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Przyszłam obwieścić

wam wielką nowinę (...)

Jeśli lud mój się nie

nawróci, będę

zmuszona puścić ramię

mego Syna. Jest ono

tak mocne i tak ciężkie,

że nie zdołam go dłużej

podtrzymywać. (...)

Od jak dawna cierpię

już za was. Chcąc, by

mój Syn was nie

opuścił, jestem

zmuszona ustawicznie

Go o to prosić, a wy

sobie nic z tego nie

robicie. (...)

Dałam wam sześć dni

do pracy, siódmy

zastrzegłam sobie, i nie

chcą mi go przyznać.

To właśnie czyni tak

ciężkim ramię mego

Syna...

Z orędzia Matki
Bożej z La Salette



CAŁĄ WSPÓLNOTĘ PARAFII ZAPRASZAM
NA TYGODNIOWY ODPUST MARYJNY

Już 22 raz obchodzić będzie-
my w naszym sanktuarium tygo-
dniowy odpust związany ze świę-
tem Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny. W tym samym cza-
sie obchodzi też tygodniowy od-
pust sanktuarium w Swarzewie.
To wielka duma i radość, że miesz-
kamy w miejscu, które przed ponad
300 laty obrała sobie Matka Boża,
by z nami przebywać w szczegól-
ny sposób. Radość tę powiększa
i to, że sługa Boży Jan Paweł II
osobiście ukoronował nasz obraz
na Gdańskiej Zaspie 12 czerwca
1987 r., potwierdzając tym samym
cudowny wymiar tego miejsca.

Gdy w pierwszą niedzielę mar-
ca 1987 r. ks. biskup T. Gocłowski
przybył do naszej parafii, by po-
dzielić się z nami radością, że
nasz obraz będzie koronował Oj-
ciec Święty, w homilii powiedział,
że wszyscy parafianie są odpowie-
dzialni za rozwój nabożeństwa do
Bożej Matki, i wszyscy mamy być
stróżami i apostołami Maryi. Od-
powiadając na apel ks. biskupa
zapraszam wszystkich drogich pa-
rafian do włączenia się do uczest-
nictwa w tygodniu odpustowym
w nabożeństwach ku czci naszej
i Bożej Matki.

Przygotowanie

Gorąco proszę wszystkich, by
przede wszystkim duchowo przy-
gotowali się do tej uroczystości
przez przystąpienie do spowiedzi
św. W sobotę 6 września będzie
dzień spowiedzi przedodpustowej.
W konfesjonałach będą służyć za-
proszeni kapłani. Od lat tłumaczę,
że naszym najpiękniejszym pre-
zentem złożonym Matce Najświęt-
szej, czyli „bukietem kwiatów”,
jest oczyszczenie serca i zaprosze-
nie Jej Syna Jezusa w Komunii św.
„Czyste serce Bożej Matce darujmy,
ach darujmy” (z pieśni Maryjnej).
W tych słowach zawarta jest ludo-
wa mądrość i pobożność Maryjna.
Na wielkie uroczystości kościel-
ne czy rodzinne robimy w domu
gruntowne porządki, zróbmy też
taki gruntowny porządek w sercu.
Zaplanujmy sobie wcześniej tę so-
botę 6 września tak, by przystąpić
do sakramentu pokuty całą rodzi-
ną. Dzieci i młodzież na począt-
ku roku szkolnego niech zawierzą
swoją naukę Matce Najświętszej.
Przyjdźmy do spowiedzi wszyscy!

Nabożeństwa
w tygodniu odpustowym

Program odpustu jest zamiesz-
czony na stronie 7 w tym nume-
rze „Kany”, w Gościu Niedziel-
nym, w Internecie oraz dodatkowo
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otrzymuje go prawie każda rodzi-
na w parafii. Nie tylko trzeba się
z nim zapoznać, ale brać udział
w nabożeństwach w poszczególne
dni tygodnia odpustowego.

Rozpoczniemy odpust w nie-
dzielę, 7 września uroczystą sumą,
którą odprawi ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz. Więc przyjdźmy wszy-
scy na sumę, a na pozostałe Msze
tylko ci, co muszą zostać w domu.
U nas wkrada się „chory” zwyczaj,
że im większa uroczystość, tym
mniej w niej uczestniczy wiernych.
Chyba w żadnym innym sank-
tuarium tak nie jest! To wielki
zaszczyt, że tym uroczystościom
przewodniczą pasterze gdańskiego
Kościoła – księża biskupi. Proszę,
by drodzy parafianie to zrozumieli
i wszyscy uczestniczyli w uroczy-
stych celebracjach odpustowych.

Świętowanie odpustu łączy się
z łaską darowania kary za grze-
chy – czyli uzyskaniem odpustu
zupełnego. Wszyscy tego potrze-
bujemy, bowiem w sakramencie
pokuty otrzymujemy odpuszczenie
grzechów, czyli „winy” z powo-
du niezachowania przykazań. Ka-
rę trzeba odpokutować: modlitwą,
chorobą, czyśćcem. Zyskując od-
pust, możemy na mocy zasług Pana
Jezusa i świętych otrzymać częścio-
we lub zupełne darowanie tej kary
za grzechy. Odpust możemy uzy-
skać z okazji święta patronalnego
kościoła, z okazji roku jubileuszo-
wego czy pielgrzymki do miejsc

świętych lub odprawienia nabo-
żeństw, do których odpust jest
przyznany przez Kościół.

W poszczególne dni tygodnia
odpustowego odbywają się nabo-
żeństwa dla różnych grup wier-
nych, tak, aby wszyscy mogli być
uhonorowani nabożeństwem dla
siebie i w nim wziąć udział.

Jeśli w poniedziałek odpustowy
odbywa się nabożeństwo dla mał-
żeństw, połączone z odnowieniem
przysięgi małżeńskiej, to proszę,
by wszyscy małżonkowie niejako
obowiązkowo w nim uczestniczy-
li i odnowili nie tylko słowem,
ale wewnętrznie i duchowo swoje
małżeńskie przyrzeczenia, a tak-
że modlili się o trwałość i więź
miłości w swoim małżeństwie, po-
lecając je w opiekę Matce Bożej.
Dobrze będzie, jeżeli w domu po
nabożeństwie małżonkowie spoży-
ją uroczyście kolację z dziećmi
i powspominają przeżyte wspólnie
lata. To ma być wydarzenie, któ-
re odnowi i umocni wasz związek
małżeński zawarty przed paru czy
kilkudziesięciu laty. Byłoby dobrze,
by w tym dniu dzieci powinszowa-
ły swoim rodzicom i złożyły bukiet
kwiatów. Taki był zamysł umiesz-
czenia w programie odpustowym
dnia małżeńskiego.

Kolejny dzień, wtorek, jest po-
święcony owocom małżeńskiej mi-
łości – dzieciom. Trzeba by na
uroczystą Mszę św. rodzice przy-
byli z dziećmi lub, by je posła-
li do kościoła. Zawierzcie swoje
dzieci Matce Najświętszej, a Ona
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pomoże wam w ich wychowaniu.
Dzieci same nie przyjdą! Trzeba
by rodzice je przygotowali, przy-
pomnieli o obowiązku przybycia
w ich dniu do kościoła. Wszystkie
dzieci z parafii powinny być obecne
na ich Mszy odpustowej. W prze-
szłości bywało tak, że autokarami
przyjeżdżały do nas dzieci z Prusz-
cza, z Gdańska, a naszych prawie
wcale nie było! Czy nie jest to ewi-
dentna „wina” rodziców? Chcemy
z dziećmi razem podziękować za
dar chrztu św., czyli za dar wiary,
za dar I Komunii św., za dar chrze-
ścijańskich wychowawców, dlatego
zapraszamy w tym dniu także
nauczycieli i wychowawców. Kto
dziękuje ten też więcej od Boga
otrzymuje.

W środę nasi ministranci odno-
wią lub złożą przyrzeczenie wiernej
służby Bogu przy ołtarzu, dzięku-
jąc za ministranckie powołanie. Ro-
dzice ministrantów powinni w tym
dniu być razem ze swymi synami
i polecać ich Bogu oraz prosić, by
Bóg powołał ich kiedyś do służby
w kapłaństwie.

W czwartek odpustowy niech
nie zabraknie nikogo, kto należy
do Żywego Różańca i Rycerstwa
Niepokalanej, czy innej Maryjnej
grupy modlitewnej. To nasza po-
winność, by w tym szczególnym
dniu zawierzyć Maryi siebie, rodzi-
nę, parafię i Ojczyznę. Poświęcimy
też pojazdy, prosząc gorąco w mo-
dlitwie, byśmy bezpiecznie mogli
podróżować i uniknąć wypadków,

których dzisiaj jest tak wiele na
naszych drogach. Co roku odna-
wiajmy to poświęcenie.

W piątek zapraszamy wszyst-
kich ludzi starszych i chorych.
Otrzymacie szczególny dar na-
maszczenia olejem chorych. Rodzi-
ny proszę o usłużenie pojazdem, by
ułatwić babci i dziadkowi przyby-
cie w tym dniu na odpust. Wiem, że
starsi boją się, że nie wytrzymają
w kościele, że są za słabi. Trzeba
się temu przeciwstawić. Przybywa-
ją do nas chorzy aż z Wejherowa
na wózkach inwalidzkich i cieszą
się ze spotkania z Matką Naj-
świętszą. Proszę naszych chorych
podopiecznych o odwagę!

W sobotę oczekujemy na mło-
dzież. Jest to też Msza św. u progu
waszego nowego roku szkolnego.
W tym dniu dziękujemy za sakra-
ment bierzmowania. Będzie to oka-
zja do refleksji nad miejscem Boga
w twoim młodym życiu. W tę sobo-
tę, która jest dniem Bożej Matki –
Ona czeka na ciebie. Nie zawiedź!
Wszystkich młodych parafian pro-
szę, by nie zasmucili Maryi na was
czekającej. Przyjdźcie wszyscy.

Uroczystość dziękczynna
za plony

W niedzielę, 14 września, jest
uroczystość całej rodziny parafial-
nej. W tym dniu nikt wierzący
nie wyjeżdża z parafii, bo to jest
święto każdej rodziny w parafii.
Podobnie jak w domu, gdy jest
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uroczystość I Komunii czy we-
selna, wszyscy domownicy w niej
uczestniczą z radością, tak po-
winno być też w domu rodziny
parafialnej. Proszę, zaproście na tę
uroczystość swoich krewnych, któ-
rzy tu mieszkali i innych bliskich.
Niech każdy nasz dom napełni się
gośćmi odpustowymi.

Ten dzień łączymy z podzię-
kowaniem za plony. Wiemy jak
w tej dziedzinie bardzo zależymy
od łaskawości Boga. Ważna jest
sumienna praca rolnika, ale waż-
niejsza łaska Boga. Brak pogody,
huragany i gradobicia, powodzie
szybko mogą zniszczyć całoroczny
trud. Chleba potrzebujemy wszy-
scy. Wszyscy go szanujemy i się
nim sprawiedliwie dzielimy, chleba
nie marnujemy. Szkoda, że te-
go problemu nie dostrzegamy. Ja
w dzieciństwie nieraz z płaczem
prosiłem rodziców o kromkę chle-
ba i cieszyłem się, gdy babcia dała
mi do zjedzenia skórkę z chleba,
której nie mogła zjeść, nie mając
zębów. Dziś też chętnie jem suchy
chleb.

Zewnętrznym wyrazem dzięk-
czynienia za plony ziemi przyję-
tym w naszej Ojczyźnie są korony
żniwne wykonywane we wszyst-
kich wiejskich parafiach. W czasie
uroczystości dożynkowej na Ja-
snej Górze, widzimy, jak piękne
i kunsztowne są niektóre korony.
Bogu dziękuję, że u nas już coraz
rzadziej wierni wymawiają się od
ich wykonawstwa.

Niepokoi mnie jednak, że co-
raz mniej jest w okresie letnim
intencji mszalnych o szczęśliwe
zbiory. W tym roku była tylko jed-
na Msza św. w Czerniewie w tej
intencji. Z dzieciństwa pamiętam,
że w rodzinnej parafii w każdą nie-
dzielę podczas żniw były Msze św.
o szczęśliwe zbiory i bardzo często
w tej samej intencji odprawiane
były Msze św. w dni powszednie.
O to powinni prosić Boga nie tylko
rolnicy, ale wszyscy, którzy z chleba
korzystają.

Nasza parafia od wielu lat
z okazji „dożynek” składa ofia-
ry na funkcjonowanie Gdańskiego
Seminarium Duchownego, przygo-
towującego kandydatów do kapłań-
stwa, a utrzymującego się wy-
łącznie z ofiar wiernych. Nasze
państwo nie przekazuje żadnych
dotacji na seminaria. Dlatego co
roku proszę tych, co przygotowują
w poszczególnych wioskach koro-
ny żniwne, by się ze sobą poro-
zumiewali i odwiedzili wszystkich
mieszkańców, przyjmując ofiarę na
seminarium. Jako wierzący korzy-
stamy z posługi kapłanów, których
ono przygotowuje.

Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła

Proszę drogich parafian o włą-
czenie się w obchody tygodniowego
odpustu tak przez osobisty udział
w nabożeństwach jak i zaangażo-
wanie w ich przygotowanie. Piąte
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przykazanie kościelne stanowi wy-
raźnie: „Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła”. Czy znamy
i realizujemy w praktyce to przy-
kazanie? Również przykazania ko-
ścielne, tak jak Boże, obowiązują
w sumieniu!

Rodziców proszę, by wysła-
li dzieci do prószenia kwiatów.
Wszystkie dziewczynki od 5 roku
życia do II klasy włącznie. One sa-
me nie przyjdą. Potrzeba tu zaan-
gażowania odpowiedzialnych ma-
muś. Straszny wstyd przeżyliśmy,
gdy podczas procesji eucharystycz-
nej 15 sierpnia prószyły kwiaty tyl-
ko dwie dziewczynki, siostrzyczki
Klaudia i Oliwia Ratkowskie. A był
to odpust parafialny. Pytanie do
mamuś: Jak realizują przykazanie
kościelne „Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła?” I tu powtó-
rzyło się słynne „Ja nie! Jest ich
tam dość!” No właśnie, i były – aż
dwie!

Proszę przysłać na nabożeń-
stwa swoich ministrantów. Proszę,
by zawsze byli chętni do nosze-
nia obrazów, sztandarów i bal-
dachimu podczas procesji. Trady-
cyjnie już baldachim niosą stra-
żacy w niedzielę rozpoczynającą
i niedzielę kończącą odpust. Pro-
szę panów strażaków o posługę na
terenie przykościelnym do kiero-
wania porządkiem i ustawiania sa-
mochodów. Szczególnie w niedzielę
i czwartek odpustowy. Dobrze by-
łoby, żeby codziennie w tygodniu
odpustowym, choć jeden z panów

strażaków kierował ruchem pojaz-
dów na terenie kościelnym.

Kto ma w ogrodzie ładne kwiaty,
niech podzieli się nimi do dekora-
cji kościoła, pomóżmy w sprząta-
niu kościoła, który trzeba będzie
codziennie zamieść po wieczornej
Mszy św. Pomyślmy o uporząd-
kowaniu terenu przykościelnego
i o jego dekoracji.

Już dziś wszystkich zapraszam
do czynnego włączenia się w przy-
gotowanie i udział w uroczy-
stościach tygodniowego odpustu.
Pragnę gorąco podziękować wła-
dzom samorządowym i dyrektorom
szkół, z panem wójtem na czele, za
wieloraką pomoc w organizacji ty-
godniowego odpustu, a zwłaszcza
dnia dziękczynienia za plony.

Caritas parafialna organizuje
w niedzielę dożynkową podczas fe-
stynu na stadionie loterię fantową.
Serdecznie proszę o ofiarowanie
różnych użytecznych przedmiotów
na fanty. Mogą to być przybo-
ry szkolne, przedmioty domowego
użytku, płody rolne, wyroby rze-
mieślnicze, a nawet usługi, np.
fryzjerskie, stolarskie, murarskie,
kafelkarskie i inne.

Po uroczystości odpustowej bę-
dzie zorganizowany na naszym
stadionie bezalkoholowy festyn do-
żynkowy. Planowanych jest wiele
atrakcji łącznie z zabawą taneczną
do godz. 22.00. Przyjdźmy całymi
rodzinami, by przedłużyć wspólne
świętowanie.

Ks. Edward Szymański
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PATRONKI ŚWIATA PRACY
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 7 DO 14 WRZEŚNIA 2008

Niedziela 7 września – rozpoczęcie odpustu
7.30 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną – celebruje ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz

18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 8 września – dzień małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. prałat Włodzimierz Zduński, proboszcz parafii Matki Bożej

Bolesnej w Gdańsku
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 9 września – dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie za chrzest i Eucharystię
17.00 Nabożeństwo Maryjne
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Jacek Tabor z parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzicami

Środa 10 września – dzień liturgicznej służby ołtarza z szafarzami Komunii św.
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem
18.00 Msza św. – celebruje ks. mgr Władysław Pałys, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Gdyni; homilię wygłosi

ks. mgr Tadeusz Chajewski, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku Brętowie
21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 11 września – dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy Różaniec)
17.00 Różaniec fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów – celebruje ks. prałat dr Mirosław Paracki,

proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Gdańsku Oliwie
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 12 września – dzień chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu chorych – celebruje ks. dziekan prałat Stanisław Łada, proboszcz parafii

Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 13 września – dzień kapłański i młodzieży
10.00 Pielgrzymka kapłanów archidiecezji gdańskiej pod przewodnictwem ks. biskupa;

Msza św. z homilią ks. biskupa do kapłanów
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją Eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Krzysztof Sroka z parafii bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 14 września – uroczystość dziękczynna za plony, dożynki archidiecezjalno-samorządowe
7.30 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Adam Kroll

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki Wielkie, Kolbudy,
Pruszcz Gdański – przewodniczy ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski; oprawa muzyczna – chór męski z Trąbek Wielkich;
wręczenie pucharów wykonawcom najpiękniejszych koron żniwnych;
nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny;
błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie
18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski
19.00 Koncert w gimnazjum
19.00–22.00 Zabawa na stadionie

ks. prałat Edward Szymański

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej
w Trąbkach Wielkich



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2008

7 września: 23. Niedziela
Zwykła

Ez 33,7–9

Rz 13,8–10

Mt 18,15–20

Dalej, zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coś prosić będą to wszystkiego
użyczy im mój Ojciec, który jest
w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich (Mt 18,19–20).

Bóg we wspólnocie objawia każde-
mu: Nie bądź tylko sam, bo jesteś
dla innych. Nie bój się tłumu. Masz
sprawdzać się wśród ludzi modlą-
cych się, wśród których są i profesor,
i szewc, i krawiec, i dziwna pani,
która prowadzi kota na sznurku,
i dziadek, który kąpie się w wannie,
nie może z niej potem wyjść i krzy-
czy... Tłum tak rozmaitych ludzi.
Właśnie w takim tłumie masz się
sprawdzić na wspólnej modlitwie.

Bóg objawia też: Musisz uchwycić
kontakt z Nim, wtedy modlitwa
wspólna będzie głęboką modlitwą.
Jeżeli we wspólnym brewiarzu, od-
mawianym nawet najskładniej, nie
ma modlitwy osobistej, to wszyst-
ko jest dziurawe. Modlitwa wspól-
na prowadzi do modlitwy osobistej,
a osobista do wspólnej.

14 września: 24. Niedziela
Zwykła

Lb 21,4b–9

Flp 2,6–11

J 3,13–17

A jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, tak potrzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego, aby każdy, kto
w Niego wierzy, miał życie wieczne
(J 3,14–16).

Kiedy przeżywamy podniesienie
krzyża w naszym życiu? Wtedy, kie-
dy w zmartwieniu, cierpieniu, osa-
motnieniu potrafimy zjednoczyć się
z Jezusem w czystości serca i święto-
ści duszy. Wtedy, kiedy w cierpieniu
nie myślimy o sobie, ale o innych.
Krzyż jest zawsze zadaniem danym
nam przez Pana Boga.

21 września: 25. Niedziela
Zwykła

Iz 55,6–9

Flp 1,20c–24.27a

Mt 20,1–16a

Przyszli najęci około jedenastej go-
dziny i otrzymali po denarze. Gdy
więc przyszli pierwsi, myśleli, że wię-
cej dostaną; lecz i oni otrzymali po
denarze (Mt 20,9–10).

Mamy nieraz do Boga pretensje o to,
że jest niesprawiedliwy. Ktoś na wy-
sokich obcasach i w kapeluszu ma
metr pięćdziesiąt, a inny bez kape-
lusza i na bosaka dwa metry. Jeden
ma mercedesa, drugi malucha, ale
nawet nie może nim wyjechać z ga-
rażu, bo ukradli opony.
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Kain, kiedy zobaczył, że dym ze skła-
danych przez niego ofiar wije się po
ziemi, a dym z ofiar Abla idzie prosto
do góry, myślał, że Bóg bardziej ko-
cha brata niż jego. Kością mamuta
zabił więc Abla. Paradoks: człowiek
zamordował człowieka w obronie
ludzkiej sprawiedliwości.

Widzimy zawsze tylko część, ogar-
niamy tylko część świata. W oczach
ludzi Dawid był mały, a Goliat był
wielkoludem, ale Bóg widział ina-
czej. Dawid był wielki poprzez wiarę,
a Goliat był nadętą pchłą.

Pan każdemu przeznacza denara.
Każdego powołuje, by był szczęśliwy
w Bogu. Nieważne, czy jest boga-
ty, czy biedny. Ważne, by osiągnął
nagrodę, która jest jedna dla wszyst-
kich.

28 września: 26. Niedziela
Zwykła

Ez 18,25–28

Flp 2,1–11

Mt 21,28–32

Pewien człowiek miał dwóch synów.
Zwrócił się do pierwszego i rzekł:
„Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w win-
nicy!” Ten odpowiedział: „Idę, pa-
nie!”; lecz nie poszedł. Zwrócił się
do drugiego i to samo powiedział.
Ten odparł: „Nie chcę”. Później jed-
nak opamiętał się i poszedł (Mt
21,28–30).

Są święci „bez wahania”, święci „nie
od razu” i święci „na niby”.

Święci bez wahania to tacy, którzy
na wezwanie „Pójdź za Mną” idą
na dolę i niedolę, drogą jako ta-
ką i gorszą, z dziurami po kolana,

czasem prościutko na krzyż. Lita-
nię do wszystkich świętych czytamy
czasem głosem wynudzonym, jak-
byśmy czytali książkę telefoniczną,
a przecież są w niej wspomniani
ludzie niezwykli, którzy umieli od
razu pójść za Jezusem.

Święci nie od razu to ci, którzy na
wezwanie Jezusa najpierw nie chcą
pójść, ale potem jednak okazuje się,
że chcą. Nie chcą cierpieć, modlić
się i ufać po chrześcijańsku, ale
przezwyciężają tę niechęć i cierpią,
modlą się, ufają. To też są świę-
ci, którzy mają swoje mieszkanie
w litanii pomiędzy aniołami i świę-
tymi pierwszej klasy – święci ludzcy,
którzy zmagają się z trudnościami
swojego powołania.

Są też święci na niby. To ci, któ-
rzy tylko udają świętych, choć chcą
być świętymi na serio. Na wezwa-
nie Jezusa „Pójdź za Mną” mó-
wią: „Przecież ja już poszedłem!
Jestem wierzącym chrześcijaninem,
katolikiem. Do kościoła chodzę, spo-
wiadam się raz na rok. Jestem
w porządku. Mogę z góry patrzeć
na wszystkich paskudnych grzesz-
ników i nierządnice”.

Za Jezusem trzeba iść stale. Nie
można ani zatrzymywać się, ani
mówić „już poszedłem”, tylko trzeba
iść dalej.

Każdy ochrzczony usłyszał wezwa-
nie Jezusa „Pójdź za Mną!” Czy na-
prawdę żyjemy konsekwencją i gorli-
wością wiary? Czy żyję wiarą wtedy,
kiedy dotyka mnie cierpienie?

Ks. Jan Twardowski
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GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2008

Tradycyjna zupa „proboszczówka” była przygotowana na czas...

...pielgrzymi otrzymują zupę i zimne napoje...
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...posiłek połączony jest z relaksem na murawie stadionu...

...z nowymi siłami ruszają w dalszą drogę na Jasną Górę Fot. W. Kempa
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KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE W POLSCE

Kościół Ewangelickoaugsburski

Związany jest z założycielem Mar-
cinem Lutrem (1483–1546). Luter
wystąpił z ostrą krytyką nadużyć
w Kościele, zwłaszcza związanych
z nauką o odpustach. Jego doktry-
na znalazła licznych zwolenników
wśród różnych warstw społecznych
łącznie z duchownymi. Część ksią-
żąt niemieckich wraz z cesarzem
opowiedziała się przeciwko Lutrowi,
a część mniejszościowa zaprotesto-
wała przeciw temu i nazwano ich
protestantami. Wezwanie papieża do
podporządkowania się nauce i po-
słuszeństwu Kościoła Luter odrzucił.
W 1555 r. doszło do pokoju religijnego
w Augsburgu gdzie przyjęto zasadę:
czyja władza, tego religia. Książęta
mogli wybierać religię i ją narzucać
poddanym.

Doktryna. Luter zachował pod-
stawowe dogmaty pierwotnego Ko-
ścioła, zreformował liturgię, przetłu-
maczył Pismo św. na język niemiecki.
Podstawową naukę ujął w 4 tezach:

1) tylko Pismo Św. stanowi pod-
stawę wiary, odrzucił przy tym Tra-
dycję;

2) tylko Chrystus jest jedynym
pośrednikiem;

3) usprawiedliwienie dokonuje się
przez samą łaskę;

4) usprawiedliwienie jest udzia-
łem człowieka przez jego wiarę.

Jedyne pośrednictwo Chrystusa
wyklucza pośrednictwo Maryi i świę-
tych. Nie przekreślił czci Maryi.
W swoim mieszkaniu zachował ob-
raz Maryi. Maryja jest szanowana
jako Matka Boża, jako wzór życia

chrześcijańskiego. Sam Luter sławił
Ją w swoich kazaniach.

W nauce o Kościele protestanci
uznają, że głową Kościoła jest tyl-
ko Chrystus. Ustrój Kościoła prote-
stanckiego jest prezbiteriańsko-syno-
dalny. Uznają tylko dwa sakramenty:
chrzest i Eucharystię sprawowaną
podczas nabożeństwa Słowa Bożego
połączonego ze śpiewami wiernych,
którzy otrzymują Eucharystię pod
dwiema postaciami. Protestanci nie
uznają Mszy św. i konsekracji. Prak-
tykują zasadniczo konfirmację – od-
powiednik bierzmowania i ordynację
duchownych – odpowiednik święceń
kapłańskich.

Obecnie jest na świecie około 60
milionów chrześcijan tego wyznania.
Należy ono do Światowej Federacji
Luterańskiej i Ekumenicznej Rady
Kościołów.

W Polsce idee Lutra dotar-
ły do Gdańska i Wrocławia już
w 1518 r. Przeniknął zwłaszcza
warstwę mieszczańską, szczególnie
w księstwie cieszyńskim. W okresie
międzywojennym było około 500 tys.
protestantów. Po II wojnie świa-
towej ich liczba zmalała do około
87 tysięcy. Obecnie jest 6 diece-
zji: cieszyńska, katowicka, mazurska,
pomorsko-wielkopolska, warszawska
i wrocławska. Posiada 130 parafii,
146 duchownych, 36 diakonis. Pi-
smem łącznikiem jest dwutygodnik
„Zwiastun”. Należy do Polskiej Rady
Ekumenicznej. Zarząd diecezji sta-
nowi zgromadzenie diecezjalne, rada
diecezjalna i senior. Zarząd parafii
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odpowiednio pełni: Zgromadzenie pa-
rafialne, rada parafialna i proboszcz
(pastor). Najwięcej protestantów jest
w diecezji cieszyńskiej – aż 51 tys.
i katowickiej 18 tys. wyznawców.

Starokatolicki
Kościół Mariawitów

Rozwinął się przez działal-
ność Marii Kozłowskiej (1862–1921).
W 1887 r. założyła w Płocku zgro-
madzenie żeńskie, a w 1893 stowa-
rzyszenie księży mariawitów. Obie
grupy miały charakteryzować kult
Najświętszego Sakramentu i kult
maryjny. Z powodu nieposłuszeństwa
Kościołowi w 1904 roku Stolica Apo-
stolska nakazała rozwiązanie sto-
warzyszenia kapłanów i zabroniła
przynależności do mariawitów. Część
księży nie podporządkowała się na-
kazowi Stolicy Apostolskiej, a ks.
Jan Kowalski przyjął w 1909 r. sakrę
biskupią w Kościele starokatolickim
w Utrechcie. To on po śmierci Marii
Kozłowskiej wprowadził do liturgii jej
kult. Np. w tekście książki pt. „Ado-
racja z Objawień Mateczki” jest taki
oto tekst: „Akt ukorzenia się wobec
Pana Jezusa Utajonego w Przenaj-
świętszym Sakramencie i wobec Naj-
świętszej Oblubienicy, Małżonki Ba-
rankowej Naszej Najdroższej matecz-
ki. . .” Zarządzono też umieszczanie
pośmiertnego zdjęcia Mateczki Ko-
złowskiej na tabernakulum. Bp Ko-
walski polecił zawieranie małżeństw
duchownych z siostrami zakonnymi.
Sam zawarł małżeństwo z siostrą
A. Witucką, przełożoną Zgromadze-
nia Sióstr Mariawitek. W 1929 r.
udzielił sakry biskupiej M. Feldma-
nowi i M. Przesieckiemu oraz sio-
strze A. Wituckiej, swojej małżonce.

Ta z kolei wyświęciła siostry na bi-
skupki pomocnicze. W 1932 r. było
w zgromadzeniu 12 biskupek i około
150 kapłanek i diakonis.

Inne zmiany to zniesienie spo-
wiedzi, chrzcie dzieciom podaje się
Przenajświętszą Krew, a wierni na
mocy powszechnego kapłaństwa mo-
gą samodzielnie sprawować obrzędy
mszalne. Zostały zniesione posty. Na
synodzie Mariawitów w 1935 r. do-
szło do rozłamu. Arcybiskup Kowal-
ski ze swoimi zwolennikami prze-
niósł się do Felicjanowi koło Płocka,
nazywając się Kościołem Katolickim
Mariawitów.

Natomiast Starokatolickim Ko-
ściołem Mariawitów zaczął kierować
biskup Feldman. Na synodzie w 1935
roku w tej wspólnocie dokonano
zmian. Kapłani mogli poślubić tyl-
ko świeckie kobiety i parafią mogli
kierować tylko kapłani mężczyźni.
Synod w 1938 roku zlikwidował ka-
płaństwo kobiet. Po wojnie zmniej-
szyła się liczba wyznawców o 10 tys.
Mariawici odrzucają prymat papieża
i jego nieomylność w sprawach wia-
ry. Odrzucają dogmat Niepokalanego
Poczęcia N.M.P.

Władzą Kościoła są: synod, kapi-
tuła generalna, rada Kościoła i bi-
skup naczelny. Kandydaci do kapłań-
stwa w mariawityzmie mają swoje
seminarium w Płocku. Wydają oni
miesięcznik „Mariawita”. Od 1969 r.
należą do Światowej Rady Kościo-
łów i Polskiej Rady Ekumenicznej.
Kościół mariawicki ma trzy diecezje:
warszawsko-płocką, podlasko-lubel-
ską i śląsko-łódzką. Posiada 42 pa-
rafie, 27 duchownych, 47 zakonnic.
Liczy 24288 wyznawców.

Ks. Edward Szymański
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DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
W niedzielę, 10 sierpnia odbyło

się kolejne spotkanie Duszpasterskiej
Rady Parafialnej.

Po modlitwie wstępnej ks. prałat
E. Szymański przypomniał tematy
omawiane na poprzednim spotka-
niu, to jest: zasady wyboru członków
Rady Parafialnej, przygotowanie do
obchodów Bożego Ciała, inwestycje
parafialne, włączanie się świeckich
w życie Kościoła.

Głównym tematem obecego spo-
tkania Rady była organizacja ty-
godniowego odpustu ku czci Matki
Bożej Trąbkowskiej (7–14 września
2008 r.). Ksiądz prałat przedstawił
swoją wizję przygotowań i prosił pa-
rafian o pomoc w organizacji. Pod-
kreślił, że z roku na rok do Trą-
bek wielkich w tygodniu odpustowym
przybywa coraz więcej pielgrzymów
spoza naszej gminy, stąd potrzebne
jest zwiększone nasze zaangażowa-
nie, jako gospodarzy tego terenu.
Omówiono rolę poszczególnych pa-
rafian zaangażowanych w utrzyma-
nie porządku, nagłośnienie, obsługę
i udział w liturgii.

Od kilku lat aktywnie włącza
się Urząd Gminy Trąbki Wielkie,
z wójtem na czele, nadając central-
nej uroczystości odpustowej charak-
ter dożynek samorządowo-archidie-
cezjalnych.

Ksiądz proboszcz przypomniał też
sprawę utrzymania porządku wokół
kościoła, jak również niesienia w pro-
cesji baldachimu i feretronów przez
poszczególne grupy parafialne. Jest
to problem, jak podkreślił ksiądz
E. Szymański, który trwa już od
wielu lat. Po dość szerokiej dyskusji

ustalono, że będziemy wspólnie za-
chęcać parafian młodych i starszych,
a także dzieci, by to się zmieniło na
lepsze. Nasza obecność na uroczysto-
ściach kościelnych jest też obrazem
naszej wiary, stąd poprawienie na-
szej własnej postawy jest pierwszym
i podstawowym krokiem – podsumo-
wał ksiądz proboszcz.

W dyskusji padła propozycja za-
trudnienia kościelnego, który zajmo-
wałby się sprawami kościoła i wokół
kościoła, ale nie ustalono, skąd wziąć
środki finansowe na jego utrzymanie.
Jest jednak nadzieja, że aktywniejsze
zaangażowanie się parafian poprawi
ten stan rzeczy.

W dalszej części spotkania ksiądz
prałat E. Szymański przedstawił
w skrócie stan przygotowań do budo-
wy kościoła w Ełganowie. Jak stwier-
dził, przedłużające się sprawy for-
malne odsuwają czas przystąpienia
do budowy. Biorąc pod uwagę zaan-
gażowanie i upór księdza proboszcza,
należy przypuszczać, że nastąpi to
jeszcze w tym roku.

Podczas dyskusji omówiono rów-
nież inne sprawy bieżące parafii, jak
np. wywóz śmieci z cmentarza czy
utrzymanie porządku na cmentarzu.

Na zakończenie ksiądz prałat
podziękował wszystkim parafianom,
którzy w jakikolwiek sposób włą-
czyli się w przygotowanie przyjęcia
pielgrzymów udających się na Jasną
Górę. Wspólna modlitwa zamknęła
spotkanie.

Przewodniczący
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Józef Sroka

14



ŁAMANIE CHLEBA
NAJISTOTNIEJSZY GEST CHRZEŚCIJAŃSTWA

Po zakończeniu Modlitwy Eucha-
rystycznej doksologią (”Przez Chry-
stusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
Tobie Boże Ojcze Wszechmogący,
w Jedności Ducha Świętego, wszelka
cześć i chwała. Przez wszystkie wieki
wieków. Amen.”) jest kilka modlitw
i obrzędów, dokładnie aż osiem, któ-
re stanowią charakterystyczną drogę
do sakramentalnej Komunii.

Jednym z ważnych, ale często
mało czytelnych znaków jest łamanie
chleba.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Je-
zus łamie chleb i rozdaje go. „A gdy
oni jedli, Jezus wziął chleb i od-
mówiwszy błogosławieństwo, poła-

mał i dał uczniom, mówiąc: «Bierz-
cie i jedzcie, to jest Ciało moje»”
(Mt 26,26). Nalewa wino i podaje
uczniom: „Następnie wziął kielich
i odmówiwszy dziękczynienie, dał
im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy,
bo to jest moja Krew Przymierza,
która za wielu będzie wylana na od-
puszczenie grzechów»” (Mt 26,27).

Ten znak łamania chleba, nale-
wania wina i podawania uczniom
ciągle aktualizuje się podczas każdej
Mszy św. Jezus nie tylko daje siebie,
ale On nam daje siebie jak chleb
przełamany i jak nalane wino. On
daje każdemu z nas swoje umęczone
Ciało i swoją wylaną Krew. On – Ba-
ranek Boży jest składany w ofierze
za życie i zbawienie świata.

Zwyczaj łamania chleba istniał
w żydowskiej liturgii domowej i za-
stosował go Jezus podczas Ostatniej
Wieczerzy, nadając mu jednak znacz-
nie głębsze znaczenie. Jak wielkie
wrażenie musiało robić łamanie chle-
ba podczas Eucharystii, może świad-
czyć fakt, iż zostało uwiecznione
w słynnej Cappella Graeca w rzym-
skich katakumbach. Autor Didache
już w II wieku przybliża znacze-
nie tego gestu, zwracając uwagę na
„jedność” chleba złożonego z wielu
ziaren. Znaczenie to odnosi się do
Kościoła złożonego z różnych ras
i narodów.

Na przestrzeni wieków łamanie
chleba było wielokrotnie interpreto-
wane. Wskazywano nie tylko wspól-
notę z Chrystusem, ale także na
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fakt, że ta wspólnota darowana jest
człowiekowi przez Jego śmierć.

Z chwilą zastosowania małych ho-
stii (IX–X w.), których nie trzeba już
było łamać, wymowa łamania chle-
ba stopniowo malała. Łamano tylko
hostię przeznaczoną dla celebran-
sa. Dla ożywienia jedności między
kościołami biskup wysyłał akolitę
z cząstką konsekrowanego Chleba,
którą sprawujący Eucharystię wkła-
dał do kielicha.

Warto zastanowić się, jak dzisiaj
przeżywamy niepojętą miłość Jezusa
w znaku łamanego Chleba i przelanej
Krwi? Czy przyjmując ten niezwykły
dar, noszę w sobie zobowiązanie,
aby świadczyć o tej Miłości wobec
innych?

Panie Jezu, zjednocz mnie z so-
bą w Twojej ofierze. Uczyń z mego
życia, które oddaję w Twoje rę-
ce, ofiarę składaną Bogu i ludziom.
Niech staną się w Twoim kielichu
jak wino. Niech będę chlebem ła-
manym Twymi rękami, trzymanym
w Twoich rękach, Twymi rękami
rozdawanym.

Godzę się być łamanym przez
Ciebie. Zanurz w Twojej Krwi moje
grzechy i mnie samego. Niech umrę
dla siebie, by narodzić się dla Cie-
bie, dla Twoich braci. Skoro jestem

członkiem Twojego Ciała, złóż mnie
w ofierze Bogu, oddaj mnie innym
ludziom razem z Twoim własnym
Ciałem i Twoją własną Krwią.

Przenieśmy się teraz do wsi zwa-
nej Emaus. Zasiądźmy do stołu z Nie-
znajomym, który całą drogę Pisma
nam wyjaśniał. Gdy łamał chleb,
oczy uczniów otwarły się i poznali
Go.

Obecność Jezusa i łamanie chle-
ba są nierozłączne. Jezus jest tam,
gdzie łamie się chleb – dzielisz się
z biednym czy wspierasz „siostrę”,
„brata” na pielgrzymce.

Ewangelia nie precyzuje, czym
było łamanie chleba w Emaus. Czy
było to odnowienie misterium Ostat-
niej Wieczerzy? Czy po prostu gest
serdecznego daru? Jakkolwiek by
było, przełamany chleb – czy chodzi
o tajemnicę Ciała i Krwi Chrystusa
przekazywaną ludziom, czy o pomoc
niesioną głodnym, czy przyjacielską
wspólnotę życia, którą symbolizuje
posiłek – ten przełamany chleb jest
znakiem, po którym poznają się ucz-
niowie Jezusa. Znakiem głębokim
i złożonym. Przez łamanie chleba,
dokonane w duchu Jezusa, daje się
poznać Jego obecność.

Ks. Adam Kroll

WIARA RODZICÓW
Jak odpowiadać na pytania?

Na początku warto zastanowić
się, jakie istnieją relacje pomiędzy
małżonkami? Czy szczerze ze so-
bą rozmawiają? Współczesny film
czy seriale telewizyjne, bardzo do-

kładnie przedstawiają, jak krok po
kroku małżonkowie mogliby osią-
gnąć szczęście, gdyby. . . szczerze ze
sobą porozmawiali. Izabela ukrywa
swój niepokój, Michał myśli, że lepiej
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Państwo Młodzi Edyta i Marcin Piórek

Państwo Młodzi Anna i Michał Gawraczyńscy
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Państwo Młodzi Iwona i Dariusz Szczukowscy

Państwo Młodzi Iwona i Józef Zulewscy
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coś zataić, a Krystyna, córka Izabeli,
dumnie milczy. Patrzymy przeraże-
ni, jak na skutek tego milczenia
rosną podejrzenia, niepewność, ob-
cość.

Każdy, kto w sposób dojrzały po-
dejmuje drogę bycia żoną i mężem,
„od początku” ma świadomość i pra-
gnienie: chcemy być wspólnotą
czyli komunią. Warunkiem wspól-
noty jest komunikacja czyli jasne
wyrażanie swoich przeżyć oraz
troskliwe odbieranie sygnałów
od partnera. Nie wystarczy tylko
przesyłać sygnał, ale trzeba spraw-
dzić, czy druga strona ten sygnał
zrozumiała prawidłowo. Brak pra-
widłowego zrozumienia prowadzi do
nieporozumienia.

Warto zwrócić uwagę, że już mo-
ment „nadawania” informacji jest
miejscem zakłócenia komunikacji.
Małżonkowie ukrywają swoje inten-
cje chcąc w ten sposób osiągnąć
jakieś zawiłe pozytywne rezultaty,
co w ostateczności prowadzi do za-
burzenia wspólnoty. Mąż np. ma
kłopoty w pracy, ale postanawia nie
martwić żony i nic nie mówi w domu.
Żona, po tonie głosu, wyrazie twarzy,
sposobie poruszania się, pyta męża,
czy coś mu jest. Mąż, w myśl swe-
go planu zaprzecza. Powstaje wtedy
sprzeczność między sygnałami słow-
nymi i bezsłownymi, na co odbiorca,
w tym przypadku żona, zawsze re-
aguje niepokojem, choć nie zawsze
w pełni uświadamia sobie jego przy-
czynę.

Co czuje żona w takiej milczącej
i niejasnej sytuacji męża? Zaczyna
podejrzewać: „coś przede mną ukry-
wa, w takim razie i ja nie powiem
mu, że byłam wczoraj u mamy”.

Na pytanie męża o wczorajszy wie-
czór, odpowiada: „Nie musisz tego
wiedzieć”. I tak od pozornie dobrej
intencji nie martwienia żony i tro-
ski o męża, dochodzi bardzo szybko
do wymiany zdań, później do kłót-
ni małżeńskiej, również podejrzeń
o zdradę itd.

Warunkiem budowania zdrowej
wspólnoty małżeńskiej jest dobra
komunikacja oparta na otwartości

intencji oraz zgodności informacji

słownych z bezsłownymi.
Na czym polega otwartość inten-

cji? Na pewno nie na wypowiadaniu
obraźliwych ocen o drugim człowie-
ku czy wygłaszaniu raniących opi-
nii. Otwartość polega na ujawnianiu
swoich uczuć, np.: „To mnie cieszy”
lub „To sprawia mi przykrość”.

Otwartość męża zwiększa
otwartość żony. Ich ryzyko „ujaw-
nienia” swojego wnętrza, oparte jest
na zaufaniu, które z kolei oparte jest
na wzajemnej wierności i uczciwości
małżeńskiej.

Wzajemna otwartość męża i żo-
ny polega na zgodności tego, co się
mówi, z tym co się przeżywa. Mał-
żonkowie szczerze dzielą się swoimi
przeżyciami, odkrywają przed sobą
swoje wnętrze (dają się poznać), po-
kazują się zgodnie z rzeczywistością
(co czują i czego oczekują).

Oprócz otwartości intencji w do-
brej komunikacji małżonków jest
jeszcze drugi ważny element empa-

tia. Empatia to szczególnego rodzaju
wsłuchiwanie się w to, co komuni-
kuje o sobie drugi człowiek słowami,
gestami, milczeniem. To psychiczne
„wejście” w jego świat myśli, przeżyć
i pragnień. Empatia jest początkiem
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miłości, gdyż kochać to tak rozma-
wiać z drugim człowiekiem i tak
wobec niego postępować, by służyło
to jego rozwojowi. Dopóki nie rozu-
miem tego, co dzieje się w drugim
człowieku, dopóty trudno mi dobrać
właściwe sposoby wyrażania miłości
wobec niego. Czasem wsłuchujemy
się w to, co mówi drugi człowiek
z grzeczności, z poczucia obowiąz-
ku czy z ciekawości. Tymczasem
naprawdę rozumieć możemy tylko
tych, których kochamy. Aby słyszeć
i widzieć – wystarczą uszy i oczy.
Aby rozumieć, trzeba kochać. Do
tajemnicy drugiego człowieka moż-
na zbliżać się tylko poprzez miłość
i z miłością.

To wczuwanie się w rzeczywistą
intencję tego, z kim się rozmawia
może być w małżeństwie i rodzinie
zakłócone, np. gdy własne domysły
myli się z faktycznym stanem rze-
czy. Dobra komunikacja jest podsta-
wowym warunkiem udanego życia
seksualnego i ważnym czynnikiem
szczęścia w małżeństwie.

Dlaczego tak wiele współcze-
snych małżeństw jest nieszczęśli-
wych? Ponieważ brak jest dobrej
komunikacji, a to prowadzi do ukry-
wania części prawdy, mówienia alu-
zjami, co w ostateczności pogłę-
bia nieszczerość między małżonkami
i prowadzi do konfliktów.

Komunikacja w małżeństwach
szczęśliwych pozwala również wy-
rażać swój osobisty punkt widzenia
bez kwestionowania wspólnoty, po-
nieważ wzajemna miłość i wspólne
życie są bazą stałą i niepodważalną
i dlatego mogą śmiało ukazać różni-
cę zdań. Taka szczera komunikacja
daje małżonkom dużo zadowolenia,

dostarcza okazji do wspólnego po-
dejmowania decyzji i rozwiązywania
konfliktów, zwiększa poczucie wspól-
noty.

Jak naszemu dziecku
odpowiadać na pytania?

Łatwiej na pytania naszego dziec-
ka odpowiedzą rodzice szczęśliwi,
kochający się i rozumiejący niż ro-
dzice, którzy sami nie okazują wobec
siebie szacunku i brak im szczęścia.

Gdy u dziecka rozpoczyna się pro-
ces rozumowania, zamęcza ono nas
swoimi pytaniami: „Mamo, a dla-
czego. . .?”, „Tato, a pokaż to. . .?”
Pytania te dotyczą wszystkiego, ale
także Boga i życia chrześcijan. Jak
powinniśmy reagować na pytania
dotyczące spraw wiary? Bardzo po-
ważnie i nie mamy prawa rozczaro-
wać naszego dziecko.

Czy mam odpowiedzieć teraz,
natychmiast? Nie mówmy: „Dowiesz
się później”, albo „Wytłumaczę ci,
kiedy będziesz duży”. Postarajmy
się dać mu taką odpowiedź, jaką jest
w stanie zrozumieć dzisiaj. Dajmy
mu odpowiedź, która będzie odnosiła
się do jego własnych doświadczeń
i przeżyć. Niech ta odpowiedź bę-
dzie zgodna z prawdą.
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Trzeba pamiętać, że rozmawia-
jąc z dzieckiem posługujemy się
językiem przystępnym, ale nie in-
fantylnym, jasnymi i krótkimi
stwierdzeniami. Kiedy tylko jest
to możliwe, odwołujemy się do istoty
naszej wiary, np.: „Bóg nas kocha
i pragnie, abyśmy i my miłowali
się nawzajem”. Zbytnie uproszcze-
nia, nie zawsze dobrze służą tokowi
rozumowania dziecka.

Rodzic nie powinien bać się za-
dawać dziecku pytania, aby wy-
jaśnić sens jego wypowiedzi: „Co
chcesz przez to powiedzieć?”, „A co
ty o tym myślisz?” Może się zda-
rzyć, ze na jakieś pytanie nie
będziemy umieli odpowiedzieć
natychmiast. Nie ukrywajmy tego.
Dziecko nie straci do nas zaufania,
wprost przeciwnie. Przyjmie w spo-
sób naturalny nasze stwierdzenia:
„To dobrze, że o to pytasz, ale
nie spodziewałam się tego. Porozma-
wiam o tym z tatusiem. . .”

Musimy zawsze pamiętać
o tym, że to co mówimy teraz,
nie może być zaprzeczeniem na-
szych poprzednich stwierdzeń.

Na pytanie dziecka nasza odpo-
wiedź powinna być krótka. Gdy
dziecko zadaje dużo różnych py-
tań, i jest nie skupione – trzeba
ograniczyć do odpowiedzi na trzy
pytania. Na jeden raz to wystarczy.
W innym przypadku dziecko tylko
się bawi, i odpowiedzi na liczne
pytania nie przyniosą żadnej korzy-
ści. Gdy dziecko chce wymusić na
rodzicach „zabawę” w pytania, trze-
ba w pewnym momencie stanowczo
powiedzieć: „To wspaniale mieć có-
reczkę, która stawia tyle mądrych
pytań. Ale na razie to wystarczy, tyle

już się dzisiaj dowiedziałaś. . . Jutro
do tego wrócimy”.

Empatyczne wsłuchiwanie się
wiąże się też ze sztuką werbalizacji,
czyli z wyrażeniem własnymi sło-
wami tego, co słuchający zrozumiał
z wypowiedzi mówiącego. Upewnia-
my wtedy rozmówcę i samych siebie
o tym, że we właściwy sposób zro-
zumieliśmy to, co się w nim dzieje.
Werbalizacja nie jest naszym osą-
dem, lecz wyłącznie zwięzłym po-
wtórzeniem własnymi słowami tego,
co rozmówca zakomunikował nam
na własny temat. Jeśli np. ojciec za-
niepokojony jest zachowaniem syna,
to powinien najpierw spytać o to,
jak syn rozumie swoje postępowa-
nie. Następnie powinien opisać to,
jak zrozumiał wypowiedź syna i do-
piero po uzyskaniu potwierdzenia,
że zrozumiał prawidłowo, jest czas
na to, by ojciec wypowiedział własne
zdanie czy oznajmił synowi swoje
decyzje. Dobre więzi w rodzinie czy
w gronie przyjaciół nie są możli-
we bez empatycznego wczuwania się
w to, co dzieje się w drugim czło-
wieku. Kto patrzy na innych jedynie
poprzez pryzmat zewnętrznych za-
chowań, ten nigdy ich nie zrozumie
i nie pokocha w dojrzały sposób.
Z kolei ten, kto aż tak wczuwa się
w świat myśli i przeżyć swoich roz-
mówców, że się z nimi utożsamia,
ten staje się dla nich jedynie „lu-
strem”. Tymczasem drugi człowiek
nie potrzebuje lustra lecz przyjacie-
la, który pomaga mu lepiej rozumieć
samego siebie i dojrzalej kierować
własnym życiem.

Ks. Adam Kroll
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KRONIKA
nie tylko parafialna

24 lipca w Mierzeszynie odbył się
pogrzeb śp. Zygmunta Bukowskie-
go. W ostatniej ziemskiej drodze
przedwcześnie zmarłego, znanego
i cenionego poety, rzeźbiarza i pro-
zaika, licznie uczestniczyli miesz-
kańcy naszej gminy, delegacje władz
samorządowych, szkół oraz insty-
tucji kultury. Za twórczość poetyc-
ką i rzeźbiarską był wielokrotnie
nagradzany w ogólnopolskich kon-
kursach. Jego rzeźby zdobią wie-
le kościołów i wnętrz na całym
świecie. Twórczość śp. Zygmunta
Bukowskiego została także doce-
niona przez mieszkańców gminy:
30 maja 2003 r. został patronem
Szkoły Podstawowej w Czerniewie,
a 9 listopada 2007 r. otrzymał ty-
tuł Honorowego Obywatela Gminy
Trąbki Wielkie. Obszerny życiorys
artysty możemy znaleźć na stronie
internetowej gminy Trąbki Wielkie:
www.trabkiw.ug.gov.pl w rubry-
ce Honorowi Obywatele. Wiecz-
ny odpoczynek racz mu dać Panie.

***
25 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa
zawarli: Edyta Rogall i Marcin
Piórek – oboje z Trąbek Wielkich.

***
26 lipca w naszym kościele w zwią-
zek małżeński wstąpili: Anna Mę-
czykowska i Michał Gawraczyński
– oboje z Gdańska.

***
28 lipca gościliśmy w naszej
miejscowości Gdańską Pieszą Piel-
grzymkę na Jasna Górę. Fotore-
portaż z krótkiego pobytu u nas
zamieszczamy na stronach 10–11.

***
2 sierpnia sakrament małżeński
w naszym kościele zawarli:

� Iwona Strongowska z Granicznej
Wsi i Józef Zulewski z Czerniewa,

� Iwona Kulwikowska z Trąbek
Wielkich i Andrzej Witrambowski
z Obozina,

� Natalia Kamińska z Czerniewa
i Mateusz Konarzewski z Żelisła-
wek.

***
3 sierpnia na boisku w Klesz-
czewie odbył się XV Turniej So-
łectw Gminy Trąbki Wielkie o Pu-
char Przewodniczącego Rady Gmi-
ny. Do rywalizacji przystąpiło 11
sołectw. W tym roku zwycięży-
ło sołectwo Warcz, wyprzedzając
Ełganowo i Trąbki Wielkie oraz
gospodarza turnieju – Kleszczewo.

W poszczególnych konkurencjach
zwyciężyli:

1. Przeciąganie liny przez pięcio-
osobowe drużyny męskie – Ełga-
nowo.
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Pogrzeb śp. Zygmunta Bukowskiego

Państwo Młodzi Iwona i Andrzej Witrambowscy
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Państwo Młodzi Natalia i Mateusz Konarzewscy

Państwo Młodzi Anna i Damian Niemczykowie
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2. Konkurs rodzinny Mini-Midi-
-Max – rodzina Budzyńskich z War-
cza.

3. Konkurs dla radnych i sołtysów
– Józef Sroka z Trąbek Wielkich.

4. Slalom piłkarski – Mieczysław
Małachow z Warcza.

5. Wyścig w workach – Aleksandra
Zajączkowska z Ełganowa.

6. Przeskoki przez linę – drużyna
z Gołębiewka.

7. Sumo wiejskie – Adam Czajka
z Trąbek Wielkich.

Poza rywalizacją zaliczaną do tur-
nieju sołectw rozegrano mistrzo-
stwa gminy siłaczy. Mistrzem
w podnoszeniu ciężarka 17,5 kg
został Leszek Gawryjołek z Klesz-
czewa, a w siłowaniu na rękę najlep-
szym okazał się Przemysław Krauze
z Trąbek Wielkich.

Po zmaganiach sportowych i rekre-
acyjnych odbyła się zabawa tanecz-
na na boisku.

***
9 sierpnia w związek małżeński
wstąpili: Iwona Kąkol z Rusocina
i Dariusz Szczukowski z Kaczek.

***
18 sierpnia odbyły się konkursy
na stanowiska dyrektorów szkół:
Szkoły Podstawowej w Czerniewie,
Szkoły Podstawowej w Kłodawie
oraz Szkoły Podstawowej w So-
bowidzu. Dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Czerniewie na kolejną
kadencję została Pani Kazimiera
Kozak, a w Kłodawie – Pani Hali-
na Podolska. Konkurs na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Sobowidzu nie został rozstrzy-
gnięty, ponieważ żaden z dwójki
kandydatów nie uzyskał wymaga-
nej liczby głosów.

***
23 sierpnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli: Anna Janus z Klesz-
czewa i Damian Niemczyk z Ełga-
nowa.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2008
We wrześniu odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Jana Kielasa.

1. Za śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków

2. Za śp. Helenę Formellę
(30. dzień od śmierci)

3. Za śp. Andrzeja Brzezińskiego
(4. rocznica śmierci)

4. Pierwszy czwartek miesiąca,

modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne

Msza św. za śp. Helenę Formellę

5. Pierwszy piątek miesiąca,
modlimy się w duchu
przebłagania Pana Jezusa za
grzechy parafian

Msza św. za śp. Helenę Formellę
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6. Pierwsza sobota miesiąca,
modlimy cię ku czci Matki
Bożej, wynagradzając za
zniewagi wyrządzone Jej
Niepokalanemu Sercu
Msza św. dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Jana Dończyka, w 78. urodziny

7. Dziękczynna za sakrament
małżeństwa Katarzyny
i Sławomira Drewów, godz. 730

Za śp. Małgorzatę i Pawła
Fenskich, godz. 900 (Czerniewo)
W intencji parafii, godz. 1100

Za śp. Jana Kielasa, godz. 1800

8. a) Za śp. Ernę Geer i Zygmunta
Kluskiewicza
b) O błogosławieństwo Boże dla
Krystyny Tkaczyk, w urodziny
c) O zdrowie dla
Zofii Trofimowicz
i o błogosławieństwo Boże
w rodzinie
d) Za śp. Jana Kielasa

9. a) Za śp. Sławomira Kowitza
b) Za śp. Danutę (12. rocznica
śmierci) i Kazimierza
Jankowskich
c) Za śp. Jana Kielasa

10. a) Za śp. Jana Brokosa
b) Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Teresy i Bogumiła Polasików
c) Za śp. Jana Kielasa

11. a) Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów
b) Za zmarłych z róży
św. Katarzyny
c) Za śp. Jana Kielasa

12. a) Za śp. Mariannę Gralla
i zmarłych z rodziny
Marendowskich
b) Za śp. Janinę Płaza
(1. rocznica śmierci)

c) Za zmarłych z rodzin
Trofimowiczów i Mokrzyńskich

d) Za śp. Jana Kielasa

13. a) Dziękczynna w 18-lecie
urodzin Adriana Gostomskiego

b) Za śp. Jana Kielasa

14. Za śp. Jana Kielasa, godz. 730

W intencji parafii, godz. 1200

15. w pewnej intencji

16. Dziękczynna w 18-lecie urodzin
Mateusza Preussa

17. a) Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Romana
Kujawskich

b) Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Mariusza
Szurgocińskich

a) Za śp. Józefa Borkowskiego
(6. rocznica śmierci)
(Czerniewo)

b) Za śp. Jana Kielasa
(Czerniewo)

18. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże w 14. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anity
i Andrzeja Dończyków

19. a) Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Moniki i Wojciecha Pelowskich

b) Za śp. Jana Kielasa

Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Lucyny i Piotra Piotrowskich
(Czerniewo)

20. Za śp. Helenę Formellę

21. Za śp. Janinę Smuczyńską
(7. rocznica śmierci), godz. 730
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a) Dziękczynna z intencji
rodziny Ptachów, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Zygmunta Azarowicza
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 900 (Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin Kelerów
i Bugów, godz. 1100

Za śp. Jana Kielasa, godz. 1800

22. Za śp. Helenę Formellę
23. Za śp. Bogusława (rocznica

urodzin), Jadwigę i Jana
Bukowskich

24. Za śp. Adama Srokę (1. rocznica
śmierci)

25. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Zofii
Kromer, w 85. urodziny (z int.
p. Matuszkiewiczów i róży
św. Magdaleny)

26. Dziękczynna w 18-lecie urodzin
Marcina Krefta

27. Za śp. Pelagię Bławat
28. a) Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Jadwigi
Zarembskiej, w 79. urodziny,
godz. 730

b) Za śp. Helenę Orlikowską
(5. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Jana Kielasa, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Hildegardę Karnat
(1. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Franciszka Sussa
(1. rocznica śmierci), godz. 1800

29. Za śp. Helenę Formellę
30. a) Za śp. Zygmunta Dubielę,

Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Romana
Jaszczyka
b) Za śp. Jana Kielasa
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

2 września: Kuba Murawski, Sandra Krystyna Ohl,
Julia Jaszewska, Nikola Natalia Bukowska.

Rocznice sakramentu małżeństwa
14 września: 1. rocz. sakr. małżeństwa Marzeny i Piotra Pawlaków
15 września: 1. rocz. sakr. małżeństwa Agaty i Pawła Raczkiewiczów
22 września: 2. rocz. sakr. małżeństwa Bożeny i Grzegorza Tucholskich
30 września: 2. rocz. sakr. małżeństwa Katarzyny i Tomasza Sadowskich
19 września: 10. rocz. sakr. małżeństwa Moniki i Wojciecha Pelowskich
19 września: 10. rocz. sakr. małżeństwa Lucyny i Piotra Piotrowskich
17 września: 20. rocz. sakr. małżeństwa Krystyny i Mirosława Bogdanów
17 września: 20. rocz. sakr. małżeństwa Elżbiety i Mariusza Szurgocińskich
24 września: 20. rocz. sakr. małżeństwa Ireny i Krzysztofa Marciniaków
24 września: 20. rocz. sakr. małżeństwa Doroty i Bernarda Kapickich
24 września: 20. rocz. sakr. małżeństwa Marioli i Leszka Zarembskich
24 września: 20. rocz. sakr. małżeństwa Heleny i Andrzeja Rapskich
17 września: 25. rocz. sakr. małżeństwa Małgorzaty i Romana Kujawskich
24 września: 25. rocz. sakr. małżeństwa Gabrieli i Wojciecha Piwowarskich

2 września: 30. rocz. sakr. małżeństwa Anny i Józefa Stracke
30 września: 30. rocz. sakr. małżeństwa Urszuli i Bogdana Kowalczyków

ODESZLI DO PANA

1 sierpnia: zmarła w wieku 72 lat śp. Helena Formella z Trąbek Wielkich
16 sierpnia: zmarł w wieku 44 lat śp. Władysław Łącz z Ełganowa

7 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Kazimierza Toczka
12 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Janiny Płazy
24 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Adama Sroki
27 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Franciszka Sussa
28 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Hildegardy Karnat

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


