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Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą – narody. (Ps 96,11–13)



LISTOPADOWE ZAMYŚLENIE

W listopadzie cała przyroda przy-
gotowuje się do zimowego „odpo-
czynku”. Gałęzie drzew pozbawio-
ne liści przypominają „umieranie”.
Zeschłe, pomiatane wiatrem, opad-
nięte liście czyż nie są świadectwem
kruchości ludzkiej egzystencji. „Jak
szybko mijają chwile, jak szybko
mija czas. Za rok, za dzień, za
chwilę, razem nie będzie nas”. Z tą
zadumą przemijania już od pierw-
szego dnia listopada udajemy się
na cmentarze, gdzie spoczywają na-
si dziadkowie, rodzice, rodzeństwo,
a nawet i dzieci.

Cmentarz jest szkołą, w której
wiele się uczymy o sensie naszego
życia, szkołą, która daje nam odpo-
wiedź na istotne pytania o wartość
życia i jego cel. Tu uczymy się
prawdy, że „życie nasze zmienia się,
ale się nie kończy. I choć rozpad-
nie się dom doczesnej pielgrzymki,
znajdziemy przygotowane w niebie
wieczne mieszkanie”. Czy wierzymy
w te prawdy? Uczniowie drugiej kla-
sy gimnazjum w Trąbkach Wielkich
otrzymali ankietę z takimi między
innymi pytaniami:
1) Czy wierzysz w życie wieczne?
2) Czy wierzysz w istnienie szatana?
3) Czy wierzysz we wpływ szatana
na życie człowieka?

Odpowiedzi były porażające, bo
większość uczniów odpowiedziało:
„nie wierzę” lub „moim zdaniem,
po śmierci nie ma dalej życia”. „Nie
wierzę w istnienie szatana” – tak od-
powiedziała ponad połowa uczniów.

Podobnie, nie wierzą oni we wpływ
szatana na nasze życie. To świadczy
jak, pod wpływem współczesnych
mediów, laicyzuje się życie młode-
go pokolenia. Również niepokojąca
była odpowiedź na kolejne pytanie:
„Czy masz poczucie winy z powo-
du popełnienia zła?” Wielu uczniów
odpowiedziało, że nie ma poczucia
winy, albo ma je czasem.

Tu widzimy, jak istotne jest re-
ligijne formowanie dziecka w rodzi-
nie. W wielu rodzinach ono zanika,
a sporadyczna i dotąd niedoceniana
katecheza nie jest w stanie wy-
równać zaniedbań rodziców w reli-
gijnym wychowaniu dzieci. Na na-
szych oczach rośnie pokolenie bez
wiary w życie wieczne, bez poczucia
złości grzechu i bez wyrzutów su-
mienia z powodu popełnionego zła!
Nie mówiąc już o wierze w prawdę
o istnieniu szatana. Dziś w naszych
domach (w bardzo wielu rodzinach)
nie ma modlitwy rano, rzadko –
wieczorem, a prawie wcale – wspól-
nej. Dzieci i młodzież przestają się
spowiadać z opuszczonych niedziel-
nych Mszy św. Nie uważają tego
za grzech, bo w rodzinach spora-
dycznie uczęszcza się na Mszę św.
niedzielną. Kiedyś postawiłem py-
tanie w klasie: „czy twój tata był
w niedzielę na Mszy św.?” Na ponad
dwadzieścioro dzieci tylko 3 ojców
było w niedzielę na Mszy św. i około
połowa matek! Czy dziwić się za-
tem odpowiedziom młodych, że nie
wierzą w życie wieczne?
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Ojciec św. Jan Paweł II pod-
czas pielgrzymki do Francji posta-
wił Francuzom pytanie: „Francjo
– pierwotna córo Kościoła, cóżeś
zrobiła ze swoją wiarą?” Podobnie
można zapytać nasze rodziny: „Ro-
dzino, coś zrobiła ze swoją wiarą?”

Na cmentarzu, nad grobem uko-
chanych rodziców i bliskich odżywa
to pytanie, gdyż krzyż nad nim
wzniesiony woła: „Jam jest zmar-
twychwstanie i życie. Kto wierzy
we Mnie będzie miał życie wiecz-
ne” (J 11.25 n) Cmentarz uczy, że
ze śmiercią nie wszystko się koń-
czy, ale dopiero rozpoczyna: „Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Ta
wiara, tu ożywiona, każe nam pa-
miętać o tych, co byli z nami, a teraz
oczekują tu na zmartwychwstanie
i ponowne połączenie duszy z cia-
łem. Tu głębiej rozumiemy słowa
z wyznania wiary „wierzę w świę-
tych obcowanie, ciała zmartwych-
wstanie, żywot wieczny”. „Wierzę”,
ale czy naprawdę wierzysz?

Wyrazem potwierdzenia naszej
wiary w „świętych obcowanie” jest
modlitewna pamięć o zmarłych.
Praktyka Kościoła podsuwa nam
różne formy duchowej pomocy tym,
co odeszli do wieczności. Niebo jest
przeznaczone dla świętych. Nikt,
kto nie zdobył świętości, nie może
dostać się do nieba. Świętość kojarzy
się nam z uwolnieniem od grzechu
i odpokutowaniem całej kary za
popełnione grzechy. Jeżeli wierzący
nie zdążył podczas ziemskiego życia
oczyścić się zupełnie, to pozostaje
jeszcze czyściec. Tu jest czas na
odpokutowanie kary za popełnio-
ne grzechy. W tej pokucie możemy

duszy dopomóc modlitwą, dobrymi
uczynkami, uzyskanym odpustem,
Mszą św. ofiarowaną za zmarłych,
„wypominkami”. Możemy dopomóc
na mocy wiary w „świętych obcowa-
nie”. My prosimy świętych w niebie
o wstawiennictwo za nami, a dusze
w czyśćcu doznają pomocy dzięki na-
szym wstawienniczym modlitwom.
Parafianie, zwłaszcza starsi, prze-
konani o skuteczności pomocy mo-
dlitewnej zmarłym, najczęściej za-
mawiają Mszę św. za zmarłych. Zba-
wieni niewątpliwie odwdzięczą się,
gdy sami znajdziemy się w czyśćcu.

Obecnie, gdy jest u nas taka
możliwość, bo jest dwóch kapła-
nów, przyjmujemy do odprawiania
Msze św. tzw. gregoriańskie. Na
zasadzie tradycji Kościoła, potwier-
dzonej przez papieży, ofiarodawca
zamawia 30 Mszy św., które mu-
szą być odprawiane za daną duszę
przez 30 kolejnych dni. Dzięki takiej
pomocy dusza może zostać oczysz-
czona i uwolniona z czyśćca. Ostat-
nio niemal każdego miesiąca od-
prawiamy w naszym sanktuarium
Mszę św. gregoriańską. Przyjęła się
też praktyka Mszy św. zamawianej
w rocznicę śmierci (przynajmniej
pierwszą rocznicę). Godna pochwa-
ły jest również praktyka obecności
rodziny na Mszy św. odprawianej za
zmarłego członka rodziny.

Wielu parafian z okazji Dnia
Zadusznego składa wypominki za
zmarłych. Są one odmawiane co-
dziennie przez cały miesiąc listopad.
Nadto we wszystkie niedziele listo-
pada trwa nabożeństwo różańcowe
za zmarłych poleconych w wypo-
minkach. Również ofiary składane
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na tacę podczas Mszy św. pogrzebo-
wej są przeznaczone na Msze św. za
daną duszę. Odprawiamy tyle Mszy
św. ile wystarczy na średnie sty-
pendium składane przez wiernych.
W każdej Mszy św. Kościół pole-
ca Bożemu miłosierdziu wiernych
zmarłych, „których wiarę jedynie
Ty znałeś”.

Istotną pomoc niesiemy duszom
oczekującym nieba przez ofiarowa-
nie w ich intencji odpustu zupeł-
nego. Wydaje się, że ta praktyka
jest jeszcze mało stosowana przez
naszych wiernych, chociaż Kościół
daje nam tu wiele okazji.

Najpierw wyjaśnię, że odpust
jest to darowanie częściowe lub
całkowite kary za grzechy odpusz-
czone nam, w sakramencie pokuty.
Bóg daruje nam winę, ale karę mu-
simy odpokutować przez choroby,
cierpienie lub po śmierci w czyść-
cu. Zyskując odpust, możemy skró-
cić duszy karę lub, przez odpust
zupełny, całkowicie uwolnić duszę
z czyśćca. Jest to wielki przywilej,
dzięki któremu możemy skutecznie
pomagać zmarłym.

Kiedy możemy uzyskać odpust?
� z okazji odpustu parafialnego,
� z okazji Misji św., rekolekcji św.,
� z okazji Roku jubileuszowego

w wyznaczonych świątyniach,
� przez wykonanie pewnych prak-

tyk religijnych, takich jak: udział
w nabożeństwach Drogi krzyżo-
wej, Gorzkich żalach, w nabożeń-
stwach różańcowych,

� w Dniu Zadusznym i jego oktawie.
Warunkiem zyskania odpustu

jest zawsze:
1) czystość serca,

2) Komunia św.,
3) wolność od przywiązania do

grzechu,
4) modlitwa: Ojcze nasz, Wierzę

w Boga i dowolna modlitwa na
intencję Ojca Św.

Zwyczaj składania na grobach
kwiatów i zniczy nie przynosi du-
chowej pomocy, ani skrócenia ocze-
kiwania na niebo duszom w czyśćcu.
To jest podkreślenie naszej pamię-
ci, miłości, wdzięczności dla nich
i zarazem świadectwo wobec in-
nych ludzi, dane o naszej miłości do
zmarłych.

Dobrze by było, by powstała
praktyka składania symbolicznego
znicza, wiązanki żywych kwiatów
na grobie najbliższych, a zaoszczę-
dzone w ten sposób pieniądze mo-
głyby być przeznaczone na dzieło
miłosierdzia. Bo wiara bez uczyn-
ków miłosierdzia jest martwa! Tyle
wokół nas biedy, tyle potrzebujących
pomocy, a my marnotrawimy nasze
pieniądze na niezliczone wiązanki,
wieńce, które dziś żywe, piękne,
jutro mróz zmrozi i zniszczy.

Niech listopadowy miesiąc oży-
wi:

a) wiarę w życie wieczne,
b) pamięć o bliskich zmarłych

(kiedy ostatnio zamawiałeś Mszę
św. za zmarłych ze swojej rodziny?
Czy pamiętasz o rocznicy śmierci
najbliższych?),

c) troskę o piękno cmentarza
(ciągle nierozwiązany jest problem
wywozu śmieci z cmentarza; jeśli
ktoś ma przemyślane rozwiązanie,
to proszę, by się nim podzielił ze
mną).
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d) udział we Mszach św. (nie
tylko w niedzielę, ale i w tygodniu,
zwłaszcza w soboty) i ofiarowanie
ich za zmarłych.

Ogłoszenia

Msza św. na cmentarzu w dniu
1 listopada będzie o godz. 13.00,

w Mierzeszynie Msza św. na cmen-
tarzu o godz. 12.00, w Sobowidzu
o godz. 11.00,

***
Caritas parafialna rozprowadzać

będzie wiązanki i znicze, by zasilić
w ten sposób swój fundusz na pomoc
potrzebującym.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2007

4 listopada: 31. Niedziela
Zwykła

Mdr 11,22–12,2

2 Tes 1,11–2,2

Łk 19,1–10

A (był tam) pewien człowiek, imie-
niem Zacheusz, zwierzchnik celni-
ków i bardzo bogaty. Chciał on
koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to
jest, ale nie mógł z powodu tłumu,
gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł
więc naprzód i wspiął się na syko-
morę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy
bowiem miał przechodzić. Gdy Je-
zus przyszedł na to miejsce, spojrzał
w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu,
zejdź prędko, albowiem dziś muszę
się zatrzymać w twoim domu”. Ze-
szedł więc z pośpiechem i przyjął Go
rozradowany (Łk 19,2–6).

Zacheusz nie był uczniem Pana Je-
zusa i nie nazywamy go świętym,
chociaż cała procesja zatrzymała
się przed nim i sam Jezus odwie-
dził jego dom. Znał Jezusa raczej

ze słyszenia, ale już to, co usły-
szał, wystarczyło, by znudziły mu
się pieniądze, wysoka posada pań-
stwowa, a jego dusza zatęskniła za
czymś więcej. Zacheusz jest wesołą
niespodzianką, jest jak nieśmiały
zakochany. Zakochał się po cichu,
ale nie ma jeszcze odwagi tego wy-
znać, więc kiedy wszyscy pchają
się łokciami, on wchodzi na drzewo
i jest podobny do zakochanego, któ-
ry stoi z boku z fiołkiem w ręku.
Gdybym przypadkiem dostał się do
nieba, chciałbym porozmawiać z Za-
cheuszem, który wydaje się bardzo
sympatyczny.

11 listopada: 32. Niedziela
Zwykła

2 Mch 7,1–2.9–14
2 Tes 2,16–3,5
Łk 20,27–38

Bóg nie jest (Bogiem) umarłych, lecz
żywych; wszyscy bowiem dla niego
żyją (Łk 20,38).
Wszyscy dla Niego żyjemy, także po
śmierci. Bóg daje każdemu łaskę
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wiecznego życia. Śmierć jest tylko
bramą, przez którą przechodzi się
dalej. Bóg nie powołuje do życia,
które się kończy, ale do życia, któ-
re dalej trwa po śmierci ziemskiej.
Gdyby lekarze wynaleźli lekarstwo
na śmierć – ludzie nie mogliby
istnieć, byłoby ich za dużo i podu-
siliby się. Śmierć jest koniecznością
pójścia dalej.
Czy nie jesteśmy podobni umarłym,
kiedy nie modlimy się, nie dbamy
o duszę, budujemy sobie kapliczkę
bez Boga? Wiara czyni nas żywymi
nawet po śmierci. Co to znaczy, że
umarli będą podobni do aniołów?
Czy wyrosną im skrzydła jak łabę-
dziom? Czy będą fruwali na bosaka?
Umarli są niewidzialni. Poza tym
są już mądrzejsi, bo poznali, jaki
sens miało życie tutaj. Wiedzą wię-
cej niż każdy habilitowany profesor,
bo przeszli poprzez bramę śmierci.

18 listopada: 33. Niedziela
Zwykła

Ml 3,19–20a
2 Tes 3,7–12
Łk 21,5–19

Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony
(Łk 21, 6).
Świątynia Salomona, czczona przez
Żydów jako miejsce ofiary Abraha-
ma, została zburzona. Król Dawid
latami zbierał marmury, aby ją zbu-
dować, król Salomon postawił ją,
wdowa dała na jej budowę ostat-
ni grosz. Wspaniała świątynia legła
w gruzach. Pozostały natomiast nie-
które psalmy Dawida, choć wydawać

by się mogło, że wobec wielkiej bu-
dowli są czymś ulotnym. Jednak
przetrwały do dziś.

Przez swoją wytrwałość ocalicie wa-
sze życie (Łk 21,19).

Bardzo chcemy ocalić nasze życie.
Staramy się, by się nie zaziębiać,
nie zarażać, nie przepracowywać.
Leczymy się u trzech lekarzy na raz.
Kiedy czytamy Ewangelię o końcu
świata, oblatuje nas strach i przed
końcem świata chcemy uciekać na
koniec świata. Pewien Anglik już
wiele lat temu pojechał na Falklan-
dy, myśląc, że tam będzie najspokoj-
niej, a trafił na wojnę. Ewangelia
nie mówi, że mamy uciekać, aby
ocalić swoje życie. Mówi natomiast:
Trwajcie w tym wszystkim, co was
otacza tu i teraz, trwajcie z wia-
rą w Boga, a na wszystkie wasze
trudności, cierpienia i upokorze-
nia patrzcie jak na bóle porodowe,
w czasie których rodzi się życie
z Bogiem.

25 listopada: Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

2 Sm 5,1–3

Kol 1,12–20

Łk 23,35–43

Szydzili z Niego i żołnierze; pod-
chodzili do Niego i podawali Mu
ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem
żydowskim, wybaw sam siebie” (Łk
23, 36–37).

Pan Jezus odrzucił na krzyżu ostat-
nią pokusę, która obiecywała Mu ko-
niec cierpienia. Gdyby jednak zstą-
pił z krzyża, wywołałby zachwyt, ale
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zachwyt szybko przechodzi i Chry-
stus zostałby królem ziemskim. Król
ziemski jest albo łagodny i bezrad-
ny, albo potężny i okrutny, bo opiera
się na sile, na wojsku. Poza tym,
gdyby Jezus zszedł z krzyża, nie
nawróciłby łotra. Pan Jezus stał się
Królem najłagodniejszym i zarazem
najpotężniejszym. Stał się Królem
niepodobnym do ziemskich królów.
Nawrócił łotra nie siłą zewnętrzną,
ale wewnętrzną. Łagodny, bo nie
nawracał. Najpotężniejszy, bo prze-
mieniał mocą swego wewnętrznego
autorytetu.
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty
nawet Boga się nie boisz, chociaż

tę samą karę ponosisz? My przecież
– sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale
On nic złego nie uczynił”. I do-
dał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego królestwa” (Łk
23,40–42).

Należy podziwiać niezwykłą wia-
rę dobrego łotra, który w nagim,
sponiewieranym biedaku dostrzegł
Boga. Właśnie takiej wiary wyma-
ga się od współczesnego człowieka.
O taką wiarę trzeba się modlić
w dzisiejszym świecie, który tak
często przemilcza Jezusa.

Ks. Jan Twardowski

CO TO ZNACZY EWANGELIZOWAĆ?

Ewangelizacja jest ściśle zwią-
zana z misją Kościoła. Trwa już
dwadzieścia wieków. Takie zada-
nie pozostawił Kościołowi Jezus
Chrystus: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata” (Mt 28,18–20). „Idźcie
i głoście: Bliskie już jest królestwo
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych, oczysz-
czajcie trędowatych, wypędzajcie
złe duchy! Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie!” (Mt 10,7–8). Je-
zus Chrystus, Syn Boży, jedyny
Zbawiciel wszystkich ludzi przeka-
zuje posłannictwo jedenastu Apo-
stołom. Nakaz misyjny obejmuje

również wszystkich uczniów Jezu-
sa aż do końca czasów, ponieważ
Jezus zapewnia: „Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata”. Od Wniebowstąpienia
aż do Powtórnego Przyjścia Chry-
stusa – nakaz misyjny jest ciągle
aktualny, bo dotyczy poszczegól-
nych generacji uczniów Pana.

Poprzez chrzest i bierzmowa-
nie, nie tylko każdy z nas stał
się uczniem Pana, ale przyjął rów-
nież odpowiedzialność za wypeł-
nienie tego Wielkiego Nakazu Mi-
syjnego. Chrystus udzielił każde-
mu ochrzczonemu wielką moc, aby
występował w Jego imieniu. On
pozostawił obietnicę swemu Ko-
ściołowi, że bramy piekielne go nie
zwyciężą. Tak, jak pierwsi chrześci-
janie, każdy z nas musi uwierzyć,
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że Chrystus Zmartwychwstał, jest
żywą Osobą, która wkroczyła w
życie każdego z nas w sakramen-
cie chrztu i napełnia nas Duchem
Świętym.

Wielki Nakaz Misyjny jest cią-
gle aktualny. Kilka miliardów ludzi,
żyjących w naszym pokoleniu, na-
dal nie słyszało radosnej nowiny
o Chrystusie, a ma do tego prawo.
Dlatego naszym obowiązkiem jest,
żeby dać im szansę, aby w obliczu
prawdy o Chrystusie, mogli do-
konać wyboru na miarę szczęścia
wiecznego.

Co stanowi podstawową moty-
wację naszej odpowiedzialności za
dzieło ewangelizacji?

Po pierwsze: nakaz Chrystusa,
skierowany również i do każdego
z nas – ochrzczonych.

Po drugie: bez Boga, bez Chry-
stusa, człowiek jest zagubiony. Sko-
ro każdy z nas otrzymał tak wielką
łaskę wiary, odkrył Kościół jako
wspólnotę zbawienia – to naszym
obowiązkiem jest przekazać ten dar
również innym, którzy na niego
oczekują.

Po trzecie: ludzie wszędzie są
spragnieni Boga. Każdy z nas, na
płaszczyźnie wiary, tego Boga do-
świadcza. On wybawia mnie z bez-
sensu życia i daje mi nadzieję
szczęścia wiecznego. Człowiek nie
ma w sobie źródła życia. Tylko
Bóg może zbawić człowieka – uwol-
nić go od śmierci i dać mu życie
wieczne.

Skoro tak wielu ludzi nie zna
Chrystusa, to muszę mieć świado-
mość ciążącego na mnie obowiąz-
ku. Św. Paweł mówi: „Biada mi

bowiem, gdybym nie głosił Ewan-
gelii” (1 Kor 9,16–17). Chrystus
potrzebuje do dzieła ewangeliza-
cji twoich rąk, twoich nóg, twoich
ust, twojego zapału i twojej mo-
dlitwy. Ewangelizacja powinna być
codziennym pragnieniem każdego
chrześcijanina. Piotr i Jan, na za-
kaz wydany przez Sanhedryn, aby
nie głosili więcej w imieniu Jezusa,
odpowiedzieli: „Bo my nie może-
my nie mówić tego, cośmy widzieli
i słyszeli” (Dz 4,20).

Bóg wybiera kruche naczynia
do tego dzieła. Potrzebna jest tylko
głęboka wiara i olbrzymi zapał. Ta
odpowiedzialność spoczywa nie tyl-
ko na kapłanach czy misjonarzach,
ale również na każdym ochrzczo-
nym. Św. Paweł powie: „Skoro
świat przez mądrość nie poznał
Boga w mądrości Bożej, spodobało
się Bogu przez głupstwo głosze-
nia słowa zbawiać wierzących” (1
Kor 1,21). „Stańcie więc do walki...
obuwszy nogi w gotowość głoszenia
dobrej nowiny o pokoju” (Ef 6,15).

Co to znaczy ewangelizować?
Odpowiedzi na to pytanie udziela
papież Paweł VI w adhortacji Evan-
gelii nuntiandi (O ewangelizacji w
świecie współczesnym):

„Może nie będzie zbytecznym
przypomnieć, że ewangelizować
znaczy przede wszystkim świad-
czyć zwyczajnie wprost o Bogu
objawionym wprost przez Jezu-
sa Chrystusa w Duchu Świętym;
świadczyć, że Bóg umiłował świat
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w Synu swoim, w Słowie Wcielo-
nym dał wszystkim rzeczom ist-
nienie, a ludzi powołał do życia
wiecznego” (nr 26).

Ewangelizować to przekazywać
ludziom prawdy o Bogu, świadczyć
o Jego miłości i o Jego doświadcze-
niu w moim życiu. Żeby świadczyć
o Bogu muszę najpierw sam przyjąć
słowo Boże, a następnie aktem oso-
bowej wiary przyjąć Chrystusa jako
Pana i Zbawiciela. Takie spotkanie
z Chrystusem jest koniecznym eta-
pem na drodze wzrostu chrześci-
jańskiego życia. Ten wzrost to życie
w Duchu Świętym, który uzdalnia
do osobistego przyjęcia Chrystusa
oraz powoduje nowe narodziny.

Są dwa sposoby ewangelizowa-
nia:

1. głoszenie swoim życiem, po-
stawą, czynami, modlitwą, dobrym
słowem. „Wy jesteście światłem
świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapala się
też lampy i nie umieszcza pod kor-
cem, ale na świeczniku, aby świeciła
wszystkim, którzy są w domu. Tak
niech wasze światło jaśnieje przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie” (Mt 5,14–16).

2. głoszenie Ewangelii za pomo-
cą słowa. Św. Paweł pisze, że jedną
z przyczyn, że ludzie nie wierzą
w Boga jest brak ewangelizatorów:
„Jakże więc mieli wzywać Tego,
w którego nie uwierzyli? Jakże
mieli uwierzyć w tego, którego nie
słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy
im nikt nie głosił?”

Są cztery warunki ewangelizo-
wania:

1. Doświadczenie zbawienia –
muszę sam osobiście doświadczyć
spotkania z Panem, Jego zbawczej
mocy, która mnie uzdrowiła. „Bo
my nie możemy nie mówić tego,
cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20).

2. Gorliwość – żar, który pali
w środku i przynagla do mówienia
i działania, co Jezus dla mnie zro-
bił. „Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: Gorliwość o dom
Twój pochłonie mnie” (J 2,17).

3. Żyć Ewangelią – mam tak
żyć, aby inni widzieli we mnie
Jezusa. Nie reklamuj Jezusa – żyj
Nim! A inni będą chcieli Go poznać.
„Zachęcam was ja, więzień w Panu,
abyście postępowali w sposób godny
powołania, do jakiego zostaliście
wezwani” (Ef 4,1).

4. Analiza rzeczywistości – mu-
szę poznać osobę ewangelizowaną,
jej problemy, środowisko. Okazać
miłość i delikatność. „Ja jestem do-
brym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają” (J 10,14)

Już dziś musisz sam siebie ze-
wangelizować. Trzeba otworzyć się
na słowo Boże. Podjąć współpra-
cę z łaską sakramentalną. Pod-
dać się działaniu Ducha św. Po
takim doświadczeniu trzeba oso-
biście przyjąć Jezusa jako mojego
Pana i Zbawiciela. Zobaczysz, że
Bóg dokona wielkich rzeczy w two-
im życiu. Zaufaj Mu. Poświęć Mu
trochę więcej czasu.

Nie lękaj się! Moc w słabości się
doskonali!

Ks. Adam Kroll
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MIEJSCE CHRYSTUSA W MOIM ŻYCIU
I ŻYCIU MOJEJ RODZINY

Dążąc do głębszego przeżywania
Mszy św., jako sakramentu zgroma-
dzonego Kościoła, spróbujmy odpo-
wiedzieć na kilka pytań:

1. Czy mam świadomość, że
częstsze pogłębianie wiedzy religij-
nej, np. czytanie poszerzonych treści
biblijnych czy ascetycznych; udział
w rekolekcjach czy dniach skupienia,
kształtuje silne motywacje mojej wia-
ry i czyni moją religijność bardziej
pogłębioną?

2. Czy patrzę na Chrystusa, który
jest u podstaw mojej wiary, bardziej
z perspektywy czasu, niż na Osobę,
która JEST?

3. Jeżeli JEST – czy doświadczam
Jego obecności tu i teraz? W Słowie
Bożym – którym JEST i z Którym
dialoguję – rozmawiam z Nim jak
z Osobą, która JEST, która do mnie
mówi, która mnie słucha, która mnie
kocha i pragnie być ze mną, a ja
z Nią. Św. Paweł podkreśla tę osobo-
wą jedność: „Już nie ja żyję, ale żyje
we mnie Chrystus!”

4. Samuel odpowiedział Panu:
„Mów Panie, bo sługa Twój słucha!”
Przyjaźń domaga się, aby nie tylko
słuchać, ale zaprosić Przyjaciela do
siebie – w swoje myśli, słowa, pra-
gnienia i czyny! W tumulcie wielu
spraw, to bycie „przez Chrystusa,
z Chrystusem i w Chrystusie...”
wymaga dużej wewnętrznej dyscy-
pliny i „odświeżania” pamięci. Jak
to uczynić?

Podzielmy się swoim doświadcze-
niem.

Moje sugestie:
a) rano przy pomocy Ducha św.

zaprosić Chrystusa w cały wymiar
naszego dnia, np. Panie, bądź przy
mnie, gdy będę zmęczony lub dotknie
mnie jakieś niepowodzenie,

b) w widocznym miejscu umiesz-
czę widoczny znak np. różaniec,
krzyżyk czy Pismo św., który będzie
mi przypominać o Jego Obecności,

c) słowo życia wypisane na kartce
i położone w miejscu, gdzie najczę-
ściej w pracy czy w domu przeby-
wam,

d) wyznaczona godzina, aby ode-
rwać się od obowiązków i zanurzyć
się w cichej medytacji.

Nie można mówić o przeżywaniu
Mszy św. bez Jezusa Chrystusa.

Warto zastanowić się nad róż-
nymi sposobami Obecności Jezusa
Chrystusa. Powiedzieliśmy o tej jed-
nej – Słowie Bożym, a przecież Sobór
Watykański II mówi: „Kościół jest
niejako sakramentem”; „gdy ktoś
chrzci, to sam Chrystus chrzci...”

W codziennym życiu spotyka-
my różne określenia, które nie za-
wsze określają doświadczenie reli-
gijne, np. „idę do kościoła” – takie
określenie bardzo często ma cha-
rakter bardziej spełnienia obowiąz-
ku, niż przeżycia religijnego, albo
„w kościele jest nudno lub nic się
nie dzieje”.

Czy właściwie rozumiemy Ko-
ściół? Czy sakramentalnemu zgro-
madzeniu Kościoła nie nadajemy wy-
miaru czysto świeckiego? Interesują
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nas elementy zewnętrzne, a gdzie
jest miejsce dla Chrystusa, który jest
Ofiarą i Ofiarnikiem?

Musimy zewnętrznym znakom
nadać wymiar sakralny. Przecież
wszyscy zgromadzeni w świątyni są
ochrzczeni (są świątynią Ducha św.),
łączy ich jedna wiara, tworzą zgro-
madzenie liturgiczne – wspólnotę
wiary. Trzeba też, mając na uwa-
dze religije formowanie dzieci, pod-
kreślać wymiar świąteczny niedzieli
oraz każdej Mszy św. (również w ty-
godniu), np. unikać spodni dżinso-
wych czy trampek, dbać o czyste ręce,
uczesanie, wprowadzać pozdrowie-
nie chrześcijańskie przed wyjściem
z domu i po powrocie (przykład musi
iść od rodziców), w rozmowach w do-
mu zmienić nazewnictwo na bardziej

osobowe, np. „idę na Mszę św.”, czę-
ściej powracać do obecności Chry-
stusa w poszczególnych znakach, np.
przywołując słowa Chrystusa „gdzie
dwóch lub trzech zgromadzonych
jest w imię moje tam i Ja jestem
pośród nich”; „To jest moje Ciało,
bierzcie i jedzcie...” Można wykorzy-
stać np. rachunek sumienia robiony
wieczorem podczas modlitwy rodzin-
nej i głośno zapytać siebie: czy uwa-
żałem na Mszy św.?, czy wyznałem
wiarę w obecność Jezusa w Słowie
i Eucharystii?, czy, gdy przystąpiłem
do Komunii św., zrobiłem krótkie
dziękczynienie?, czy moje spotkanie
z Jezusem pozostawiło jakiś ślad
mojej przemiany?

Ks. Adam Kroll

POTRZEBA WYOBRAŹNI MIŁOSIERDZIA

Sługa Boży Jan Paweł II przy-
pomniał nam o tym w 2002 roku
podczas konsekracji bazyliki Miło-
sierdzia Bożego w Krakowie Łagiew-
nikach.

Pan Jezus w Kazaniu na Górze
powiedział: „Błogosławieni miłosier-
ni, albowiem oni miłosierdzia dostą-
pią”. Bóg, zatem swoje miłosierdzie
względem nas uzależnił od nasze-
go miłosierdzia względem bliźnich.
Jak je okazywać, wskazał w przypo-
wieści o miłosiernym Samarytaninie.
Podróżujący z Jerozolimy do Jerycha
Żyd, pobity przez zbójców, doświad-
czył skutecznej pomocy od obcego,
w zasadzie – wroga, Samarytanina,
który wzruszył się głęboko, widząc

poszkodowanego, opatrzył rany, za-
wiózł do gospody, pielęgnował go,
a nawet dał 2 denary gospodarzowi,
by dalej opiekował się rannym.

Kościół od początku dziejów orga-
nizował pracę charytatywną. W Jero-
zolimie do tego zadania Apostołowie
wybrali siedniu diakonów, wśród któ-
rych był Szczepan. Św. Paweł organi-
zował pomoc gmin chrześcijańskich
dla innych gmin biedniejszych.

Potem powstawały liczne zako-
ny i zgromadzenia zakonne, któ-
rych charyzmatem było organizo-
wanie pomocy biednym. Budowały
szpitale i organizowały przytułki i ja-
dłodajnie. Znamy też wielu polskich
świętych jałmużników: św. Jadwi-
gę królową, którą lud kochał za
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Zawsze dużym zainteresowaniem cieszą się loterie Caritasu; tu: sprzedaż losów
podczas odpustu 2006

Dużo pracy kosztuje członkinie Caritasu przygotowanie stroików, rozprowadzanych
następnie przed dniem Wszystkich Świętych; październik 2006
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świadczone przez nią miłosierdzie,
św. Jadwigę Śląską, która osobi-
ście posługiwała chorym. Wymień-
my również św. Brata Alberta, bł.
Edmunda Bojanowskiego, bł. Ho-
norata Koźmińskiego. Zakładali oni
zgromadzenia, które zajmowały się
dziełami miłosierdzia. Do praktyki
miłosierdzia wzywa nas Pan Je-
zus w objawieniach św. Faustynie.
W „Dzienniczku” św. Faustyna zapi-
sała słowa Pana Jezusa: „Żądam od
Ciebie uczynków miłosierdzia, które
mają wypływać z miłości ku mnie.
Miłosierdzie masz okazywać zawsze
i wszędzie bliźnim, nie możesz się od
tego usunąć, ani wymówić, ani unie-
winnić” (nr 742). Jezus powiedział
również: „Jeżeli dusza nie czyni mi-
łosierdzia w jakikolwiek sposób, nie
dostąpi mojego miłosierdzia w dzień
sądu” (tamże).

Dla wypełnienia tej Chrystusowej
misji w Trąbkach Wielkich powstał
Parafialny Zespół Caritas, zawiąza-
ny 7 kwietnia 2006 r. Kard. Hlond
powiedział, że jeżeli w parafii nie
ma co najmniej 3 ludzi zajmują-
cych się dziełem miłosierdzia, to
w tej parafii umarła już wiara. Cie-
szę się, że znalazło się więcej niż
trzech parafian zaangażowanych ca-
łym sercem w pracę charytatywną
na rzecz naszej parafialnej wspólno-
ty. Podejmują bezinteresownie trud
i ofiarują swój czas, by zdobyć choć
skromne fundusze na pomoc najbar-
dziej potrzebującym. Szkoda tylko,
że dotąd nie mają swoich przedstawi-
cieli w Caritasie wioski Kleszczewo,
Czerniwo i Czerniec. Nie chcę ni-
kogo zmuszać, bo z „niewolnika nie
ma pracownika”. Do rzetelnego ro-
zeznania potrzeb w parafii konieczne

jest przedstawicielstwo w Caritasie
każdej wioski.

10 października w naszym Do-
mu Pielgrzyma odbyło się spotka-
nie przedstawicieli parafialnych ze-
społów Caritas dwóch dekanatów:
kolbudzkiego i trąbkowskiego pod
przewodnictwem ks. proboszcza Da-
riusza Ławika z parafii św. Bernarda
z Sopotu. Zespoły dzieliły się swoimi
pomysłami na zdobywanie funduszy
na swoją działalność. Nasz zespół
wypadł tu bardzo dobrze. W krótkim
czasie swojej działalności wykazał
się urządzeniem dwóch festynowych
loterii fantowych, urządzeniem fe-
stynu dla dzieci, świętego Mikoła-
ja, zorganizowaniem dla dzieci piel-
grzymko-wycieczki do Matemblewa,
do ZOO w Oliwie, pomocą w za-
kupie lekarstw i przyborów szkol-
nych oraz podręczników. Przygoto-
wuje palmy, wiązanki na groby, roz-
prowadza znicze, szuka sponsorów.
Pomógł też w przyjęciu Gdańskiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Rozprowadza produkty żywnościo-
we potrzebującym w poszczególnych
wioskach, niezależnie od postawy
religijnej podopiecznych.

Proponuję kandydatom do ślubu,
by do zaproszeń dołączyli notatkę,
że zamiast wiązanek kwiatów pro-
szą o złożenie ofiary: np. przyborów
szkolnych dla dzieci, jakiejś nowej
odzieży dla biednych lub ofiary pie-
niężnej do koszyczka czy skarbony
na ręce Caritas parafialnej, byśmy
mogli objąć skuteczniejszą pomocą
naszych potrzebujących parafian.

Ks. Edward Szymański
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KOMENDANT

W lipcu 1917 r. Józef Piłsudski
doprowadził do kryzysu przysięgo-
wego. Legioniści, którzy nie byli
obywatelami Austro – Węgier, od-
mówili złożenia przysięgi, w której
mieli przyrzekać wierność cesarzo-
wi. Reakcją na ten bunt było osadze-
nie żołnierzy w obozach internowa-
nia w Beniaminowie i Szczypiornie.
J.Piłsudski i jego szef sztabu Kazi-
mierz Sosnkowski zostali areszto-
wani w nocy z 21 na 22 lipca 1917 r.
Po krótkim pobycie w kilku wię-
zieniach osadzono ich ostatecznie
w twierdzy wojskowej w Magde-
burgu, początkowo przebywali tam
w ścisłej izolacji od świata. Z bie-
giem czasu reżim więzienny łago-
dzono. 7 października 1918 roku
książę Janusz Radziwiłł jako czło-
nek Rady Regencyjnej wystosował
prośbę do kanclerza Maksymiliana
Badeńskiego o zwolnienie więźnia
Piłsudskiego z twierdzy Magdebur-
skiej. Wobec sprzeciwu Ericha von
Ludendorffa, który pełnił de fac-
to funkcję szefa sztabu armii nie-
mieckiej, prośbie odmówiono. 23
października premier nowego rzą-
du Rady Regencyjnej, Józef Świe-
żyński ponowił prośbę, sugerując,
że wobec trudnej sytuacji na zie-
miach polskich, mógłby on objąć
funkcję naczelnego wodza oddzia-
łów polskich. 31 października wy-
słannik rządu niemieckiego, hrabia
Harry Kessler rozpoczął rozmowy
z Piłsudskim. Kessler znał osobi-
ście polskiego więźnia, ponieważ

w 1915 roku pełnił funkcję oficera
łącznikowego w legionach w czasie
kampanii wołyńskiej. Hrabia bez-
skutecznie zabiegał, aby Piłsudski
oświadczył i zobowiązał się, że nie
będzie podejmował kroków wojen-
nych przeciwko Niemcom. Wiedząc
jednak, że cesarskie Niemcy wojnę
już przegrały, Komendant odmówił
zawierania warunków wstępnych.
Po kilku dniach Kessler otrzymał
od rządu w Berlinie polecenie na-
tychmiastowego zwolnienia obydwu
osadzonych w Magdeburgu i prze-
wiezienia ich do stolicy Rzeszy.
W międzyczasie Rada Regencyj-
na alarmowała Berlin, że ich po-
wrót jest konieczny, aby nie doszło
na ziemiach polskich do wydarzeń
o niedających się przewidzieć konse-
kwencjach. 9 listopada specjalnym
pociągiem składającym się z loko-
motywy i jednego wagonu, dwóch
legionistów w towarzystwie hra-
biego Kesslera i rotmistrza Paula
von Gülpena powracało do Warsza-
wy. 10 listopada z miasta wyjechał
generał – gubernator Hans von
Beseler. Tego samego niedzielnego
poranka o godzinie 7 rano na dwor-
cu Komendanta witał regent książę
Zdzisław Lubomirski i grupa działa-
czy Polskiej Organizacji Wojskowej
z Adamem Kocem na czele. Następ-
nego dnia 11 listopada zakończyła
się najstraszliwsza z dotychczaso-
wych wojen. Tego dnia, kiedy dele-
gacja niemiecka w lasku Compiégne
pod Paryżem podpisywała kapitu-
lację,Piłsudski przejmował od Rady
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Berlin – 9 X 1918; po zwolnieniu z więzienia
w twierdzy w Magdeburgu, w drodze do War-
szawy; Kazimierz Sosnkowski, Józef Piłsudski
i hr. Harry Kessler

Regencyjnej władzę nad wojskiem.
Wypowiedziane kiedyś słowa stawa-
ły się rzeczywistością: Polska na-
rasta jako pewnik, jako coś, co
przychodzi, jako coś, co nadejdzie
w tej czy innej postaci i co do życia
ma prawo, Jak widział ten czas
główny bohater tych dni. Oddajmy
głos Marszałkowi:

Jeszcze będąc w Magdeburgu,
starałem się obliczyć wszelkie możli-
wości, związane z wynikiem wojny.
Na wypadek przegranej Niemiec
oczekiwałem, iż Polska będzie oto-
czona ze wszystkich stron kraja-
mi i państwami, znajdującymi się
w stanie chaosu i poszukiwania no-
wych dróg dla życia publicznego.
Na ten wypadek sądziłem, wszystko
zależy od tego, kto pierwszy zdoła
dom swój urządzić tak, aby dla

zmęczonych długoletnią woj-
ną i chaosem wewnętrz-
nym ludzi stanowił wygodne
i spokojne miejsce odpoczyn-
ku i pracy pokojowej, możli-
we zaś to być mogło jedynie
przy praworządnych stosun-
kach, wolnych od samowo-
li, czy to indywidualnej, czy
zbiorowej.

Dlatego też, gdy staną-
łem na ziemi polskiej i lo-
sy złożyły mi w ręce kie-
rownictwo sterem nawy pol-
skiej, zdecydowałem natych-
miast spróbować wyprzedzić
wszystkich w Europie cen-
tralnej i wschodniej w pra-
cy budownictwa państwowe-
go wśród ogólnego chaosu.
Spieszyć zaś trzeba było nie

tylko przez wzgląd na otoczenie
Polski. Wewnątrz już było dosyć
chaosu, byłem nim po prostu prze-
rażony. Przez pierwsze kilka tygodni
nie napotkałem po prostu człowie-
ka, grupy, partji czy stronnictwa,
które nie było opanowane megalo-
manją wyjątkową. Twierdzenie: ja,
lub my, i naród, to jedno – nie
schodziło z ust, każdy to powtarzał,
każdy rwał się do reprezentowania
na swoją rękę Polski wewnątrz i ze-
wnątrz. Byliśmy, zdaniem mojem,
tak przesiąknięci chaosem, że natu-
ralny rozwój musiał prowadzić nie
do praworządności, o czem w Mag-
deburgu marzyłem, lecz do silnych
tarć wewnętrznych i do panowania
samowoli grupowej czy partyjnej.

Ześrodkowałem więc wszystkie
swe wysiłki na zebranie sejmu usta-
wodawczego jako pierwszego wzoru
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dla ustanowienia praworządności
w kraju. [. . .]

Dano mi wszystko do rąk. Dla
upiększenia mojej pracy, dla upięk-
szenia moich wspomnień, dla hono-
ru i zaszczytu moich dzieci dano mi
miano, które u nas dziecko niele-
dwie, gdy wymawiać słowa polskie
zaczyna, wspomina je z czcią – da-
no mi nazwisko „Naczelnika”; imię,
które łzy wyciska, imię człowieka,
który, pomimo że umarł, żyje zawsze,

wielkie imię Kościuszki. To imię Na-
czelnika nowo tworzącego się pań-
stwa, Naczelnika, który w jednym
ręku władzę cywilną i władzę woj-
skową ma piastować, któremu wy-
jątkowe prawa nadano, ażeby mógł
w wyjątkowej sytuacji wyjątkową
pracę dawać, to imię zostało mnie
ofiarowane.

Mariusz Paradecki

SPOTKANIE Z PANEM EBERHARDTEM BURANDTEM

Niech mi się przyśni dworek
skryty w białych sadach, Z drewnia-
nym gankiem w młodych, gęstych
winogradach. . . (L. Staff)

„Piękne jest to, co tutaj znowu
przeżyłem” – takie słowa napisał
Eberhard Burandt w szkolnej kro-
nice gimnazjum. Eberhard i jego
syn Joachim odwiedzili naszą szko-
łę 5 października br.

Eberhard Burand jest synem
Ericha – byłego właściciela mająt-
ku w Trąbkach Wielkich. Tu się
urodził, wychował, chodził do szko-
ły. Majątek i dworek w Trąbkach
należały do jego rodziny od 1845
roku. Po II wojnie światowej wraz
z całą rodziną wyjechał do Niemiec.
Do Trąbek przyjechał jako gość, na
zaproszenie gimnazjum.

Spotkanie z byłym mieszkańcem
dworu było lekcją historii regio-
nu, historii, o której nie czyta się
w książkach. Pan Eberhard opowia-
dał o codziennym życiu, o szkole,
o ludziach, którzy kiedyś żyli na
terenie dzisiejszej gminy. Mimo że

opowiadał o wydarzeniach i ludziach
sprzed ponad 60 lat, podawał fak-
ty, nazwiska, opowiadał anegdoty.
Z uśmiechem na ustach mówił, że
rozpoznał drzewa, na które wspinał
się jako dziecko. Szczególnie cieszył
się z faktu, że park i dworek są teraz
w „dobrych rękach” i że zmienia się
ich wygląd.

Pan Eberhard Burandt podaro-
wał szkole faksymile oryginalnego
opracowania historii miasta Gdań-
ska z 1687 roku.

Społeczność gimnazjum przygo-
towała się do tego spotkania. Wszy-
scy uczniowie zaśpiewali po nie-
miecku na powitanie „Odę do ra-
dości”, spotkanie zakończyło wspól-
ne śpiewanie „Pieśni pożegnalnej”.
Z krótkim koncertem muzycznym
wystąpił zespół fletowy, klasa III B
zaśpiewała i zatańczyła piosenkę
tyrolską. Szczególne wrażenie na
gościach wywarł krótki wykład o hi-
storii Trąbek i prezentacja multi-
medialna przybliżająca życie gim-
nazjum.
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Na spotkaniu w trąbkowskim gimnazjum; drugi od lewej Joachim, a czwarty
Eberhardt Burandt

Klasa III B tańczy i śpiewa piosenkę tyrolską
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Na pamiątkę spotkania pan
Eberhard Burandt otrzymał obraz
przedstawiający dworek w Trąb-
kach Wielkich, namalowany przez
Bogumiła Roszaka.

Po spotkaniu z uczniami i na-
uczycielami goście zwiedzili przy-
gotowaną w bibliotece wystawę:
„Okruchy przeszłości – Czas za-
trzymany”. Wystawa została zorga-
nizowana z eksponatów przyniesio-
nych przez uczniów i nauczycieli

gimnazjum. Goście zwiedzili szkołę,
zjedli obiad w szkolnej stołówce. Ca-
łe spotkanie przebiegało w bardzo
sympatycznej atmosferze.

Mamy nadzieję, że nawiązanie
kontaktu z panem Eberhardem Bu-
randtem i jego wizyta zaowocują
wzrostem zainteresowania historią
naszego regionu i stworzą możli-
wość jej bliższego poznania.

Dorota Niewiadomska

KRONIKA
nie tylko parafialna

23 września w dorocznej pieszej
pielgrzymce parafianie z Trąbek
Wielkich nawiedzili kościół w Paw-
łowie, któremu patronuje św. Oj-
ciec Pio. Uczestnicy pielgrzymki,
w liczbie 15 osób wzięli udział
w uroczystej Mszy św. odpustowej,
odprawionej ku czci świętego.

***
25 września odbyła się VIII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m.in. następujące tematy:

1) dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2007 r.

Dochody budżetowe i wydatki zosta-
ły zwiększone o kwotę ok. 1022 tys.
zł. Zwiększone wydatki zostały prze-
znaczone m.in. na:

– modernizację odcinka ulicy
K.Pawłowskiej w Trąbkach Wiel-
kich – 900 tys. zł,

– zakup działki pod plac zabaw
w Granicznej Wsi – 13 tys. zł,

– ogrodzenie terenu i urządzenie
parkingu przy świetlicy w Trąb-
kach Małych – 17 tys. zł,

– modernizację świetlicy w Klępi-
nach – 25 tys. zł,

– modernizację kotłowni w Przed-
szkolu w Trąbkach Wielkich –
45 tys. zł,

– wykonanie operatów szacunko-
wych (dot. opłat adiacenckich
i planistycznych) – 20 tys. zł,

– bieżące utrzymanie wodociągów
gminnych – 26 tys. zł,

– dowóz uczniów do szkół –
19,4 tys. zł,

– wyposażenie świetlicy w Gołębie-
wie Średnim i podłączenie energii
elektrycznej – 10 tys. zł,

– naprawę kominka grzewczego w
świetlicy w Granicznej Wsi –
12 tys. zł,

– zakup wyposażenia placu zabaw
w Domachowie – 25 tys. zł,
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Ewa Wilk z Kleszczewa odbiera puchar z rąk Starosty Gdańskiego Cezarego
Bieniasz-Krzywca

Sołtys Błotni Marek Tułowiecki odbiera puchar z rąk wójta Błażeja Konkola
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Mieszkańcy Trąbek Wielkich z wieńcem w korowodzie dożynkowym

Piesi pielgrzymi z Trąbek Wielkich do Pawłowa u celu
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– urządzenie placu zabaw w Trąb-
kach Małych – 8 tys. zł,

– zakup wyposażenia placu zabaw
w Gołębiewie Wielkim – 25 tys. zł,

– bieżące utrzymanie dróg gmin-
nych – 20 tys. zł.

2) dokonano zmian w Planie Rozwo-
ju Lokalnego Gminy Trąbki Wielkie
na lata 2007–2010 przez dodanie do
wykazu zadań modernizacji drogi
K. Pawłowskiej w Trąbkach Wiel-
kich. Przetarg nieograniczony na
realizację tej inwestycji powinien
się rozstrzygnąć do końca paździer-
nika 2007 r.

3) nadano nazwę ulicy Ks. Roberta
Wohlfeila w Kłodawie – proboszcza
parafii św. Jakuba Apostoła w latach
1932–1939, zamordowanego przez
hitlerowców.

4) podjęto uchwałę w sprawie usta-
nowienia medalu okolicznościowe-
go „Zasłużony dla Gminy Trąbki
Wielkie” oraz uchwalono regulamin
przyznawania tego medalu.

5) zatwierdzono regulamin wybo-
ru ławników do Sądu Okręgowego
w Gdańsku oraz Sądu Rejonowe-
go Gdańsk-Południe w Gdańsku na
okres kadencji w latach 2008–2011.

6) przeprowadzono wybory ławni-
ków do ww. sądów. W tajnych wy-
borach na okres kadencji w latach
2008–2011 zostali wybrani:

– do Sądu Okręgowego w Gdańsku:
Anna Mirella Gros z Sobowidza
i Maria Jadwiga Sołyga z Trąbek
Wielkich,

– do Sądu Rejonowego Gdańsk-Po-
łudnie w Gdańsku: Irena Błażek

z Sobowidza, Marzena Gertruda
Kopeć z Trąbek Wielkich, Anna
Krystyna Rekowska z Mierzeszy-
na i Zofia Szymańska z Mierze-
szyna.

7) radni i sołtysi zapoznali się z in-
formacją Wójta o przebiegu wyko-
nania budżetu gminy oraz z infor-
macjami o wykonaniu planu finan-
sowego samorządowych instytucji
kultury i Gminnego Ośrodka Zdro-
wia za I półrocze 2007 r.

8) Wójt Błażej Konkol przedstawił
informację na temat realizacji obo-
wiązku i poprawności oświadczeń
majątkowych złożonych do Wójta
przez wskazanych w przepisach pra-
cowników samorządowych gmin-
nych jednostek organizacyjnych.

9) Przewodniczący Rady Gminy Jó-
zef Sroka przedstawił informację
na temat realizacji obowiązku i po-
prawności oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych gminnych.

***
Prezentujemy zdjęcia niektórych
wieńców i ich twórców, przygo-
towanych na Dożynki Archidiece-
zjalno-Samorządowe Gminy Trąbki
Wielkie, które odbyły się 9 września
w Trąbkach Wielkich na zakończe-
nie tygodniowego odpustu. Nale-
ży podkreślić, że Starosta Gdański
Cezary Bieniasz-Krzywiec przyznał
wyróżnienie wieńcowi wykonane-
mu przez mieszkańców Kleszczewa,
a Wójt Błażej Konkol wyróżnił wie-
niec z Błotni.

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

W listopadzie jedna Msza św. od-
prawiana jest jako gregoriańska za
śp. Leokadię Tetla.

1 . Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 730

Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Karoliny
Kózkówny, p. Karcz, godz. 1100

Za zmarłych parafian, godz. 1800

2 . Za śp. Martę i Pawła
Drobniewskich oraz Martę
i Jana Cierockich i Stefanię
Reca, godz. 1000

a) Za śp. Leokadię Tetla,
godz. 1700

b) Za śp. Czesława i Bogdana
Gdańców oraz zmarłych
z rodzin Gdańców i Gołuńskich,
godz. 1700

3 . Za śp. Marię i Władysława
Knitter

4 . Za śp. Leokadię Tetla, godz. 730

a) Za zmarłych z rodzin
Zulewskich, Piechowskich,
Sierżantów, Sulewskich
i Hurnowiczów, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Andrzeja Prissa,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Henryka Pankowskiego
oraz zmarłych z rodzin
Pankowskich i Blokusów,
godz. 1100

Za śp. Loeona Szulca
(1. rocznica śmierci), godz. 1800

5 . Za śp. Ignacego Olszewskiego
6 . Za zmarłych z rodzin Kelpinów

i Kiedrowskich
7 . Za śp. Leonarda Kolendo

(4. rocznica śmierci)

Za śp. Gertrudę Dończyk
(Czerniewo)

8 . Za śp. Halinę Figińską
9 . Dziękczynna w 90-lecie urodzin

Marii Dubieli (rano)
Za śp. Sławomira Kowitza
(2. rocznica śmierci)

10 . Za śp. Jana i Franciszkę Klebów
oraz rodziców z obojga stron

11 . Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich oraz zmarłych
z tej rodziny, godz. 730

a) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Leokadię Tetla,
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Wiktora Bławata,
godz. 1100

b) Za śp. Leona Grosza,
godz. 1100

Za śp. Kazimierza Toczek,
godz. 1800

12 . Za śp. Bronisława Cierockiego
i zmarłych rodziców z obojga
stron

13 . Za śp. Ryszarda, Zbigniewa
i Kazimierza Bela oraz zmarłych
rodziców z obojga stron

14 . Za śp. Werę Rytwińską i Wandę
Pleszczyńską

15 . Za śp. Mariannę (8. rocznica
śmierci) i Ryszarda Kamińskich

16 . Za śp. Albina Chillę
17 . W intencji dzieci, szczególnie

o błogosławieństwo Boże dla
Wojtka i jego rodziny

18 . Dziękczynna w 39. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Henryka Karnatów,
godz. 900 (Czerniewo)
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Za śp. Renatę (5. rocznica
śmierci) i Jerzego
Antkowiaków, godz. 1100

Za śp. Leokadię Tetla,
godz. 1800

19 . O błogosławieństwo Boże dla
kapłanów z parafii św. Jacka
w Straszynie oraz za całą
wspólnotę tej parafii

20 . Za śp. Leona (7. rocznica
śmierci) i Izabelę Karpińskich

21 . Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Wiesława Kelerów

22 . Za zmarłych z rodzin Bugów
i Kelerów

24 . Za śp. Mieczysława Bławata
25 . Za śp. Sławomira (6. rocznica

śmierci), Ignacego i Helenę
Lewek, godz. 900 (Czerniewo)
a) Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Hanny i Zbigniewa Nowaków,
godz. 1100

b) Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Zdzisława Kulów,
godz. 1100

Za śp. Leokadię Tetla,
godz. 1800

26 . Za śp. Bożenę Turzyńską
27 . Za śp. Grzegorza Kleista

(6. rocznica śmierci)
o błogosławieństwo Boże dla
Karoliny i Adama Kleistów
w 3. rocznicę sakramentu
małżeństwa

28 . Za śp. Danutę Sroka
(21. rocznica śmierci)

29 . Za śp. Ryszarda (3. rocznica
śmierci) i Mariannę
Kamińskich

30 . Za śp. Józefę, Antoniego
i Stanisława Madejów oraz
Michała Mickiewicza
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 listopada: Stanisław Jurski, Eliza Szwindowska
i Weronika Rosanowska

Rocznice sakramentu małżeństwa

4 listopada: 1. roczn. sakr. małżeństwa Moniki i Mirosława Płotka
14 listopada: 20. roczn. sakr. małżeństwa Bernadetty i Arkadiusza Hensel
21 listopada: 20. roczn. sakr. małżeństwa Beaty i Zenona Reikowskich
21 listopada: 20. roczn. sakr. małżeństwa Elżbiety i Wiesława Kelerów
27 listopada: 25. roczn. sakr. małżeństwa Hanny i Zbigniewa Nowaków
27 listopada: 25. roczn. sakr. małżeństwa Danuty i Zdzisława Kula

ODESZLI DO PANA

27 września: zmarł w wieku 72 lat śp. Franciszek Suss z Trąbek Wielkich
28 września: zmarła w wieku 87 lat śp. Hildegarda Karnat z Trąbek
Wielkich
12 października: zmarła w wieku 68 lat śp. Maria Roda z Czerńca

18 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Krystyny Bednarskiej
28 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Gertrudy Otto
30 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Stefanii Wróblewskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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