Matka!

Obawiam się, że wielu z nas
nie uświadamia sobie, że odpust
wiąże się głównie z duchowym da-
rem otrzymanym od Boga. Zyskać
odpust, oznacza otrzymać częścio-
we lub zupełne darowanie należnej
kary za grzechy. Winę daruje nam
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Starostowie dożynek, państwo Lucyna i Marek Leszka z Mierzeszyna przekazują
arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu bochen chleba z nowych plonów

Uczestnicy Mszy św. odpustowej
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Wyróżnione rodziny Barbary i Mariusza Paradeckich z Trąbek Wielkich...

...oraz Zofii i Jana Chmielewskich z Ełganowa odbierają gratulacje od księdza
arcybiskupa
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Bóg w sakramentalnej spowiedzi,
ale karę trzeba odpokutować, np.
przez choroby, cierpienie, czyściec
(po śmierci). Do nieba dostaje się
dusza, która oczyściła się nie tylko
z winy, ale też z kary za popełnione
na ziemi grzechy. Dlatego nie moż-
na utożsamiać odpustu z kramami,
zabawą, rozrywką, ale z uzyskiwa-
niem darowania kary za grzechy na
mocy zasług świętego patrona ko-
ścioła (w naszym wypadku – Matki
Najświętszej). Jeżeli w czasie odpu-
stu nie staramy się zyskać go dla
siebie, to dla nas jest on po prostu
bez znaczenia. Czy zatem nie warto
skorzystać z daru odpustu, by wy-
prosić dla siebie darowanie częścio-
we lub zupełne kary za popełnione
grzechy? Trzeba je będzie odpoku-
tować w czyśćcu. Bóg daje nam
możliwość na mocy zasług Chrystu-
sa, Matki Najświętszej i Świętych
uzyskać taki przywilej odpuszcze-
nia kary. Warunkiem jest: spowiedź
i Komunia św. przyjęta w koście-
le, w którym obchodzi się odpust.
Trzeba też odmówić po Komunii św.
modlitwy: Ojcze Nasz, Wierzę w Bo-
ga i dowolną modlitwę na intencję
Ojca świętego (czyli w tych inten-
cjach, w których modli się Papież),
może to być np. Zdrowaś Maryjo
czy Pod Twoją Obronę.

3. Niezadowolenie budzi mała
frekwencja parafian w uroczysto-
ściach odpustowych. Jedni przycho-
dzą na Mszę św. rano ze względu
na zdrowie, wiek – i to rozumiem.
Ale jeśli przychodzą na Mszę św.
rano dla wygody – tego nie potrafię
zrozumieć. Pamiętam z młodych lat,
że podczas odpustu wszyscy chcie-
li być obecni na sumie odpustowej

i toczyła się dyskusja, kto zostanie
w domu. Jeżeli na sumę odpustową
przychodzą pielgrzymi pieszo z in-
nych parafii, to jak wytłumaczyć
to nasze „pobożne” wygodnictwo?
Wielu parafian (mimo, że posyła-
my co roku program) ani razu nie
uczestniczyło we Mszy św. w tygo-
dniu odpustowym. Gdyby nie wierni
przybyli z innych parafii, to można
by się popłakać...

Jest mała grupa parafian, któ-
rzy mimo pory, mimo odległości,
włączają się w codzienny odpust.
Natomiast większości parafian wca-
le to nie interesuje! Na przykład:
w poniedziałek odpustowy zaprasza-
my wszystkich małżonków – kiedy
byliście na takiej Mszy św. ostatni
raz? W którym roku? We wtorek od-
pustowy zapraszamy dzieci szkolne
– czy swoje dziecko posłaliście na
ten dzień? Dlaczego nie? W sobo-
tę odpustową zapraszamy młodzież.
Czy swoim synom i córkom przypo-
mnieliście o sobocie?

W tym roku w sobotę odpustową
pieszo z Kolbud przybyło 170 piel-
grzymów – przeważała młodzież,
a z naszej parafii? Może z 20 osób
było obecnych na Mszy św. Czy
rodzice nie poczuwają się do winy
z powodu bierności?

4. Zainteresowanie odpustem
w parafii oceniam jako mizerne.
Od 3 lat nie zdarzyło się, żeby
ktoś z parafian podszedł i zapytał,
w czym pomóc w przygotowaniu
do obchodu Tygodnia Odpustowe-
go? Przeciwnie słyszę stwierdzenie:
Jest ich tam dość, niech robią. Ja
tam nie jestem potrzebny. Stoją pod
sklepem, niech idą pomóc, ja nie!
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Przecież to jest uroczystość całej
wspólnoty parafialnej. Myślę, ze je-
śli w naszej rodzinie jest I Komunia
św. czy wesele, czy jubileusz, to
w przygotowanie uroczystości włą-
czają się wszyscy domownicy! I tak
powinno być w parafii!!! Zapytam: co
ty zrobiłeś na rzecz odpustu? Oczy-
wiście wielu pomogło. Ale o tym za
chwilę.

II. Pozwolę sobie teraz podzielić
się z dodatnimi aspektami tygodnio-
wego odpustu. Te są przyjemne do
opisania.

1. Budowa ołtarza. Parę razy
ks. arcybiskup mówił mi o potrze-
bie istnienia ołtarza polowego dla
większych uroczystości. Długo nie
mogłem się zdecydować, bo szkoda
mi było zniszczyć krzewy, które po
latach z trudem się przyjęły. Zawa-
żyła decyzja Rady Duszpasterskiej.
Przekonali mnie, że na terenie drogi
krzyżowej będzie najodpowiedniej-
sze miejsce. Tu składam serdeczne
podziękowanie panu Stanisławowi
Dziemińskiemu za wykonanie pro-
jektu ołtarza i przyznam, że bez-
interesownie poświęcił na to dużo
czasu i starania. Doglądał też bu-
dowy i to często „po kryjomu”.
Dziękuję za zaangażowanie budow-
niczym: panom Jurkowi Ptachowi,
Zenonowi Kielasowi i Janowi Czer-
wowi. To głównie ich praca – wy-
budowanie ołtarza. W późniejszej
fazie włączyli się nasi rzemieślnicy:
panowie Stefan Płocke i Jerzy Kar-
piński oraz pan Edward Kaczmarek
z ekipą elektryków. Dodatkowo wie-
le pracy i pomocy okazali panowie
Stanisław Jasiński i Czesław Kula.
Maszyny udostępnili panowie Józef

Sroka, Jerzy Gębura i inni. Dzięku-
ję ofiarodawcom na budowę ołtarza.
Pracujący określili, że za te pie-
niądze można by było wybudować
porządny dom.

Ołtarz jest okazały i będzie chlu-
bą dla naszego sanktuarium. Bar-
dzo dużo parafian ze zrozumieniem
i hojnością wpiera to jeszcze nie-
dokończone dzieło. Dziękuję im za
to z całego serca. Postawię też py-
tanie: O ile bogatsi stali się przez
ten rok parafianie, którzy zamykali
drzwi przed kwestującymi na budo-
wę ołtarza, i nie chcieli ofiarować
choćby kilku złotych miesięcznie
na ten cel? Ci parafianie nie mają
udziału w tej inwestycji i kiedy ją
będą oglądać, będą zawsze mieć wy-
rzuty sumienia! Pozostaje mi tylko
im współczuć! Może kupili sobie
za te nieofiarowane pieniądze piwo
lub paczkę papierosów? I to jest
wszystko, o co się wzbogacili!

2. Pochwalić trzeba wielkie za-
angażowanie w organizację odpustu
władz samorządowych z panem wój-
tem i przewodniczącym Rady Gmi-
ny oraz dyrektorami szkół i panią
dyrektor GOK-u. W lipcu odbyło się
pierwsze przedodpustowe spotkanie
w Urzędzie Gminy. Wszyscy zapro-
szeni, włącznie z przewodniczącym
straży i policją, byli zatroskani, by
włączyć się w przygotowania do
odpustu w naszym sanktuarium,
traktując to wydarzenie nie tyl-
ko w wymiarach parafii, ale całej
gminy.

3. Dziękuję panom strażakom,
którzy codziennie pełnili służbę po-
rządkową na placu przed Domem
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Chór męski pod kierunkiem Michała Olejnika zapewnił oprawę muzyczną Mszy
św. odpustowej

Korowód dożynkowy w drodze na popołudniowy festyn rodzinny na stadionie
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Przecięcie wstęgi poprzedziło poświęcenie nowej nawierzchni ulic Trąbek Wielkich

Goście dożynek zostali poczęstowani obiadem w auli gimnazjum
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Pielgrzyma i przy niesieniu balda-
chimu, a także na stadionie, podczas
festynu. Tu do utrzymania porząd-
ku chętnie się też włączyli nasi
policjanci.

4. Dziękuję za pomoc w przygo-
towanie uroczystości naszym star-
szym ministrantom, szafarzom,
a zwłaszcza panu Andrzejowi Gral-
li za nagłośnienie i pełnienie ro-
li głównego komentatora uroczy-
stości odpustowej. Dziękuję panom
Franciszkowi i Jackowi Preussom
za wykonanie kolejnych 35 ławek
na plac przed ołtarzem. Pracowali
w deszczu, sami przywieźli potrzeb-
ne drewno, okorowali je i wykonali
ławki, dostarczając je na miejsce.

5. Przebieg nabożeństw w tygo-
dniu odpustowym był dobrze zorga-
nizowany. Cieszę się, że Rada Dusz-
pasterska wraz z szafarzami Komu-
nii św. podjęli się zadania noszenia
feretronu podczas procesji. Z uzna-
niem trzeba pochwalić, że mamy
starych ministrantów, a zwłaszcza
szafarzy Komunii św., którzy bar-
dzo dobrze opracowali wszystkie
ceremonie liturgiczne i bez pomo-
cy księży wspaniale wykonują lub
nadzorują.

Szczególne podziękowanie skła-
dam panom kierowcom Zygmunto-
wi Kielasowi i Ireneuszowi Struckie-
lowi za codzienną posługę w przywo-
żeniu i odwożeniu wiernych z wio-
sek, parafii postołowskiej i mie-
rzeszyńskiej na wieczorne Msze św.
Gdyby nie ich posługa, byłoby w nie-
które dni bardzo mało ludzi na Mszy
św. odpustowej.

6. Dziękuję wspaniałym paniom,
które co roku wypiekają ciasto na

odpust i w ten sposób możemy
zaprosić do Domu Pielgrzyma sza-
farzy Komunii św. z innych parafii,
chorych czy też ugościć przybyłych
kapłanów. Codziennie co najmniej
10 kapłanów koncelebrowało odpu-
stową Eucharystię.

W sobotę odpustową w piel-
grzymce z ks. arcybiskupem na cze-
le uczestniczyło około 90 księży. Na
koncelebrowanej Mszy świętej byli
też pielgrzymi z Pręgowa, którzy
w liczbie około 30 osób pieszo przy-
byli z ks. proboszczem Zygmuntem
Słomskim do naszego sanktuarium.

7. Dziękuję wykonawcom koron
żniwnych. Wiem, że to kosztuje
dużo pracy, ale ten prastary zwy-
czaj w naszym sanktuarium, gdzie
odbywają się dożynki archidiecezjal-
no-samorządowe, należy zachować.
Wyróżnione zostały korony żniwne
z Kielna, Ełganowa i Błotni.

8. Podczas Mszy św. po poświę-
ceniu koron żniwnych zostały wrę-
czone dyplomy dziewięciu rodzinom
wyróżnionym przez Kapitułę Pro-
mującą Wzorowe Rodziny, w tym
dwóm rodzinom z naszej parafii:
państwu Barbarze i Mariuszowi Pa-
radeckim i państwu Zofii i Janowi
Chmielewskim z Ełganowa.

9. W obiedzie przygotowanym
w naszym gimnazjum uczestniczyli
kapłani i zaproszeni goście w liczbie
około 80 osób, a wieczorem dodat-
kowo wszyscy sołtysi naszej gminy.
Gimnazjum jest godnym miejscem,
gdzie można przyjąć nie tylko za-
cnych gości, ale i urządzać koncer-
ty. Koncert odpustowy zgromadził
w gimnazjum około 180 osób. Był
bardzo udany.
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Występ kaszubskiego zespołu regionalnego podczas festynu rodzinnego

Wieczorny koncert w gimnazjum zgromadził sporą publiczność
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10. Na zakończenie gorące po-
dziękowanie składam naszej para-
fialnej Caritas i sponsorom za prze-
prowadzenie loterii fantowej pod-
czas popołudniowego festynu. Przy-
gotowano i rozprowadzono około
1000 losów. Członkowie Caritas bar-
dzo dużo pracy włożyli w przygo-
towanie loterii. Bóg wam zapłać.
Wasza bezinteresowność jest godna
pochwały. To też zasiliło nieco nasz
caritasowski fundusz.

11. W organizację festynu wiele
pracy włożyła pani dyrektor GOK-u
Agata Opałka-Dobrzyńska. Bóg za-
płać za to. Cieszę się, że festyn odbył
się bez napojów alkoholowych. Że

wszyscy się pięknie bawili, i że
dopisała względnie dobra pogoda.

Bóg zapłać dobrym pomocnym
ludziom. Dziękuję Bogu za dar pogo-
dy. Dziękuję kapłanom za zorgani-
zowanie pielgrzymek autokarowych
w tygodniu odpustowym i pieszych
w niedzielę odpustową. Dziękuję
wszystkim pielgrzymom nawiedza-
jącym nasze sanktuarium i wszyst-
kim parafianom włączającym się
w jakikolwiek sposób w nasz tygo-
dniowy odpust.

Bóg zapłać!

Ks. Edward Szymański

DZIĘKUJEMY BOGU I MARYI ZA DAR CHLEBA
Słowo przedstawiciela rolników Andrzeja Dończyka skierowane do

arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego metropolity gdańskiego podczas
uroczystej Mszy św. wieńczącej tygodniowy odpust w Trąbkach Wielkich.

Witam Cię Ekscelencjo w imie-
niu stanu rolniczego u tronu Pa-
ni Trąbkowskiej, Królowej Wyżyny
Gdańskiej na uroczystości dziękczy-
nienia za plony ziemi, wieńczącej
tydzień odpustowy w naszej trąb-
kowskiej parafii.

Witam pośród życiodajnych dla
nas rolników pól, łąk i lasów. Tego-
roczna uroczystość łączy się z dwu-
dziestoleciem koronacji naszej Pani
Trąbkowskiej przez papieża-rodaka
Jana Pawła II.

Myślę, że wstawiennictwo Maryi
sprawiło, że mieliśmy w tym roku
dobre plony i czas pogody, aby te
plony zebrać. Pamiętajmy, iż my,
rolnicy jesteśmy tylko pierwszym

ogniwem, ale jak ważnym w całej
produkcji żywności.

Gospodarka rynkowa sprawiła,
że jest nas coraz mniej, nie wszyscy
umieją sobie poradzić w tej gospo-
darce, rezygnują z pracy na roli
i przechodzą do innej pracy. Różne
anomalie pogodowe, mające głów-
ny wpływ na wyniki w rolnictwie,
sprawiły, iż powoli podnosi się ranga
stanu rolniczego, coraz więcej ludzi
zauważa, jak ciężka i trudna jest
praca rolnika.

Aby powstał chleb nie wystar-
czy tylko rola i środki produkcji,
ale potrzebna jest także łaska po-
gody, którą daje nam Bóg. Dlatego
wdzięczni jesteśmy Bogu i Matce
Najświętszej, że dał nam łaskę po-
gody, która pozwoliła nam zebrać
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plony ziemi, które potem stają się
chlebem – podstawą życia cielesne-
go. Sam Jezus Chrystus właśnie
chleb przemienił w swoje Ciało na
znak, że chleb, który my spożywa-
my jest pokarmem dla ciała, a chleb
– Ciało Chrystusa pokarmem dla
duszy.

Dlatego wierni Chrystusowi
i Kościołowi wraz z innymi, któ-
rzy pomagają nam wyprodukować
ten chleb, tu w trąbkowskim sank-
tuarium chcemy podziękować Bogu
i Maryi za ten dar chleba.

Ekscelencjo, proszę Cię o odpra-
wienie Mszy św. dziękczynnej za
plony ziemi i modlitwę za nasz
rolniczy stan oraz tych wszystkich,
którzy pomagają nam je wyprodu-
kować, aby nasza ciężka praca przy-
nosiła nam zadowolenie i satysfak-
cję, pozwoliła wyżywić mieszkańców
naszej Ojczyzny oraz służyła Bogu,
Maryi i całemu naszemu polskiemu
narodowi.

Andrzej Dończyk

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2007

7 października: 27. Niedziela
Zwykła

Ha 1,2–3;2,2–4

2 Tm 1,6–8.13–14

Łk 17,5–10

Gdybyście mieli wiarę jak ziarn-
ko gorczycy, powiedzielibyście tej
morwie: „Wyrwij się z korzeniem
i przesadź się w morze”, a byłaby
wam posłuszna (Łk 17, 6).

Nie lękajmy się wiary, która w dzi-
siejszym świecie może się tylko
pozornie wydawać mała, słaba, bez-
silna, bezbronna. Ta pozornie bez-
silna wiara jest wiarą heroiczną,
początkiem cudu. Wiara dlatego jest
potężna, że stoi na straży ukrytego
życia człowieka, tego, co dzieje się
wewnątrz nas, tego, co decyduje
o wzroście i bez czego świat głupieje
– bez refleksji, bez modlitwy, bez

sam na sam z Bogiem i z samym
sobą.
Jak wielka jest wiara, która nie
liczy na ludzką wdzięczność. Nie-
raz uśmiechamy się, gdy słyszymy:
„Bóg zapłać”, a płaczemy i jęczymy,
gdy nam płaci rząd. Ileż mądrości
zawiera się w słowach „Panie Boże
wielki zapłać”. Jeden Bóg jest wy-
płacalny – On wszystko nam odda,
jeszcze więcej, niż my dajemy. Jeśli
trzymamy i niczego nie dajemy –
możemy wszystko stracić. Jeśli daję
za „Bóg zapłać”, kocham za „Bóg
zapłać”, to znaczy, że kocham i nie
patrzę na to, czy mnie kochają. Je-
śli służę za „Bóg zapłać”, to znaczy
wierzę, że Bóg to wszystko wyna-
grodzi. Jeśli z wiarą mówię „Bóg
zapłać” – wtedy dostaję najwięcej,
bo płaci sam Bóg.

14 października: 28. Niedziela
Zwykła

2 Krl 5,14–17
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2 Tm 2,8–13

Łk 17,11–19

Zatrzymali się z daleka i głośno
zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj
się nad nami!” Na ich widok rzekł
do nich: „Idźcie, pokażcie się kapła-
nom!” A gdy szli, zostali oczyszczeni
(Łk 17,12–14).

Słyszeć, to znaczy przyjmować. Mó-
wić – znaczy dawać. Najgorsze to
dać komuś cokolwiek na odczep-
nego. Kiedy prosi ktoś w intencji
potrzebującego, nawet nie słucha-
my, o co prosi, dajemy, byle się
go pozbyć. Nie przywiązujemy wagi
do wysłuchania. A przecież czasami
samo wysłuchanie jest ważniejsze.
Człowiek, który wysłuchuje – daje.

Czy nie dziesięciu zostało oczyszczo-
nych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden
się nie znalazł, który by wrócił i od-
dał chwałę Bogu... (Łk 17,17–18).

Dziewięciu uleczonych tak zachły-
snęło się cudem uleczenia, że za-
pomnieli, komu go zawdzięczają.
Tylko jeden z nich dostrzegł nie
tylko dar, ale i Dawcę. Ilu za-
chwyca się pięknem przyrody, po-
tęgą morza, ale nie widzi Stwórcy.
Wdzięk chrześcijańskiej wdzięczno-
ści to świadomość, że cokolwiek
dobrego człowiek otrzymuje – daje
mu to sam Pan Bóg. Poprzez kogoś
uśmiecha się do nas, aby nas umoc-
nić, poprzez kogoś, pisze serdeczny
list, który w drodze podtrzyma, po-
przez kogoś ratuje nasze zdrowie,
abyśmy mogli jeszcze coś dobrego
uczynić.

Czy można prezentem zrównoważyć
dar Boga?

21 października: 29. Niedziela
Zwykła

Wj 17,8–13
2 Tm 3,14–4,2
Łk 18,1–8

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę
swoich wybranych, którzy dniem
i nocą wołają do Niego, i czy będzie
zwlekał w ich sprawie? Powiadam
wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk
18, 7–8).
Gdyby pytanie Jezusa było tylko
pytaniem retorycznym, nie skie-
rowanym do żadnego konkretnego
człowieka, gdyby było tylko ozdobni-
kiem stylistycznym, mogłoby wzbu-
dzić obawę o przyszłość wiary na
świecie za sto, dwieście lat. Pan
Jezus nigdy jednak nie stosował
krasomówczych zwrotów i nie sta-
wiał pytań retorycznych. Pytanie
Jezusa znaczy: Czy znajdzie wiarę
w nas w chwili, w której przyjdzie,
w Komunii świętej, w chwili śmier-
ci? Czym jest wiara prawdziwa? Kto
wierzy naprawdę? Nie tylko ten, kto
przyjmuje wiarę, ale kto nią żyje,
kto w chwili, kiedy spotyka go upo-
korzenie, potrafi znieść wszystko
w duchu wiary, kto kocha miłością
wypływającą z ducha wiary.
Czy Bóg nie wysłucha tych, którzy
stale się modlą? Co to znaczy stale
się modlić? Jeśli chodzi o nas, to albo
wcale się nie modlimy, albo rzadko
– albo bardzo cierpliwie i wytrwale
„na całego”, ale tylko w niezwykłych
sytuacjach życiowych. Ten modli się
stale, kto ma świadomość, że jest
dzieckiem Boga i w każdej chwili
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może się do Niego zwrócić. Pan
Jezus uzależnił trwanie wiary od
stałej modlitwy na co dzień.

28 października: 30. Niedziela
Zwykła

Syr 35,12–14.16–18
2 Tm 4,6–9.16–18
Łk 18,9–14

Dwóch ludzi przyszło do świąty-
ni, żeby się modlić, jeden faryzeusz,
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak
w duszy się modlił: „Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo
jak i ten celnik. Zachowuję post
dwa razy w tygodniu, daję dziesię-
cinę ze wszystkiego, co nabywam”.
Natomiast celnik stał z daleka i nie
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu,
lecz bił się w piersi i mówił: „Boże,
miej litość dla mnie, grzesznika!”
(Łk 18,10–13).
Dwaj pobożni ludzie, faryzeusz i cel-
nik, modlili się do tego samego Boga.
W tym samym kościele, dokładnie

o tej samej porze, pod duchową
opieką tego samego mądrego króla
Salomona, budowniczego świątyni.
Modlili się niby razem, ale całkiem
osobno.

Dobry faryzeusz chciał złą drogą
iść do Pana Boga. Zły celnik znał
dobrą drogę prowadzącą do Pana
Boga. Do Boga nie można iść złą
drogą, nadymając się pychą i bijąc
się w cudze piersi. Paradoks: czło-
wiek dobry czasem nie jest lepszy
od ludzi złych, dlatego że tylko sam
Bóg wie, jakie człowiek może prze-
żyć nawrócenie, jakie ma trudności,
z czym się boryka, na ile może się
zmienić.

Ci, na których wieszamy psy, mo-
gą jeszcze stać się świętymi, a my
możemy fiknąć koziołka, chociaż
jesteśmy tak bardzo pobożni. Nie
sądźmy nikogo – sądzenie jest grze-
chem. Nienawiść jest narzędziem do
walki z szatanem, a nie z ludźmi.

Ks. Jan Twardowski

TOWARZYSZYĆ MŁODZIEŻY WE WZRASTANIU
List Episkopatu Polski

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy
Młodzi Przyjaciele!

Kończy się czas wakacji i zbiera-
nia sił przed nowym rokiem szkol-
nym. Już jutro zabrzmi pierwszy
dzwonek. Za miesiąc na uczelniach
studenci rozpoczną zajęcia. Dlate-
go w pierwszą niedzielę września
kierujemy do was te słowa, by po-
dzielić się z wami naszą troską

o polską młodzież. Zwracamy się do
wszystkich wyznawców Chrystusa
w Polsce i do wszystkich ludzi do-
brej woli, bowiem sprawa młodzieży
dotyczy nas wszystkich i odnosi się
wprost do przyszłości naszej Ojczy-
zny.

1. Młodość jest czasem rado-
snym i obiecującym. Sługa Boży
Jan Paweł II uczył, że jest to okres,
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„w którym każdy odkrywa samego
siebie i swój własny świat wewnętrz-
ny, w którym snuje wielkie plany.
Budzi się wtedy uczucie miłości,
rozpala się głęboka radość zwią-
zana z obiecującym odkrywaniem
życia”. Okres młodości to także
czas pierwszych wielkich decyzji,
kształtujących w dużym stopniu ca-
łe przyszłe życie. Przemiany, z któ-
rymi mamy do czynienia w Polsce po
1989 roku, otworzyły przed naszą
młodzieżą ogromne szanse. Przez
możliwość zdobywania w polskiej
szkole wiedzy wolnej od ideolo-
gicznych zakłamań, podejmowania
edukacji także za granicą, poznawa-
nia innych kultur i obcych języków,
przez możliwości podróżowania po
świecie, współczesne młode pokole-
nie odnajduje swoje miejsce wśród
narodów Europy i innych konty-
nentów. Wielu młodych Polaków
i Polek daje świadectwo wierności
Chrystusowi przez całoroczną, wy-
trwałą pracę. Jakże nie wspomnieć
w tym miejscu o rekolekcjach wa-
kacyjnych, pielgrzymkach na Jasną
Górę i do innych sanktuariów, o po-
dejmowaniu samarytańskiej opieki
nad chorymi i potrzebującymi po-
mocy w ramach wolontariatu.

Czas młodości jest także okre-
sem, w którym człowiek spotyka się
z licznymi i niekiedy bardzo po-
ważnymi zagrożeniami. Młodzi lu-
dzie ulegają nierzadko wszechobec-
nej propagandzie, która pragnie zy-
skać ich przychylność proponując
młodzieży bezmyślną kontestację
dorosłego świata. Tendencyjne po-
sługiwanie się pojęciami „wolności”
i „tolerancji” ma być przykrywką

do proponowania młodzieży filozo-
fii życia opartej na zaspakajaniu
własnych zachcianek i poszukiwa-
niu ciągle nowych form rozrywek
i zabawy. Skutkiem propagowanej
mody na beztroskie życie są coraz
większe problemy, jakich doświad-
cza młode pokolenie, już na samym
starcie w dorosłe życie. Są to: brak
umiejętności radzenia sobie z pro-
blemami małżeńskimi już zaraz po
ślubie, ucieczka od odpowiedzialno-
ści za najbliższych w nadmierną
aktywność zawodową, narastające
zagubienie duchowe. To wszystko
rozwiewa złudne nadzieje młodych,
że pogoń za pieniędzmi, życie bez
moralnych zasad i niekończąca się
zabawa mogą być skutecznym pro-
gramem na dorosłe życie. Wszystkie
te ludzkie tragedie osobiste odbija-
ją się negatywnie także na życiu
społecznym w naszej Ojczyźnie.

Dlatego mówiąc o wartościach
okresu młodości, jak i o jego za-
grożeniach, zwracamy się przede
wszystkim do samej młodzieży: to
wy, ludzie młodzi stawiacie funda-
menty pod wasze przyszłe życie.
Nie dajcie się oszukać. Pamiętajcie
o słowach Ojca świętego, Jana Paw-
ła II, wielkiego przyjaciela młodzie-
ży: „Wymagajcie od siebie, choćby
inni od was nie wymagali”. Rozwija-
jąc tę myśl prosimy was: Wparujcie
się nie tylko w ludzi, którzy efek-
townie prezentują się na szklanym
ekranie, na boisku czy na estradzie.
Dostrzeżcie tych, którzy w życiu
okazali się mocni duchowo, wierni
i odważni, a to co czynili, dawa-
ło innym realne szczęście. Bądźcie
mężni i umiejcie przeciwstawić się
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bezmyślnemu powielaniu opinii wy-
śmiewających Kościół i wartości,
które głosi chrześcijaństwo. Dobie-
rajcie sobie przyjaciół, którzy będą
dla was nie tylko towarzyszami
w pracy i rozrywce, ale też wspar-
ciem w godzinach cierpienia i próby.
Szukajcie w książkach, w mediach,
w internecie takich propozycji, które
prawdziwie propagują miłość, praw-
dę i dobro. Przecierajcie nowe szlaki
ku przyszłości, pamiętając o odpo-
wiedzialności za skarb poprzednich
pokoleń i za to co pozostawicie tym,
którzy będą żyli w przyszłości. Ko-
ściół głosi wam Jezusa Chrystusa
– tak jak to czynił od samego po-
czątku – bo wierzy, że to w Nim
człowiek odnajduje szczęście i sens
życia: On sam jeden ma słowa życia
wiecznego.

2. Trud samowychowania mło-
dzieży domaga się wsparcia ze stro-
ny ludzi dorosłych. Bóg stawia na
drodze młodego pokolenia rodzi-
ców i wychowawców i powołuje ich
do odpowiedzialnego towarzyszenia
chłopcom i dziewczętom w procesie
ich dojrzewania. Dorośli nie mo-
gą przed tym zadaniem uciekać.
Młode pokolenie ma prawo oczeki-
wać od starszych, że otrzyma wzory
życia pięknego i prawego, że ojco-
wie, matki i wychowawcy przekażą
im niezafałszowaną mądrość życia.
Nie wystarczy troszczyć się jedynie
o to, by młodzi ludzie zostali dobrze
przygotowani do życia zawodowe-
go. Konieczna jest troska i pomoc,
by zbudowali dom swego życia na
skale, którą jest Chrystus, jak nam
przypomniał w czasie zeszłorocz-
nej pielgrzymki do Polski papież
Benedykt XVI.

Troska o rozwój intelektualny,
moralny i duchowy młodzieży jest
zadaniem rodziny i tych wszystkich
osób i środowisk, które wspoma-
gają rodzinę w dziele wychowania.
Do środowisk tych należy zarówno
szkoła, jak i Kościół. Współpraca
tych dwóch instytucji najbardziej
widoczna jest w dziele szkolnej
katechizacji. Należy zdecydowanie
podkreślić znaczenie formacyjne,
ewangelizacyjne i kulturowe lekcji
religii. Podkreślamy to przekonanie
wbrew opiniom tych, którzy wciąż
podają w wątpliwość sensowność
i prawomocność szkolnej katechezy.
Dla młodych ludzi, którzy wybiera-
ją religię w szkole, jest to szansa
na poznanie Chrystusa i Kościoła,
a nieraz – na pierwsze spotkanie
z wiarą i religią. Nie wolno tej szan-
sy zmarnować. Wyrażamy naszą
radość, że od nowego roku szkolne-
go ocena z religii – podobnie jak ze
wszystkich przedmiotów, na które
uczniowie uczęszczają – będzie wli-
czana do średniej ocen. W ten sposób
szkoła sprawiedliwie doceni wysiłek
młodych ludzi. Jednakże istnienie
tych lekcji w systemie oświaty nie
zwalnia ani rodziców z zadania wy-
chowania religijnego, ani Kościoła
z koniecznego wprowadzenia w peł-
nię życia chrześcijańskiego. To zaś
może dokonać się we wspólnocie
parafii.

3. Trzeba zatem podkreślić ko-
nieczność przygotowania młodzieży
gimnazjalnej do sakramentu bierz-
mowania, nie tylko w ramach szkol-
nych lekcji religii, ale też na te-
renie parafii, w małych grupach,
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w których młodzi ludzie, również
dzięki przykładowi i pomocy swo-
ich starszych koleżanek i kolegów,
mogą doświadczyć, czym jest auten-
tyczna wspólnota wierzących. To
jest konieczny warunek całościowe-
go przygotowania się do bierzmowa-
nia dla wszystkich, którzy chcą być
w Kościele i być Kościołem Jezusa
Chrystusa.

Na poziomie ponadgimnazjal-
nym potrzebne jest duszpasterstwo,
obejmujące nie tylko młodzież zrze-
szoną w ruchach i stowarzysze-
niach, ale także wszystkich młodych
chłopców i dziewczęta, którzy już
niedługo podejmą trud powołania
życiowego. Taki program pomocy
młodym jest proponowany wszyst-
kim wspólnotom parafialnym w Pol-
sce.

Z roku na rok wzrasta w naszej
Ojczyźnie liczba studentów. Pro-
blemy, z jakimi się spotykają wy-
magają dotarcia do ich środowisk
ze skutecznymi programami pomo-
cy duchowej. Dotychczasowe formy
duszpasterstwa akademickiego, ad-
resowane do młodzieży w ośrodkach
duszpasterstwa akademickiego za-
sługują na rozwój i wsparcie. Formy
te są jednak niewystarczające, gdyż
nie są w stanie w objąć cztero-
krotnie dziś większej liczby stu-
dentów. Wielu studentów mieszka
poza tymi ośrodkami, a pod ko-
niec tygodnia powraca do swoich
domów rodzinnych. Połowa wszyst-
kich studiujących to studenci zaocz-
ni, przebywający na uczelni kilka
dni w miesiącu. Dlatego w każ-
dej parafii potrzebna jest propo-
zycja duszpasterska skierowana do

tej licznej grupy młodzieży, choćby
w postaci spotkań sobotnich czy
niedzielnych, prowadzących do zro-
zumienia prawd wiary i pogłębienia
życia religijnego.

4. Oto wyzwania, przed który-
mi stają dorośli i młodzież, księ-
ża i świeccy. Mówiąc o zadaniach
i wyzwaniach nie można zapomnieć
o tym, co zostało już dokonane i o
tych, dzięki którym trwa to wiel-
kie dzieło kształtowania młodego
pokolenia. Serdecznie dziękujemy
wszystkim heroicznym wychowaw-
com, kapłanom i nauczycielom, któ-
rzy towarzyszą młodym i poświęcają
swój czas i środki, by być z młodzie-
żą w pracy i w wypoczynku. Prosi-
my o współpracę wszystkie rodziny
i kapłanów, katechetów, nauczycieli
i ludzi nauki, wszystkich ludzi do-
brej woli. Razem szukajmy nowych
dróg duszpasterstwa młodzieżowe-
go. Zwracamy się nade wszystko do
młodzieży, do uczniów gimnazjów
i szkół średnich oraz do studen-
tów: przyjmijcie to towarzyszenie
z zaufaniem i nadzieją, że wasze
życie będzie radosne i prawdziwie
szczęśliwe. Niech Maryja, Królowa
Polski, wyprasza u Swego Syna tę
łaskę, by Kościół w naszej Ojczyźnie
te nowe zadania realizował z zapa-
łem, umiejętnie i skutecznie.

Na nowy rok szkolny i akade-
micki od tronu jasnogórskiej Królo-
wej wszystkim wam błogosławimy
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Amen.

Jasna Góra, 25 sierpnia 2007 r.

Kardynałowie,
Arcybiskupi i Biskupi
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ENTUZJAZM EWANGELIZACYJNY

Tematem obecnego roku pracy
duszpasterskiej są słowa św. Pawła
„Przypatrzcie się bracia powołaniu
waszemu”. Słowa te dotyczą nie tyl-
ko osób, które poświęciły się, z racji
powołania kapłańskiego czy zakon-
nego, służbie dla Królestwa Niebie-
skiego, ale są wezwaniem skierowa-
nym do wszystkich ochrzczonych.

Od września bieżącego roku te-
matem przewodnim formacji w Ru-
chu Światło-Życie, są słowa „Idźcie
i głoście”, które mają na nowo
pomóc nam odkryć przedziwną pra-
widłowość ewangelizacji. Słowa św.
Pawła „Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii” są wyzwaniem dla dzieci,
młodzieży, małżonków, aby na nowo
ugruntowywać swoją wiarę i z ra-
dością wynikającą z przepowiadania
słowa Bożego głosić Dobrą Nowinę.

Każdy z nas, z racji chrztu
świętego, jest posłany, aby podjąć
radykalną próbę odnowienia dyna-
mizmu ewangelizacyjnego. Zgodnie
ze słowami piosenki „Wiele jest serc,
które czekają na Ewangelię”, trze-
ba najpierw napełnić serce swoje
cudownym nasieniem Ewangelii, by
odkryć, że to sam Bóg poprowa-
dzi nas do ludzi, których będziemy
mogli zaprowadzić do Chrystusa.

Co mam czynić, aby obudzić w so-
bie ewangelizacyjny zapał?

Trzeba poznać i zgłębić dziewięć
zasad owocnego głoszenia Ewange-
lii, sformułowanych przez sługę Bo-
żego ks. Franciszka Blachnickiego.

Pierwszym zadaniem jest od-
krycie osobistego powołania do

realizacji Wielkiego Nakazu Mi-
syjnego Chrystusa: „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzie-
lając im chrztu w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przykaza-
łem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28,18–20).

Razem z ks. F. Blachnickim chce-
my przypatrzeć się bliżej, czym jest
Wielki Nakaz Misyjny Chrystu-
sa, Wielkie Posłannictwo, posłu-
gując się schematem pytań: kto?,
co?, dlaczego?, kiedy?, gdzie?, jak?

a) kto został posłany, aby wypeł-
nić WNM?

„A więc pytanie pierwsze: kto?
Kto uczestniczy w tym wydarzeniu?

Odpowiedź: najpierw Jezus
Chrystus, Syn Boży, jedyny Zba-
wiciel wszystkich ludzi. On to
właśnie przekazuje posłannictwo je-
denastu Apostołom. Ale nie tylko
im, lecz wszystkim swoim uczniom
do końca czasów. Jezus Chrystus
to ten, który mówi: Dana Mi jest
wszelka władza na niebie i na ziemi.
Chrystus zmartwychwstały, Kyrios,
Pan nieba i ziemi. Z tego wynika,
że nakaz dotyczy perspektyw aż do
końca czasów, bo On mówi: «Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata». Chodzi
więc o okres od Wniebowstąpienia
aż do Powtórnego Przyjścia Chry-
stusa. Z tego też wynika, że nakaz
jest skierowany nie tylko do bezpo-
średnich jedenastu jego odbiorców,
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ale do wszystkich uczniów Chry-
stusa, aż do końca czasów, a więc
skierowany jest także do nas,
jako kolejnej generacji uczniów
Pana. Dlatego my z kolei musimy
przejąć odpowiedzialność za wypeł-
nienie tego Wielkiego Nakazu Mi-
syjnego. Mamy mieć świadomość, że
wypełniając Nakaz Misyjny wystę-
pujemy jako przedstawiciele Pa-
na Jezusa Chrystusa. Reprezen-
tujemy jedyną Osobę na prze-
strzeni dziejów ludzkości, która
posiada wszelką moc i wszelką
władzę.

Św. Jan mówi: «Większy jest On
w tobie niż ten, który jest w świecie»
(1 J 4,4).

Jest konieczne, abyśmy i my
uwierzyli, w Chrystusa Zmartwych-
wstałego, jako żywą Osobę, która
wchodzi w nasze życie...”

b) co to jest WNM?
„A teraz drugie pytanie: co? Co

to jest Wielkie Posłannictwo, Wielki
Nakaz Misyjny?

(...) jeden moment jest tutaj bar-
dzo istotny. (...) Gdybyśmy nawet
tylko jednego człowieka w ciągu ro-
ku nawrócili, to i tak do końca
świata jest wiele czasu i do tego
czasu wszyscy usłyszą Ewangelię.
Ale musimy uświadomić sobie, że
ludzie żyją tylko raz na tej ziemi
i mają prawo w ciągu życia usłyszeć
radosną nowinę o Chrystusie. I my
jesteśmy odpowiedzialni za to, że
ludzie żyjący w tym pokoleniu na
świecie usłyszeli Ewangelię. (...) Oto
więc treść Wielkiego Nakazu Mi-
syjnego Chrystusa, skierowanego do
nas: w tym pokoleniu, wszyscy
ludzie, za których my jesteśmy

odpowiedzialni, powinni usły-
szeć radosną nowinę o Chrystu-
sie...”.

c) dlaczego każdy chrześcijanin
ma włączyć się w wypełnianie WNM?

„Pytanie trzecie: dlaczego? Dla-
czego każdy chrześcijanin ma być
włączony w wypełnienie Wielkie-
go Posłannictwa? Z trzech powo-
dów: Po pierwsze: bo jest to nakaz
Chrystusa. Po drugie: bo bez Boga,
bez Chrystusa, człowiek jest zgubio-
ny. Po trzecie: bo ludzie wszędzie
są spragnieni Boga. Chrystus kazał
nam iść. My, jako uczniowie jeste-
śmy zobowiązani do posłuszeństwa.
(...) Jeżeli traktujemy Chrystusa
poważnie, to musimy poświęcić
cały swój czas, swoje talenty, by
w miarę naszych możliwości wy-
pełnić Wielkie Posłannictwo”.

d) kiedy WNM zostanie wykona-
ny?

„A teraz pytanie: kiedy? Kie-
dy to Wielkie Posłannictwo będzie
wykonane? Czy możemy to przewi-
dzieć? Oczywiście, tylko Bóg w swo-
jej wszechmocy zna czas jego wypeł-
nienia”.

„Kiedy powinniśmy ewangelizo-
wać? Teraz jest czas! Przestańcie
marnotrawić czas! Róbcie to! Świat
was potrzebuje! Potrzebuje świa-
dectwa waszego życia! Ale proszę
działajcie. Nie odkładajcie tego na
jutro. Jan Paweł II mówił: «Jak
nigdy dotąd, Kościół ma dziś moż-
liwość niesienia Ewangelii świadec-
twem i słowem do wszystkich ludzi
i do wszystkich narodów». (...) Postę-
pujcie wielkodusznie z darem, który
otrzymaliście” (Noel Chircop).

e) jak i gdzie ma się realizować
wypełnianie WNM?
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„Jak ma być to Wielkie Posłan-
nictwo wypełnione? Jak my możemy
w tym pomóc? – oto kolejne pytanie.
Oczywiście, że zadanie będzie wyko-
nane wtedy, kiedy wiele osób, kiedy
miliony chrześcijan, włączy się w nie,
jeżeli będą postępowali zgodnie z za-
łożeniami określonej strategii, jeże-
li zostaną pouczeni i wprowadzeni
w metodę działania. Chrystus przed
swoim Wniebowstąpieniem powie-
dział «Gdy Duch Święty zstąpi na
was, otrzymacie Jego moc i będzie-
cie Mi świadkami w Jerozolimie i w
całej Judei, aż po krańce ziemi»
(Dz 1,8)”.

f) w jaki sposób mam być oso-
biście zaangażowany w wypełnienie
Wielkiego Nakazu Misyjnego, Wiel-
kiego Posłannictwa?

„Każda osoba musi w ramach te-
go planu opracować swoją osobistą
strategię, aby przybliżyć wypełnie-
nie Wielkiego Nakazu Chrystuso-
wego. Twoja strategia powinna

obejmować ewangelizację, da-
wanie osobistego świadectwa
i czynienie uczniów. Zrób so-
bie listę osób, z którymi chcesz się
dzielić swoją wiarą, zacznij się mo-
dlić za nich i szukaj okazji, aby
z nimi rozmawiać, dzielić się z ni-
mi swoją wiarą. Skorzystaj z każdej
okazji na uczelni lub w pracy, lub
gdziekolwiek.

Pamiętaj: jeżeli jesteś odda-
ny Chrystusowi, On może się to-
bą posłużyć, żeby zmienić nasz
świat na lepszy. Musisz się włą-
czyć”.

W jaki sposób mam dojść do ta-
kiego sposobu świadczenia o Chry-
stusie?

Młodzież i dorosłych, którzy
chcą realizować Wielkie Posłannic-
two Chrystusa, zapraszamy w drugą
i czwartą niedzielę miesiąca do Do-
mu Pielgrzyma na godz. 19.00.

Ks. Adam Kroll

DOKOŃCZMY BUDOWĘ OŁTARZA POLOWEGO

Drodzy ofiarodawcy!
Gorąco Was proszę o pomoc

w dokończeniu prac przy ołtarzu
polowym. W pokłosiu odpustowym
wspomniałem, że jest to piękna, ale
kosztowna inwestycja, bo budowana
na terenie dawnego stawu, a więc
na gruncie podmokłym. Kosztowna
konstrukcyjnie. Sześć szyb bocz-
nych, okalających ołtarz, kosztowa-
ło prawie 10 tysięcy zł, a blachy
opierzenia dachu – około 1500 zł.
Teren został zmeliorowany, nieco
podwyższony a wybudowane oczko

wodne służy do gromadzenia wody
z drenarki.

Ołtarz potrzebuje jeszcze sufi-
tu. Na razie rezygnuję z wyłożenia
posadzki, bo bez niej, póki co się
obejdziemy. Proszę jeszcze serdecz-
nie drogich ofiarodawców o pomoc
w październiku. Jeśli ta pomoc bę-
dzie wystarczająca, to w listopadzie
odstąpimy od składki na ołtarz.

Bóg zapłać ofiarodawcom za wy-
rozumiałość.

Ks. Edward Szymański
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ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Matematyka jest przedmiotem
sprawiającym dzieciom i młodzieży
najwięcej trudności szkolnych. Dla
niektórych uczniów, zrozumienie jej
i sprawne poruszanie się w świe-
cie abstrakcyjnych twierdzeń, dzia-
łań i pojęć, jak sami mówią, niemal
graniczy z cudem. W związku z tym,
Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce,
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludz-
kich, 01.02.2007 r. rozpoczęła wdra-
żanie projektu „Ugruntowanie i wy-
równanie poziomu wiedzy matema-
tycznej w klasach IV–VI szkoły pod-
stawowej”.

Szkoła Podstawowa w Trąbkach
Wielkich bierze udział w projekcie,
który obejmuje działaniami 60 szkół
z terenów wiejskich z całej Polski.
Jego celem jest realizowanie przez
każdą ze szkół dodatkowych za-
jęć wyrównawczych z matematyki
i wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów borykających się z trudno-
ściami szkolnymi w zakresie przed-

miotów matematyczno – przyrodni-
czych.

W naszej szkole w zajęciach
uczestniczy grupa 15 uczniów z klas V
i VI. Prowadzi je Lucyna Rekowska.

Zajęcia z matematyki są prowa-
dzone w piętnastoosobowej grupie,
w oparciu o materiały dydaktyczne,
przygotowane specjalnie na potrzeby
projektu. Zakładają one innowacyjne,
aktywne metody pracy, angażujące
ucznia, jego rodzica i nauczyciela.
Działania związane z projektem po-
trwają do końca marca 2008 r. i przy-
czynią się do wzrostu kompetencji
szkolnych uczniów, wzmocnią więzi
pomiędzy szkołą, uczniem i jego ro-
dziną, a także wyposażą nauczycieli
w ciekawe metody pracy i zaktywizu-
ją środowisko lokalne.

Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Sektorowe-
go Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich.

Lucyna Rekowska



DAR KRWI

Zarząd Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Trąbkach Wielkich dziękuje
wszystkim tym, którzy honorowo
oddali krew w kwietniu bieżącego
roku i zaprasza nie tylko straża-
ków, ale i osoby cywilne na na-
stępną akcję „DAR KRWI”, która
odbędzie się w dniu 24.11.2007 r.
w godz. 8.00–12.00. Ambulans do
pobierania krwi będzie podstawio-
ny przy remizie OSP w Trąbkach
Wielkich.

Warunkiem honorowego odda-
nia krwi jest ukończenie 18 lat
i posiadanie przy sobie dowodu
osobistego. Osoby, które chciałyby
oddać krew, a nie mają możliwości
dojazdu swoim środkiem transpor-
tu, prosimy o kontakt pod nr.
telefonu (058) 683-70-02. Strażacy
dowiozą i odwiozą takie osoby.

Prezes Zarządu Gminnej OSP
Jan Kosiński

KRONIKA
nie tylko parafialna

25 sierpnia w kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich sakra-
ment małżeństwa zawarli:

� Agnieszka Karcz z Trąbek Wiel-
kich z Grzegorzem Koprowskim
z Gdańska,

� Karolina Troka z Trąbek Wiel-
kich z Maciejem Wycinkiem
z Lubichowa.

***
2 września w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
otrzymali:

� Julia Jaszewska, córka Justyny
z Trąbek Wielkich,

� Nikola Natalia Bukowska, córka
Sylwii z Trąbek Wielkich,

� Sandra Krystyna Ohl, córka Ka-
tarzyny i Ryszarda z Kleszczewa,

� Kuba Murawski, syn Małgorzaty
i Daniela z Trąbek Wielkich.

***

W dniach od 2 do 9 września
w naszym sanktuarium miał miej-
sce Tygodniowy Odpust ku czci Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny. W niedzielę 9 września odbyły
się główne uroczystości odpusto-
we, połączone z Dożynkami Archi-
diecezjalno-Samorządowymi Gmi-
ny Trąbki Wielkie.

***
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Państwo Młodzi Agnieszka i Grzegorz Koprowscy

Państwo Młodzi Karolina i Maciej Wycinkowie
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Państwo Młodzi Marzena i Piotr Pawlak

Państwo Młodzi Agata i Paweł Raczkiewicz
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14 września w kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich Marze-
na Jaroń z Kleszczewa i Piotr Paw-
lak z Jagatowa wstąpili w związek
małżeński.

***
15 września w naszym koście-
le sakrament małżeństwa zawarli:
Agata Stępień z Ełganowa i Paweł
Raczkiewicz z miejscowości Grabi-
ny Zameczek.

***
22 września sakrament małżeń-
stwa w naszym kościele zawarli:
Bożena Kwiatkowska i Grze-
gorz Tucholski, oboje z Trąbek
Wielkich.

***
Po 9 kolejkach rozgrywek piłkar-
skich IV ligi zespół Orzeł Trąbki
Wielkie zajmuje 9 miejsce z do-
robkiem 14 pkt. przy stosunku
bramek zdobytych do straconych
15:13. W dotychczas rozegranych
meczach nasz zespół odniósł 4 zwy-
cięstwa, 2 mecze zremisował i po-
niósł 3 porażki.

W rozgrywkach klasy A, po 6 ko-
lejkach rozgrywek, zespół Sokół
Ełganowo zajmuje 4 miejsce z do-
robkiem 12 pkt., a drużyna Błę-
kitni Sobowidz z dorobkiem 8 pkt.
jest na 7 miejscu.

Opracował S. D.

Państwo Młodzi Bożena i Grzegorz Tucholscy
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INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2007

W październiku jedna Msza św.
odprawiana jest jako gregoriańska
w intencji śp. Zygmunta Zaremb-
skiego.

1. Za śp. Jerzego Zielke, Mariannę
i Ryszarda Kamińskich, Piotra
Wilka oraz zmarłych z rodzin
Zielke i Wenzel

2. Za śp. Stanisława
Paczkowskiego (6. rocznica
śmierci)

3. Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart

4. Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców oraz zmarłych z tej
rodziny

5. a) Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Alberta
Chmielowskiego, p. Kowalczyk
b) Dziękczynna w 18. urodziny
Agnieszki Keler

6. Dziękczynna w 70. urodziny
Jadwigi Wiebe (z int. dzieci)

7. Za śp. Sylwestra Reimusa
(9. rocznica śmierci), godz. 730

Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Barbary i Zdzisława
Kałuzińskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Zarembskiego,
godz. 1100

Za śp. Kazimierza Toczek,
godz. 1800

8. Za śp. Daniela Rucińskiego
9. Za śp. Jadwigę Bukowską

(1. rocznica śmierci)

10. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

11. Za śp. Kazimierza Toczek
12. Za śp. Jarosława i Ryszarda

Kruków
13. Za śp. Janinę Dymitruk,

Seweryna i Łukasza Wasyluków
14. Za śp. Zygmunta Zarembskiego,

godz. 730

Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(10. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin Pirchów
i Lempkowskich, godz. 1100

Za śp. Janinę Płaza (30. dzień
od śmierci), godz. 1800

15. Za śp. Jadwigę Bukowską
16. Za śp. Teodora Wiebe,

Makarego i Bronisława
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

17. Za śp. Kazimierza Toczek
18. Za śp. Helenę Rucińską

(2. rocznica śmierci)
19. Za śp. Franciszka Jaszewskiego

oraz zmarłych z rodzin
Młyńskich i Jaszewskich

20. Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Krystyny i Jerzego Karpińskich

21. Za śp. Urszulę i Annę oraz
zmarłych z tej rodziny,
godz. 730

Dziękczynna w 16. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Jarosława Grotów,
godz. 900 (Czerniewo)
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Za śp. Łucję Selka, godz. 1100

Za śp. Zygmunta Zarembskiego,
godz. 1800

22. Dziękczynna w 2. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Grażyny i Łukasza Balcerów

23. Za śp. Genowefę Szczepaniak
oraz zmarłych z rodziny
Sławińskich

24. Za zmarłych z rodzin
Piszczuków i Ziemannów

25. Za śp. Władysława Kankę
26. Za śp. Bertę Stefan oraz

zmarłych z tej rodziny
27. Dziękczynna w 50-lecie

sakramentu małżeństwa
Heleny i Edwarda Zarzyckich
oraz w 25-lecie sakramentu
małżeństwa Anny i Andrzeja
Karczów

28. Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Haliny i Ryszarda Nowaków,
godz. 730

Za śp. Józefa (25. rocznica
śmierci) i Helenę (5. rocznica
śmierci) Roda, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa Emilii
i Janusza Brzózków, godz. 1100

Za śp. Zygmunta Zarembskiego,
godz. 1800

29. Za śp. Jana Ohl (10. rocznica
śmierci)

30. Za śp. Teresę Kempa
(13. rocznica śmierci)

31. Za śp. Jana Fryca (5. rocznica
śmierci)
Za śp. Metę Cymermann
(Czerniewo)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

1 października: Karina Przybytko oraz Tomasz Jacek Turzyński

Rocznice sakramentu małżeństwa
21 października: 1. roczn. sakr. małżeństwa Małgorzaty i Zbigniewa Góra

5 października: 5. roczn. sakr. małżeństwa
Bogumiły i Alberta Sekutowskich

18 października: 10. roczn. sakr. małżeństwa Wioletty i Witolda Kiwaczów
25 października: 10. roczn. sakr. małżeństwa Anny i Rafała Pisarków

3 października: 15. roczn. sakr. małżeństwa
Sabiny i Mirosława Reszczyńskich

24 października: 15. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Stanisława Czerwów
9 października: 25. roczn. sakr. małżeństwa

Grażyny i Kazimierza Kałuzińskich
23 października: 25. roczn. sakr. małżeństwa Bożeny i Edwarda Wenzel
23 października: 25. roczn. sakr. małżeństwa Anny i Andrzeja Karczów
15 października: 30. roczn. sakr. małżeństwa

Ewy i Stanisława Luksemburgów
20 października: 30. roczn. sakr. małżeństwa

Krystyny i Jerzego Karpińskich
30 października: 30. roczn. sakr. małżeństwa Haliny i Ryszarda Nowaków
28 października: 40. roczn. sakr. małżeństwa Emilii i Janusza Brzózków
27 października: 50. roczn. sakr. małżeństwa Heleny i Edwarda Zarzyckich

ODESZLI DO PANA

7 września: zmarł w wieku 68 lat śp. Kazimierz Toczek z Gdańska
12 września: zmarła w wieku 83 lat śp. Janina Płaza z Trąbek Wielkich
24 września: zmarł w wieku 20 lat śp. Adam Sroka z Ełganowa

9 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Jadwigi Bukowskiej
„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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


