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PRZEMIJA POSTAĆ TEGO ŚWIATA

Wymowa listopada

Pierwsze dni listopada sprzyjają
zadumaniu się nad sensem życia,
jego trudnościami i nad tym, co
jest po ziemskim życiu. W tych
dniach udajemy się na cmentarze,
by zatrzymać się nad mogiłami,
w których spoczywają ciała naszych
bliskich czy bohaterów narodowych,
bądź też ludzi wielkich w wymiarze
ducha.

W kościele katolickim istnieje za-
kon trapistów, którego członkowie
rzadko rozmawiają. Żyją w mil-
czeniu, a gdy się spotykają, to
pozdrawiają się słowami „memen-
to mori” – pamiętaj, że umrzesz.
Grzech pierworodny pozbawił nas
wielu duchowych dóbr, w tym – nie-
śmiertelności. Wszyscy, z wyjątkiem
Matki Najświętszej, podlegamy pra-
wu śmierci. Tu nikt się nie wykupi.
Ale każdy z nas może się ubezpieczyć
na godzinę śmierci, czyli zapewnić
sobie szczęśliwą śmierć.

Pan Jezus powiedział św. Małgo-
rzacie Marii Alacoque, że kto będzie
pobożnie obchodził pierwsze piątki
miesiąca, ten nie umrze w grzechu
ciężkim. Zatem praktykowanie spo-
wiedzi i Komunii św. w pierwsze
piątki miesiąca jest owym ubez-
pieczeniem się na godzinę śmierci.
Również Matka Najświętsza w Fa-
timie przekazała przesłanie, że kto
będzie wynagradzał Jej Niepoka-
lanemu Sercu w pierwsze soboty
miesiąca, do tego Ona przybędzie

w godzinie śmierci. Sługa Boży Jan
Paweł II do końca życia był wierny
praktyce nabożeństwa w pierwsze
soboty miesiąca i zakończył życie
właśnie w pierwszą sobotę miesiąca
kwietnia, a zarazem wigilię Święta
Miłosierdzia Bożego.

Praktyka pięciu pierwszych so-
bót miesiąca polega na odmówieniu
cząstki Różańca św., 15 minutowym
rozważaniu nad tajemnicami różań-
cowymi, udziale we Mszy św. i przy-
jęciu Komunii Św. wynagradzającej.
W naszym sanktuarium już od kil-
ku lat są odprawiane nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca.

O skuteczności modlitwy w in-
tencji szczęśliwej śmierci mówi pe-
wien przykład z życia. Otóż w dale-
kiej Szkocji, gdzie jest mały procent
katolików (większość mieszkańców
to anglikanie i protestanci), tamtej-
szy biskup w jesiennej porze wy-
brał się pieszo na obchód młodych
skupisk chrześcijan w osadach roz-
rzuconych wśród wzgórz. Zabłądził
w lesie i trafił do chaty leśnika. Za-
stał domowników w wielkim smut-
ku. Umierał ojciec rodziny, ale nie
dał sobie powiedzieć, że zbliża się do
kresu życia. Twierdził, że jeszcze nie
umrze i trwał w tym uporze, wprost
był o tym przekonany. Do jego pokoju
skierował się biskup ubrany w strój
podróżny, więc nierozpoznany. Za-
pytał chorego, skąd ta pewność,
że jeszcze nie nadchodzi godzina
śmierci? Chory zapytał: „Czy pan
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jest katolikiem?” Tak! Proszę pa-
na, ja się od dzieciństwa zawsze
modliłem i praktykowałem pierwsze
piątki miesiąca o łaskę szczęśliwej
śmierci. Dlatego jestem pewien, że
nie umrę bez kapłana. Wówczas
przybysz oznajmił: Twoja modlitwa
jest wysłuchana. Pan Jezus przysłał
mnie do ciebie, gdyż sprawił, że za-
błądziłem w lesie. Jestem kapłanem
i biskupem. Tu pokazał mu biskupi
krzyż na piersiach. Chory rozpro-
mieniony szczęściem wyspowiadał
się i na oczach ks. biskupa zakoń-
czył życie. Praktykujmy pierwsze
piątki miesiąca.

Wymowa cmentarza
i Dnia Zadusznego

Na jednym z cmentarzy na mo-
gile był napis: „kim ja byłem, tym
ty jesteś. Kim ja jestem, tym ty
będziesz”. To rzeczywistość i praw-
da. Nawet ludzie, którzy twierdzą,
że nie wierzą w życie pozagrobowe,
nie chcą się z tym pogodzić, stojąc
nad grobem matki czy ukochane-
go dziecka. Bóg, który uczynił nas
z prochu ziemi (a jest wszechmoc-
ny), może nas również wskrzesić
z prochu, w który obróci się nasze
ciało. Świadomi tej prawdy, dbamy
o miejsce spoczynku naszych zmar-
łych, stawiamy im pomniki, zapa-
lamy znicze, kładziemy na grobach
kwiaty i modlimy się o ich szczęśliwą
wieczność. Krzyże na mogiłach są
potwierdzeniem naszej wiary w cia-
ła zmartwychwstanie. Ostatnio (we
wrześniu) dane nam było zwiedzić
we Lwowie ogromny cmentarz „Or-
ląt lwowskich”. Jest świeżo odnowio-
ny i zadbany. Jest tu pochowanych

wielu polskich bohaterów i ludzi
zasłużonych w różnych dziedzinach
życia. W porównaniu z nim dużo tra-
giczniej wygląda cmentarz na Rossie
w Wilnie. Poza kwaterą żołnierską,
odnowioną i zadbaną, cmentarz jest
zaniedbany i dużo grobów wielkich
Polaków jest zdewastowanych. Wy-
daje się, że my, Polacy, na naszej
ziemi lepiej dbamy o mogiły i cmen-
tarze, gdzie spoczywają nie tylko
nasi rodacy.

Duchowa pomoc zmarłym

W wyznaniu wiary mówimy
„Wierzę w ciała zmartwychwsta-
nie, żywot wieczny”. W katechizmo-
wych prawdach wiary powtarzamy:
„Łaska Boża jest do zbawienia ko-
niecznie potrzebna”. A zatem bez
Bożej pomocy nie możemy się zba-
wić! „Beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (J 15,5).

Najpotrzebniejszym i najsku-
teczniejszym darem dla tych, co
odeszli do wieczności, jest nasza
modlitwa. Najpopularniejsze formy
pomocy duchowej zmarłym to:
� Msza św. ofiarowana za nich, z Ko-

munią św. w ich intencji przyjętą,
� odpusty ofiarowane za zmarłych,

np. w Dniu Zadusznym i jego
oktawie. Warunkiem zyskania od-
pustu jest: spowiedź, Komunia św.
i modlitwy: Ojcze Nasz, Wierzę
w Boga oraz dowolna modlitwa
w intencji wskazanej przez Ojca
św.,

� wypominki – imiona wypisane na
kartce są polecane nie prywatnej
modlitwie, ale modlitwie Kościoła,
który pamięta o swoich dzieciach
nawet po ich śmierci,
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� dobre uczynki wykonane w inten-
cji zmarłych.

Bardzo bym chciał przekonać pa-
rafian, aby zamiast kwiatów i to nie-
rzadko sztucznych, które zmarłemu
w zbawieniu nie pomagają, prosili
o jak najwięcej Mszy św. w intencji
bliskich zmarłych. Podobno jest tak,
że jak ktoś za życia cenił Mszę św.,
jak w niej uczestniczył, taka też
będzie owocność Mszy św. za niego
ofiarowanej, gdy już odejdzie z tego
świata.

Refleksje końcowe

1. Coraz częściej rodzina prosi
o Mszę św. gregoriańską za duszę
bliskich zmarłych. Jest to 30 Mszy
św. odprawianych codziennie (przez
cały miesiąc) za tę duszę. Według
kościelnej tradycji, taka praktyka
uwalnia duszę z czyśćca. Ponieważ
teraz w naszej parafii pracuje dwóch
księży, więc możemy przyjąć do od-
prawiania Msze św. greogirańskie.
W ogłoszeniach parafialnych słyszy-
my, że co miesiąc są odprawiane
za kogoś z naszych zmarłych takie
Msze św.

2. Zamiast kwiatów żywych,
których po kilku dniach nie ma
(o sztucznych już się nie będę po-
wtórnie wypowiadał), prosimy o od-
prawienie Mszy św. za zmarłego.

3. Często szepczę do pana organi-
sty czy starszych ministrantów pod-
czas konduktu pogrzebowego z ko-
ścioła na cmentarz, i tu to piszę,
że nie chcę na moim pogrzebie
sztucznych kwiatów, gry na trąbce
i bogatej trumny. To wszystko proszę
zamienić na modlitwę i Msze św.

4. Dbajmy o cmentarz. Nie biorę
opłat za miejsce na cmentarzu ani
żadnych „procentów od postawio-
nych pomników”, ale proszę o usza-
nowanie porządku i czystości, bo
to jest miejsce święte! Nie wpro-
wadzajmy psów, które sikają po
poświęconych grobach. Nie wjeż-
dżajmy na cmentarz samochodem,
ponieważ groby i chodnikowe płytki
nie są przystosowane do takiego ob-
ciążenia i pękają, kruszą się. Kto to
będzie naprawiał? Na pewno nie ci,
którzy zniszczą!

5. Pamiętajmy o ofiarowaniu
Mszy św. za bliskich zmarłych
w rocznicę ich zgonu czy urodzin.
Każda rodzina powinna choć raz
w roku poprosić o Mszę św. za zmar-
łych. Oni, wybawieni dzięki naszej
pomocy, jako święci, pomogą nam
w zbawieniu. „Wierzę w świętych
obcowanie”.

6. Gdy ktoś z rodziny zakończy
ziemskie życie, to przy załatwianiu
pogrzebu można wspomnieć o wspól-
nej modlitwie różańcowej w koście-
le w ramach „pustej nocy”. Jeżeli
tylko czas pozwoli, chętnie popro-
wadzę Różaniec za zmarłych moich
parafian. Nadmieniam, że nigdy nie
określam wysokości ofiary za po-
grzeb, na pewno też za wspólne
odmówienie Różańca nie oczekuję
większej ofiary.

7. Nowe groby na cmentarzu,
z racji ubywającego wolnego miejsca,
są kopane już zawsze jako „pogłę-
bione”, by była możliwa rezerwacja
tego miejsca dla kogoś z rodziny.

ks. Edaward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2008

2 listopada: 31. Niedziela
Zwykła, Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych

I Msza św.

Hi 19,1.23–27a

1 Kor 15,20–24a.25–28

Łk 23,44–46.50.52–53;24,1–6a

II Msza św.

Dn 12,1–3

Rz 6,3–9

J 11,32–45

III Msza św.

Mdr 3,1–6.9

2 Kor 4,14–5,1

J 14,1–6

To powiedziawszy zawołał dono-
śnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na
zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając
nogi i ręce przewiązane opaskami,
a twarz jego była owinięta chustą (J
11,43–44).

Cud trwa bardzo krótko, jednak
nie można o nim zapomnieć. Łazarz
został wskrzeszony z martwych. Tak
jesteśmy wstrząśnięci tym cudem, że
nie zwracamy uwagi na to, że Łazarz
po pewnym czasie umarł. Podobno
wskrzeszony młodzieniec z Nain po
dwóch latach utopił się. Córka Jaira
też musiała drugi raz umrzeć. Mam
znajomą, która wymodliła matce
powrót do zdrowia. Matka dawno
już umarła, ale córka wciąż mówi
o cudzie powrotu do zdrowia.

Jeżeli Bóg obdarza kogoś cudem,
to daje dwa wspaniałe podarunki.
Pierwszy jest dla tego, kogo cud spo-
tkał. Człowiek ten zobaczył obecność
Boga w swoim życiu. Przeżyć taką
chwilę, to zapomnieć o przyszłym
świecie. Drugi jest dla tego, kto pa-
trzy na cud – Bóg daje mu okazję do
cieszenia się z tym, kto cud przeżył.

9 listopada: 32. Niedziela
Zwykła
Mdr 6,12–16
1 Tes 4,13–18
Mt 25,1–13

Gdy się pan młody opóźniał, zmo-
rzone snem wszystkie zasnęły (Mt
25,5).
Jaki grzech popełniły panny nieroz-
sądne, zwane w dawnym polskim
tłumaczeniu głupimi? Przecież nie
pokłóciły się ze swymi współtowa-
rzyszkami, nie podrapały ich, nie
wyzywały od skąpiradeł. Co prawda
zdrzemnęły się w czasie oczekiwa-
nia, ale rozsądne panny również za-
snęły. Panny nierozsądne popełniły
grzech zaniedbania. Oblubieniec był
chyba wyrozumiały – można prze-
cież zasnąć ze zmęczenia. Trzeba
jednak odpowiednio się przygoto-
wać, zanim sen zmorzy.
Miłość prawdziwa jest troskliwa,
zapobiegliwa, przewidująca. Grzech
zaniedbania jest grzechem przeciw-
ko miłości.

16 listopada: 32. Niedziela
Zwykła
Prz 31,10–13.19–20.30–31
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1 Tes 5,1–6
Mt 25,14–30
Każdemu bowiem, kto ma, będzie
dodane, tak że nadmiar mieć będzie.
Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet
to, co ma (Mt 25,29).
Słowa te mogą ucieszyć bogatych, ale
zmartwić emerytów i rencistów. Jed-
nak Ewangelia ma wiele znaczeń,
często paradoksalnych i przekracza
ludzką logikę. Ten, kto ufa Panu Bo-
gu, będzie miał zawsze coraz więcej,
ten zaś, kto nie ufa, straci wszystko
po kolei.
Ci, którzy nie myślą o sobie, uży-
czają czasu innym i nie boją się
o to, że im samym zabraknie czasu,
pożyczają pieniądze potrzebującym
i nie obawiają się, że im samym
zabraknie, opatrują chorych i nie lę-
kają się, że sami zachorują – oddają
się w ręce Opatrzności. Bóg obraca
nimi jak talentem, mnożąc w świecie
wciąż nieskończone dobro.
Ten zaś, kto zakopał talent wiary
i boi się wierzyć, zakopał talent
serca i boi się kochać, zakopał talent
życia i boi się poświęcać, żeby za
szybko nie umrzeć, zakopał swoje
pieniądze, bo chce je mieć tylko dla
siebie – niczego nie będzie miał. Nie
będzie miał nawet tego, co wydawało
mu się, że może mieć.

23 listopada: Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

Ez 34,11-12.15–17
1 Kor 15,20–26.28
Mt 25,31–46
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a nie dali-
ście Mi pić; byłem przybyszem, a nie

przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie
przyodzialiście Mnie; byłem chory
i w więzieniu, a nie odwiedziliście
Mnie, [...] Wszystko, czego nie uczyni-
liście jednemu z tych najmniejszych,
tegoście i Mnie nie uczynili (Mt
25,42–43.45).

Jezus-Król, władca świata, sędzia
wszystkich sumień, który przyjdzie
w majestacie królewskim, w orsza-
ku aniołów, prosi o kawałek chleba,
kubek wody, gałgan, by okryć na-
gie ciało, pomoc w szpitalu i w
więzieniu.

„Owce postawi po prawej, a kozły po
swojej lewej stronie” (Mt 25,33).

Czy jestem kozłem, czy owcą? Czy
myślę tylko o sobie, czy też o innych?
Co przeszkadza mi widzieć Chrystu-
sa Króla? Kiedy wydaje nam się,
że tron jest pusty, bo Król zszedł
z niego, trzeba wsłuchać się w głos
Boga, który pyta: Jaki jesteś? Czy
twój egoizm nie zasłania królującego
w tobie Pana Jezusa?

30 listopada: 1. Niedziela
Adwentu

Iz 63,16b–17.19b;64,3–7

1 Kor 1,3–9

Mk 13,33–37

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy
pan domu przyjdzie: z wieczora czy
o północy, czy o pianiu kogutów,
czy rankiem. By niespodzianie przy-
szedłszy, nie zastał was śpiących.
Lecz co wam mówię, mówię wszyst-
kim: Czuwajcie! (Mk 13,35–37).
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Ewangelia nawołuje do czujności
w oczekiwaniu na przyjście Pana.
Nie chodzi tu o czuwanie bierne,
byle nie zasnąć, lecz takie, które
jest przygotowaniem się na przyj-
ście Chrystusa. „Dlatego, umiłowa-
ni, oczekując tego, starajcie się, aby
[On] was zastał bez plamy i skazy

– w pokoju” – pisał święty Piotr
w zakończeniu Drugiego Listu (2P
3,14). Gdy tak oczekujecie, staraj-
cie się „przyspieszyć przyjście dnia
Bożego” (por. 2P 3,12). Można mieć
nadzieję, że Pan przyjdzie wtedy,
kiedy w nas będzie więcej dobra.

Ks. Jan Twardowski

DEKRET W SPRAWIE ODPUSTÓW
związanych z Rokiem św. Pawła Apostoła

Gdańsk Oliwa, dn. 30. 08. 2008 r.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 10 maja 2008 r.,
dotyczącego odpustów z okazji rozpoczętego 28 czerwca Roku Świętego Pawła
Apostoła, ustanawiam na terenie naszej archidiecezji następujące miejsca,
w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny:

1.
� Kościół pod wezwaniem św.

Pawła w Gdyni Pogórzu;
� Kościoły pod wezwaniem św.

Piotra i Pawła:
– w Gdańsku, ul. Żabi Kruk
– w Gdańsku Jelitkowie
– w Pucku
– w Trutnowych
– w Orlu

2.
� Bazylika Archikatedralna pw. św.

Trójcy w Gdańsku Oliwie
� Bazylika Konkatedralna pw.

Wniebowzięcia NMP w Gdańsku
(Mariacki)

3.
� Kolegiata pw. Najświętszego

Serca Pana Jezusa w Gdańsku
Wrzeszczu

� Kolegiata pw. NMP Królowej
Polski w Gdyni

� Kolegiata pw. św. Trójcy
w Wejherowie

4.
� Sanktuarium Matki Bożej

Królowej Polskiego Morza
w Swarzewie

� Sanktuarium Matki Bożej
Trąbkowskiej w Trąbkach
Wielkich

� Sanktuarium św. Wojciecha
w Gdańsku św. Wojciechu

Wierni mogą uzyskać odpust zupełny w ustanowionych miejscach pod
zwykłymi warunkami (sakrament pokuty, Komunia św., modlitwa
w intencjach Ojca Świętego, brak jakiegokolwiek przywiązania do
grzechu) oraz pobożnie uczestniczą w publicznym kulcie ku czci Apostoła
Narodów. Odpust można uzyskać jeden raz dziennie ofiarowując go
w intencji własnej, lub za zmarłych.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański
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MILCZENIE W LITURGII

Matka Teresa z Kalkuty powie-
działa: „Bóg kocha ciszę. Potrze-
ba, byśmy szukali Boga, ale nie
odnajdziemy Go w hałasie, w za-
mieszaniu”. Bóg jest Słowem, lecz
wypowiada się także przez milcze-
nie. Milczenie jest bowiem jedną
z tajemnic Boga.

Dzisiaj ogromnie trudno jest
znaleźć oazę ciszy i spokoju. Wydaje
się, ze nawet w półmroku kościoła
i w czasie czuwania przed Naj-
świętszym Sakramentem współcze-
sny człowiek ma problem wyciszenia
serca, uspokojenia emocji i całkowi-
tego zanurzenia się w Bogu.

Jednym z kolejnych znaków, któ-
re spełniają istotną rolę w przeżyciu
spotkania z Chrystusem w Słowie,
Sakramencie i Wspólnocie jest mil-
czenie. Bóg przemawia do nas nie
tylko przez to, co widać i słychać, ale
wypowiada się także przez milcze-
nie. Na pierwszych kartach Pisma
świętego u początku dzieła stworze-
nia, tak komentuje Jan Paweł II:
„Człowiek nie powstaje w zwykłej
kolejności, ale Stwórca niejako za-
trzymuje się przed powołaniem go
do istnienia, jakby wchodził w sie-
bie, gdy podejmuje decyzję: «Uczyń-
my człowieka na Nasz obraz, podob-
nego Nam» (Rdz 1,26). Czym jest
takie „wejście w siebie”? Czyż nie
odpoczynkiem i kontemplacją do-
konanego dzieła? Boski odpoczynek
jest inny od ludzkiego odpoczynku
i Jego „wejście w siebie” różni się
od naszej refleksji. Dla człowieka

jest to boski pierwowzór wszystkich
dobrych postaw człowieka”.

Doskonałym obrazem niewi-
dzialnego Boga jest Jego Wcielo-
ny Syn. W Jego objawieniu także
istnieje wymiar ciszy. W Księdze
Mądrości czytamy, iż słowo Boga
zstąpiło na ziemię, „gdy głęboka
cisza zaległa wszystko, a noc w swo-
im biegu dosięgła połowy” (18,14).
W Katechizmie Kościoła Katolickie-
go czytamy: „Bóg powierza swoje
imię tym, którzy w Niego wie-
rzą (. . .) dlatego człowiek nie może
go nadużywać. Powinien pamiętać
o imieniu Bożym w ciszy miłującej
adoracji” (2143).

Jakie znaczenie ma milcze-
nie w życiu Chrystusa?

„Gdy Jezus to usłyszał, oddalił
się stamtąd w łodzi na miejsce pu-
stynne, osobno” (Mt 14,13). Milcze-
nie i umiłowanie ciszy stanowią pod-
stawową cechę Jezusa Chrystusa.
Przez 30 lat prowadzi życie ukryte
w Nazarecie. Jest to szkoła Ewange-
lii. . . jest to lekcja milczenia. Niech
się odrodzi w nas szacunek dla mil-
czenia, dla pięknej i niezastąpionej
postawy ducha. . . (KKK 533).

Czas działalności publicznej
Chrystusa przeplata się z czasem
milczenia. Chrystus odchodzi na
miejsca pustynne, ucieka od tłumu,
noce spędza na samotnej modlitwie.
„Jezus wyszedł sam jeden na górę,
aby się modlić. Wieczór zapadł, a On
sam tam przebywał” (Mt 4,23). Nie
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lubił rozgłosu: „I rozkazał im, aby
nikomu nie mówili” (Mk 7,31–37).

Jedną z najdotkliwszych plag na-
szych czasów, obok różnych, nieule-
czalnych chorób jest hałas. Wdziera
się on do wszystkich zakątków życia
ludzkiego. Dlatego nosimy w sobie
wielką tęsknotę za ciszą. Tę tęskno-
tę wyraża poetka Anna Kamieńska:

Naucz mnie modlitwy która jest
tęsknotą
Naucz mnie milczenia chmury
deszczem trawy
milczenia wieczoru i nocy
milczenia dobroci i wdzięczności
naucz mnie Panie
swojego
najgłębszego milczenia.
Milczenie człowieka posia-

da zawsze jakieś odniesienie
do Chrystusa. Jest ono tajemni-
cą. Jego wartość odkrywają ludzie
wierzący i szczerze poszukujący Bo-
ga. Tomasz Merton, zakonnik –
trapista mówił, że człowiek, który
ma upodobanie w mnóstwie słów,
chociażby głosił chwalebne rzeczy,
jest pusty wewnętrznie. Jeśli ko-
chasz prawdę, bądź miłośnikiem
milczenia. Milczenie zjednoczy cię
z samym Bogiem.

Przed Bogiem godzi się milczeć
tylko z racji głębokiego szacunku.
Milczenie wobec Boga jest z jednej
strony wyrazem wstydu po dopusz-
czeniu się jakiegoś grzechu (J 40,4),
z drugiej zaś ufności, jaką się po-
kłada w ocaleniu (Wj 14, 14). Lecz
w innych okolicznościach milczenie
byłoby oznaką tchórzostwa i zapar-
cia się Boga (Mt 26, 64). Milczenie
z bojaźni lub szacunku jest wyra-
zem uwielbienia, którym człowiek

darzy Boga (Łk 9, 36). Tego rodza-
ju pokorne milczenie przed Bogiem
ma moc uzdrawiającą człowieka,
moc zbawczą. Stojąc przed Bogiem,
czujemy swą nędzę i bezradność.
Dlatego nie pozostaje człowiekowi
nic innego, jak tylko milczenie.

Wiele uwagi temu wymiarowi
milczenia poświęcił Ojciec Święty
Jan Paweł II w liście apostolskim
Orientale lumen: „Musimy przy-
znać, że wszyscy potrzebujemy tego
milczenia przenikniętego obecno-
ścią adorowanego Boga; potrzebuje
go teologia, aby mogła w pełni roz-
winąć swój charakter mądrościowy
i duchowy; potrzebuje go modli-
twa, aby nigdy nie zapomniała, że
oglądanie Boga oznacza zejście z gó-
ry z obliczem tak promieniującym,
iż trzeba je przykryć zasłoną (por.
Wj 34, 33), i aby nasze zgroma-
dzenia umiały uczynić miejsce dla
obecności Boga, unikając wychwala-
nia samych siebie; potrzebuje go ka-
znodziejstwo, aby uniknąć złudze-
nia, że wielomówstwo może przy-
bliżyć człowieka do doświadczenia
Boga; potrzebuje go ludzki wysiłek,
aby zrezygnować z zamykania się
w walce bez miłości i przebaczenia.
Potrzebuje go wreszcie dzisiejszy,
ogłuszony hałasem człowiek, który
często nie umie milczeć, gdyż boi
się spotkać samego siebie, odsłonić
się, doświadczyć pustki, która staje
się pytaniem o sens. Wszyscy, wie-
rzący i niewierzący, muszą nauczyć
się milczenia, które pozwoli Bogu
mówić kiedy i jak zechce, a nam
rozumieć Jego słowo”.
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Katechizm Kościoła Katolickie-
go uczy: „Kontemplacja jest mil-
czeniem, symbolem świata, który
nadchodzi lub milczącą miłością.
Słowa w kontemplacji nie mają
charakteru dyskursywnego, lecz są
niczym iskry, które zapalają ogień
miłości. W tym milczeniu, niezno-
śnym dla człowieka zewnętrznego,
Ojciec wypowiada do nas swoje Sło-
wo, które przyjmuje ciało, cierpi,
umiera i zmartwychwstaje, a Duch
przybrania za synów pozwala nam
uczestniczyć w modlitwie Jezusa”
(KKK 2717).

Milczenie jako istotny ele-
ment celebracji liturgicznej

Liturgia potrzebuje – dziś bar-
dziej niż kiedykolwiek – ze względu
na sytuację człowieka współczesne-
go, specjalnego miejsca na ciszę
i milczenie. Uwieńczeniem ruchu
odnowy była Konstytucja o Liturgii,
która zamieściła postulat o stosowa-
niu chwil milczenia: „W odpowied-
nim czasie należy zachować pełne
czci milczenie” (KL 30). „Milczenie
zostało w oficjalnym dokumencie
Kościoła uznane za istotną część ak-
cji liturgicznej. Wypowiadane słowa
i śpiewane pieśni mają się przepla-
tać z chwilami ciszy”. Nie należy
ich pomijać, gdyż bez nich cele-
bracja pozbawiona zostaje ważnego
elementu. Dla bardziej świadomego
i czynnego uczestnictwa wiernych
w liturgii wprowadzono języki oj-
czyste, nadano obrzędom prostotę,
zwięzłość i jasność. Wśród tych
zaleceń mających na celu dobro
wiernych jest także wprowadzenie
w celebrację liturgii chwil milcze-
nia. Są to różne przeżycia chwil

ciszy w liturgii, w zależności od
ich długości, wydarzenia, któremu
towarzyszą i innych okoliczności.

Nowe „Ogólne wprowadzenie do
Mszału rzymskiego” poszerza chwi-
le milczenia, które należy zacho-
wać w czasie Mszy świętej: „Należy
również zachować w odpowiednim
czasie pełne czci milczenie. Jego
natura zależy od czasu, w jakim
jest przewidziane w poszczególnych
obrzędach. W akcie pokuty i po
wezwaniu do modlitwy wierni
skupiają się w sobie; po czytaniu
lub homilii krótko rozważają to,
co usłyszeli; po Komunii świętej
zaś wychwalają Boga w sercu i mo-
dlą się do Niego. Godne pochwały
jest zachowanie milczenia w ko-
ściele, w zakrystii i w przylega-
jących do niej pomieszczeniach
już przed rozpoczęciem cele-
bracji, aby wszyscy pobożnie
i godnie przygotowali się do
sprawowania świętych czynno-
ści”. „Liturgię słowa należy spra-
wować tak, aby sprzyjała medytacji.
Dlatego trzeba unikać jakiegokol-
wiek pośpiechu, który utrudniałby
skupienie. Stosowne są w niej tak-
że odpowiednie do poziomu zgro-
madzenia krótkie chwile milczenia,
w których wierni pod wpływem Du-
cha Świętego mogliby przyjąć słowo
sercem i przygotować na nie od-
powiedź przez modlitwę. Te chwile
ciszy można z pożytkiem zachować
np. przed samym rozpoczęciem Li-
turgii słowa, po pierwszym i drugim
czytaniu oraz po homilii”.

Opr. ks. Adam Kroll
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ZNAK MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

W Konstytucji Soborowej zna-
kiem miłości małżeńskiej nazwano
współżycie seksualne. Czy zawsze
jest to znak miłości? Co rzeczywi-
ście ukrywa się pod tym znakiem?
Współżycie seksualne nie stanowi
całej miłości, ale może być jej czę-
ścią, jeśli jest do niej podobne. Takie
traktowanie nie zubaża go, ale prze-
ciwnie — rozszerza na całą osobo-
wość człowieka. Choć więc nie każdy
akt seksualny jest znakiem miłości,
można się starać, żeby nim był,
a im bardziej takim się staje, tym

więcej daje małżonkom zadowolenia
i radości.

W poprzednim artykule „Miłość
małżeńska” zwróciliśmy uwagę na
elementy miłości małżeńskiej. Dzi-
siaj chcemy powiedzieć o współżyciu
seksualnym, które nie jest osob-
nym elementem, lecz znakiem ich
wszystkich: bliskości, wyłączności,
współodczuwania i obdarzania. Im
bardziej do wszystkich tych ele-
mentów jest podobne, tym więcej
radości daje małżonkom i tym bar-
dziej wzmacnia ich wspólnotę. Brak
tego podobieństwa powoduje roz-
czarowania i staje się dla wspólnoty
poważnym zagrożeniem.

Współobecność zakłada bliskość
małżonków w sferze seksualnej,
ale nie tylko w niej, i właśnie ta
szerokość rozumienia bliskości jest
ważna. Sytuacja przeciwna jest od-
bierana jako obraźliwa, zwłaszcza
przez kobiety. Jeżeli np. mąż nie
interesuje się żoną w ciągu dnia,
nie pyta jej o przeżycia, nie roz-
mawia i nie pomaga w zajęciach,
a nagle ujawnia zainteresowanie
wieczorem, budzi zwykle niechęć.

Obecność dotyczy też wspól-
nego mieszkania. Oczywiście zda-
rzają się rozłąki przymusowe, jak
uwięzienie czy pobyt w szpitalu
jednego z współmałżonków. Często
jednak rozstania są wynikiem lekko-
myślnego stawiania dobra związku
małżeńskiego na dalszym planie: po
sprawach materialnych, zdobywa-
niu wykształcenia itd. Na poparcie
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tego zdania przytoczyć by można
wiele smutnych przykładów mał-
żeństw, które rozpadły się w czasie
stypendiów zagranicznych mężów,
nieobecności żon uczących się w in-
nych miastach lub też wyjeżdżają-
cych do rodziców „dla dobra dzieci”.

Bliskość związana jest też
z intymnością fizyczną, która wy-
maga szczególnej dbałości o czystość,
schludność ubrania i otoczenia, wy-
gląd zewnętrzny. Czasami kobiety
po urodzeniu dziecka zaniedbują się
pod tym względem, częste są tu też
błędy mężczyzn.

Dla poczucia bezpieczeństwa
w tak wielkiej intymności szcze-
gólnie ważne są warunki mieszka-
niowe. Oddzielny pokój z drzwiami,
zamykanymi na klucz, jest warun-
kiem podstawowym. Rodzice, z któ-
rymi nieraz z konieczności mieszka-
ją młodzi małżonkowie, często nie
doceniają znaczenia tego, że ich
pokój powinien być maksymalnie
wyizolowany.

Następnym elementem jest
wyłączność. Wierność jest tylko
nakazem religijnym, ale wielu sek-
suologów, np. V.E. Johnson, uważa
ją za ogromnie ważną dla przeżywa-
nia satysfakcji seksualnej. Wierność
bowiem powoduje koncentrację na
jednej osobie (nie na poszukiwaniu
drogą prób i błędów odpowiednich
partnerów, przenosząc niewłaściwe
postępowanie z jednego na drugie-
go). Brak wierności uniemożliwia
zaufanie, które jest warunkiem po-
czucia bezpieczeństwa, szczególnie
ważnego czynnika powodzenia w ży-
ciu seksualnym. Napięcie i niepew-
ność jest jego szczególnym wrogiem.

Uczciwość małżeńska, powo-
dująca dbałość o współdziałanie, jest
bardzo ważna także w życiu seksual-
nym. Porozumienie jest najważniej-
szym warunkiem powodzenia, a je-
go brak najczęstszą przyczyną nie-
powodzeń.Porozumienie często jest
utrudnione przez stereotypowe my-
ślenie o roli mężczyzn i kobiet w tej
sferze życia. Stereotypy te, choć
fałszywe, są jednak bardzo utrwalo-
ne. Według nich, mężczyzna ponosi
całą odpowiedzialność w tej dzie-
dzinie i przyznaje mu się jakby
rolę eksperta, podczas gdy kobieta
jest niewrażliwa zmysłowo i jej rola
sprowadza się do uległości.

Takie przekonania powodują, że
mężczyźni nie chcą się uczyć współ-
życia ze swoją żoną, zakładają z gó-
ry, że postępują trafnie, a w razie
niepowodzenia — winą obarczają
oziębłość żony, co zresztą według
tego stereotypu potwierdza regułę.
Kobiety natomiast stawiają mężom
żądania nie współdziałając z nimi,
nie czują się odpowiedzialne, przy-
puszczając błędnie, że mężczyźni
zawsze przeżywają takie samo zado-
wolenie, gdyż taka jest natura ich
popędu. W rezultacie małżonkowie
nieraz latami powtarzają te same
błędy, i to co ma być znakiem mi-
łości, staje się źródłem rozdźwięków
i obcości.

W rzeczywistości nie jest tak,
żeby mężczyzna był tu eksper-
tem. Zgodnie z zasadami moralności
chrześcijańskiej, powinien dojść do
małżeństwa w czystości, tak samo
jak jego narzeczona. Jeżeli jednak
miał wcześniej doświadczenia z in-
nymi kobietami, nie zwiększa to
bynajmniej umiejętności współżycia
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z tą jedną kobietą, która jest jego
żoną i która ma sposoby przeżywa-
nia tylko sobie właściwe. Nie jest też
tak, żeby kobieta była niewrażliwa
seksualnie, ale potrzebuje zwykle
więcej czasu i przede wszystkim od-
powiedniego nastroju, i co do tych
wszystkich spraw małżonkowie po-
winni się porozumieć.

Oboje w równym stopniu są odpo-
wiedzialni za współdziałanie także
w tej dziedzinie. Powinni nastawić
się na odbiór sygnałów od partnera,
poznawać jego sposób reagowania
i jednocześnie ujawniać swoje prze-
życia, a w razie niepowodzenia nie
trwać w nim biernie, ale szukać
zmiany. Początkowo trudności są
bardzo częste, a dopiero współdzia-
łanie pozwala na ich przezwycię-
żenie. Pewna wiedza, wyniesiona
z publikacji seksuologicznych, może
też być pożyteczna, pod warunkiem
pamiętania, że wszelkie opisy czy
rady dotyczą sytuacji przeciętnych
i nikt nie może znać tak dokładnie
potrzeb danej pary małżeńskiej, jak
sami małżonkowie.

Jeżeli jednak małżonkowie na-
stawią się na egzekwowanie swoich
praw, a nie na obdarzanie, wiedza
niewiele pomoże. Często robią tak
mężczyźni, nie biorąc pod uwagę
samopoczucia i nastawienia żony.
Często postępują tak kobiety, czeka-
jąc biernie i obojętnie na to, że mąż
da im zadowolenie i sprawdzając,
jak też się z tego wywiąże, a za-
pominając, że na takim egzaminie
będzie się czuł właśnie jak na eg-
zaminie, to znaczy będzie napięty
i zdenerwowany.

Napięcie towarzyszące nastawie-
niu na osiągnięcie satysfakcji i nie-
pokój, czy cel ten zostanie osią-
gnięty, jest właśnie najczęstszym
błędem. To tak jak z zasypianiem:
jeśli ktoś chce koniecznie, na siłę,
szybko zasnąć, zwykle długo le-
ży bezsennie. Przeciwnie, poczucie
bezpieczeństwa, zaufanie i spokojne
nastawienie na obdarzenie drugiego
powoduje, że zadowolenie jest osią-
gane jakby mimochodem. Chwilo-
wy zawód nie jest wykorzystywany
przeciw małżonkowi, ale też suk-
ces jest dziełem wspólnym, dlatego
udane pożycie seksualne tak bardzo
umacnia więź małżeńską.

Nie jest ono celem samym w so-
bie, ale nie jest też tylko „narzę-
dziem więzi”. Jest znakiem mi-
łości małżeńskiej poprzez po-
dobieństwo do wszystkich jej
elementów i jest udane, jeśli po-
siada wszystkie cechy małżeń-
skiej miłości: nastawienie na
współdziałanie, poczucie współ-
odpowiedzialności, obdarzanie
i pragnienie wspólnego stwa-
rzania.

Jak pisze Jan Paweł II w Ad-
hortacji o rodzinie, akt małżeński
nie jest bynajmniej zjawiskiem czy-
sto biologicznym, lecz dotyczy samej
wewnętrznej istoty osoby ludzkiej
jako takiej. Urzeczywistnia się on
w sposób prawdziwie ludzki tylko
wtedy, gdy stanowi integralną część
miłości, którą mężczyzna i kobieta
wiążą się z sobą aż do śmierci. „Mi-
łość obejmuje również ciało ludz-
kie, a ciało uczestniczy w miłości
duchowej”.

Oprac. ks. Adam Kroll
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POROZMAWIAJMY Z NASZYM DZIECKIEM
DLACZEGO BOGA NIE MOŻNA ZOBACZYĆ?

Jest to normalne pytanie, które
zadaje dziecko cztero- lub pięciolet-
nie. W tym wieku liczy się tylko to,
co można zobaczyć albo dotknąć.
Dlatego dziecko przez cały dzień
będzie powtarzać: „Mamo, chcę to
zobaczyć!”.

Dlaczego nie można zobaczyć
Boga, tak jak widzi się tatę i mamę?

Gdyby Bóg był człowiekiem, nie
byłby Tym, który daje życie i napeł-
nia swą obecnością cały świat. Bóg
to ktoś zupełnie inny.

„Bóg jest Duchem!” Czy jest
to właściwa odpowiedź? Dziecko
mogłoby wyobrazić Go sobie jako
zjawę lub marę.

Odpowiedzmy prosto:
– Nie możesz widzieć Boga, tak

jak widzisz mnie lub tatę. On jest in-
ny, nie posiada ciała. Żaden człowiek
nie może Go ujrzeć przed śmiercią,
ja też nie mogę. Ale jestem pewna,
że On jest, że kocha nas wszystkich.

Jeśli dziecko nalega, wyjaśnijmy
mu, że nie wszystko możemy
zobaczyć:

– Nie widzisz wiatru, który lekko
pochyla cienkie trawy albo gwałtow-
nie szarpie gałęziami drzew. Dmu-
cha tak mocno, że wydyma żagle
statków. Domyślasz się, że wiatr
jest silny, ale nie można schwytać
go w dłonie. Jeśli chciałbyś wziąć
do ręki morze, zostałoby ci tylko
kilka kropli wody; gdybyś mógł je
zabrać dla siebie, nie byłoby to już
ogromne morze.

Św. Joanna Beretta Molla

Możesz też powiedzieć:
– Dzisiaj wieczorem jest ci do-

brze z nami w domu – jesteś szczę-
śliwy. A jednak nie widzisz swego
szczęścia. Wiesz dobrze, jak bar-
dzo cię synku kochamy, wieczorem
przychodzimy do twego łóżeczka
pocałować cię na dobranoc. Jesteś
pewny naszej miłości, a jednak nie
możesz jej zobaczyć ani dotknąć.
Bóg jest trochę podobny do miłości
taty, mamy...

W zależności od poziomu nasze-
go dziecka, możemy wybrać jedno
z możliwych rozwiązań.Kiedy dziec-
ko będzie już starsze i rozumniej-
sze, powiemy o Bogu, który jest
Duchem – jest to konieczne, aby
dziecko mogło nauczyć się własnej,
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cichej modlitwy. Możemy wytłuma-
czyć mu ten problem następująco:

– Masz ciało, które widzą inni
ludzie, masz ręce, nogi, ale także
masz ducha, którego inni nie mo-
gą zobaczyć, a który jednak jest
bardzo ważny. Kiedy coś obmyślasz
w swojej głowie, nikt tego nie widzi
ani nie słyszy; kiedy układasz coś
w pamięci, aby o tym nie zapomnieć,
nikt nie wie, gdzie to coś umieściłeś,
tylko ty wiesz, że to jest w two-
jej głowie. Z Bogiem jest podobnie,
mówimy, że jest on Duchem: myśli,
kocha, działa dla nas, ale tego nie
widzimy. Widzimy tylko to, co
robi, a nie widzimy, Kim jest.
Jest nam trochę smutno, ponieważ
nie możemy widzieć Boga. Ale wła-
śnie dlatego, że jest On Duchem,

potrafi słyszeć ciche słowa naszego
własnego ducha. On nie potrzebuje
ludzkich słów ani gestów. Wszystko,
o czym myślisz, co rozważasz, znają
tylko dwie osoby – ty i Bóg. Dlatego
mówię, że Bóg jest twoim najlep-
szym przyjacielem. Kiedy zamykasz
oczy i nic nie mówisz, jesteś tylko
z Nim.

Nie widzi się Boga, lecz moż-
na odkryć ślady Jego obecno-
ści w nieskończonym wszech-
świecie, który jest dowodem Jego
wielkiej potęgi; można zobaczyć
wspaniałe cuda przyrody i ży-
cia, które mówią o Bogu tym, którzy
je podziwiają i znają imię Stwórcy.

Opr. ks. Adam Kroll

A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
i zamieszkało między nami

27 września 2008 roku w Sank-
tuarium Matki Boskiej Trąbkow-
skiej odbyła się Pierwsza Komunia
Święta podopiecznych OREW Ca-
ritas. Ta piękna, wręcz natchnio-
na uroczystość była ukoronowa-
niem wielomiesięcznych przygoto-
wań i pracy całego zespołu tera-
peutycznego placówki oraz Księdza
Prałata Edwarda Szymańskiego –
proboszcza miejscowej parafii.

Uroczystość była wyjątkowa,
gdyż wyjątkowi byli jej bohaterowie.
Kasia, Wiktoria, Jaś, Adam i Michał
to podopieczni z głęboką niepeł-
nosprawnością – nie potrafią oni
mówić, chodzić, jeść, modlić się, czy

spowiadać. Mają trudności z uczy-
nieniem znaku krzyża. Jednak ich
życie, pokora wobec cierpienia i cho-
roby oraz umiejętność wydobywania
z ludzi pełnosprawnych wszystkie-
go, co najlepsze, dowodzi, że są oni
uczniami Jezusa i zasługują w pełni
na sakrament Komunii Świętej.

Wspaniała pogoda, pięknie ude-
korowany kościół, dziewczynki
w białych sukienkach i wianusz-
kach, chłopcy w odświętnych gar-
niturach i krawatach, wzruszeni
rodzice i bliscy, przejęci pracownicy
ośrodka to składowe niesamowi-
tej atmosfery, jaka towarzyszyła tej
uroczystości.
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Ta niezwykła Msza Święta uka-
zała, że człowiek cierpiący jest dro-
gą Kościoła. Człowiek słaby, nie-
pełnosprawny, chory jest funda-

mentem dobroci, miłości i ludzkiej
życzliwości.

Patrycja Osińska

Pierwsza Komunia Święta

KASZTANKA, LEGIONIŚCI, TRĄBKA I JEZIORO

Józef Piłsudski był nie tylko po-
litykiem, mężem stanu, pierwszym
marszałkiem w naszej historii. Był
również znakomitym publicystą, pi-
sarzem politycznym i wytrawnym
mówcą. Z pamięci potrafił cytować
długie fragmenty z poezji Juliusza
Słowackiego, Adama Mickiewicza.
Jako publicysta szczególnie inte-
resował się przebiegiem powsta-
nia styczniowego i jego znacze-

niem w tworzeniu się współczesne-
go społeczeństwa polskiego. Obda-
rzony dużym poczuciem humoru,
potrafił patrzeć na siebie krytycz-
nie i bardzo lubił karykatury ze
swoim udziałem. Mówił z charak-
terystycznym, śpiewnym akcentem
wileńskim, rozpoznawalnym w ca-
łej ówczesnej Polsce. Można było
się z nim nie zgadzać, spierać,
krytykować, nie sposób było nie
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słuchać, gdy mówił. Melodią głosu
i charyzmą przyciągał wielu. Wybra-
łem kilka fragmentów z jego pism
i przemówień, aby czytelnicy mogli
poznać, jak myślał i jak mówił.

Mariusz Paradecki

Obudziła mnie Kasztanka, która
nagle, chrapiąc, zaczęła zwijać się
pode mną i przysiadać na zadzie.
Z wielkim hałasem i dudnieniem
szedł naprzeciw nas samochód cię-
żarowy, i Kasztanka, wychowanica
wolnej wsi, protestowała przeciw
takiemu monstrum. A ja dumny
i szczęśliwy, głaszcząc ją po błyska-
jącej złotem w słońcu szyi, uspoka-
jałem ją słowami:

– Głupia, w twoich Czaplach nie
byłaś, ale za to jesteś w Krakowie,
rozumiesz? W kochanym, cudnym,
polskim Krakowie, gdzie żołnierz
polski z honorem umrzeć może, ro-
zumiesz? Ty Czapelska istoto! Na
tobie, na tobie wjadę, głuptasku, do
Wilna!

***
My obecnie, stojąc w boju, ma-

my do obrony skarb, któryśmy bez-
sprzecznie zdobyli. W ciężkich wal-
kach, krwawymi ofiarami żołnierze
wszystkich Brygad wyrwali niena-
wistnym losom to, czegośmy nie
mieli jeszcze, wychodząc na wojnę
– honor żołnierza polskiego, bitność
i wewnętrzna dyscyplina nie podlega
już nigdzie żadnej wątpliwości.

***
Dopóki stoję na waszym czele,

będę bronił do upadłego, nie cofając
się przed żadną ofiarą, tego, co
jest naszą własnością i co oddać

musimy w całości nienaruszonej
naszym następcom – naszego honoru
żołnierza polskiego. Tego też od
was, żołnierze, z całą surowością
wymagam.

***
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 zdo-
ła dom swój urządzić tak, aby dla
zmęczonych długoletnią wojną i cha-
osem wewnętrznym ludzi stanowił
wygodne i spokojne miejsce odpo-
czynku i pracy pokojowej, możliwe
zaś to być mogło jedynie przy pra-
worządnych stosunkach, wolnych od
samowoli, czy to indywidualnej, czy
zbiorowej.

Dlatego też, gdy stanąłem na zie-
mi polskiej i losy złożyły mi w ręce
kierownictwo sterem nawy polskiej,
zdecydowałem natychmiast spróbo-
wać wyprzedzić wszystkich w Euro-
pie centralnej i wschodniej w pracy
budownictwa państwowego wśród
ogólnego chaosu. Spieszyć zaś trze-
ba było nie tylko przez wzgląd na
otoczenie Polski. Wewnątrz już było
dosyć chaosu, byłem nim po prostu
przerażony.

***
ŻOŁNIERZE!
Po upadku Polski każde pokole-

nie zrywało się do walki o utraco-
ny byt niepodległy, każde pokolenie

17



Wojciech Kossak, Portret Marszałka na Kasztance

słało na pole bitwy żołnierza, ja-
ko przedstawiciela siły Ojczyzny, by
krwią serdeczną wpisywał w księgę
dziejów. „Jeszcze Polska nie zginę-
ła!”

Ulegali pod przemocą, szli jak
wierni żołnierze na śmierć, zalud-
niali mroźny Sybir lub ginęli w tu-
łaczce po szerokim świecie.

Po ostatniej klęsce 1863 r. zale-
gła nad Polską noc czarna niewoli,
noc beznadziejna. Zdawało się, że
już nowe pokolenia nie odważą się
stanąć do walki, że zaborcy tryumfo-
wali na zawsze. Imię Polski zostało
wymazane z pamięci świata, a na-
ród szedł na poniewierkę, jak każdy
niewolnik.

I stanęło przed Polską w dzień
wybuchu wojny światowej wielkie

zagadnienie. Brat musiał iść
za brata, syn miał strzelać do
ojca, gdyż wojna pomiędzy
zaborcami słała setki tysięcy
Polaków, by walczyli przeciw
sobie nie za własne istnienie,
lecz dla dobra swych panów
i zaborców.

W tym ciężkim momencie,
w najswobodniejszej części
Polski w Krakowie, stanę-
ła do boju garść młodzie-
ży, robotników i chłopów, by
w rozpacznej chwili próbo-
wać walczyć nie pod obcym
lecz pod własnym polskim
sztandarem, by umierać na
polu bitwy nie jako żołnierz
spod obcego znaku, lecz jako
żołnierz polski.

Było to w dniu 6 sierp-
nia, gdy sformowana w ten

sposób drużyna pod moją komendą
stanęła pod bronią, jako pierw-
sza kompania kadrowa przyszłych
wojsk polskich.

Były to nowe narodziny żołnierza
polskiego. (. . .)

Dziś, gdy po raz pierwszy w wol-
nej i zjednoczonej Ojczyźnie nad-
chodzi dzień 6 sierpnia, ślę wam
wszystkim, jako najstarszy żołnierz
obecnego pokolenia i Wódz Naczelny
wojsk polskich, swe pozdrowienie.
(. . .)

Żołnierze! Krew waszych przod-
ków pisała w dziejach smutne „nie
zginęła!” Wy, szczęśliwsi, krwią swą
piszecie „Żyje!” I zginać nie może!

Wódz Naczelny
Józef Piłsudski

***
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Stoję przed jakąś dziwaczną trą-
bą i myślę, że głos mój ma się
oddzielić ode mnie i pójść gdzieś
w świat bez mnie, jego właściciela.
Zabawne pomysły mają ludzie! Do-
prawdy trudno się nie śmiać z tej
dziwnej sytuacji, w której nagle głos
pana Piłsudskiego się znajdzie. Wy-
obrażam sobie tę zabawną chwilę,
gdy jakiś ananas korbą nakręci,
śrubkę naciśnie – i jakaś trąba
zamiast mnie gadać zacznie. Cieka-
we! Chciałbym widzieć tedy zebrane
dzieci, do których trąba ludzkim gło-
sem gada. A gdy pomyślę, ze wśród
tych dzieci nagle znaleźć się mogą
moje własne, które na pewno pomy-
ślą, że tatuś z nimi gdzieś za trąbą
w chowanego się bawi, pusty śmiech
mnie bierze, że ten biedny mój głos,
ode mnie oddzielony, przestał być
nagle moją własnością, i należy już
nie wiem do kogo, nie wiem do czego:
do trąby, czy do jakiegoś akcyjnego
towarzystwa. Najzabawniejsza jest
jednak myśl, że kiedy mnie już
nie będzie, głos pana Piłsudskiego
sprzedawanym będzie za trzy grosze
gdzieś na jarmarkach, prawie na
funty, jak pierniki, prawie na łuty,
jak jakie cukierki.

Powiadają, że to jest uwiecznie-
nie. Gdy więc moja pusta myśl łączy
tę trąbę z wiecznością, chciałbym
zastrzec by głos ten jedną piękną
prawdę krzyczał: prawdę o śmiechu.

Żywiołem szczęścia jest śmiech.
A im bardziej jest pustym i szczerym,
im bardziej nazywamy go dziecin-
nym, tym więcej jest w nim szczęścia,
tym więcej jest w nim nieba na ziemi.

Umiałem, jak dobry żołnierz,
śmiać się wesoło, gdy w życiu nie-
bezpieczeństwo groziło.

I gdy przed tą maszynką stoję,
wciąż mnie jedna myśl prześladuje,
bym mógł uwiecznić nie głos, lecz
śmiech. (. . .)

***
Gdym, wracając z więzienia nie-

mieckiego w pospiesznym pociągu
z Berlina do Warszawy, w takt
turkotu wagonu powtarzał sobie:
„Do Polski! Do Polski!” – wiem, że
również prawie wszyscy tu zebrani
mieliście i przeżyliście taką chwilę,
gdy marzyliście i śniliście, jak ja, że
jedziecie do raju. (. . .)

Pozostałem wierny swej senty-
mentalnej ufności w moc odrodze-
nia duszy polskiej przez czas cały,
gdy musiałem się trzymać jednej
i tej samej linii wytycznej, jako
reprezentant całego państwa, który
reprezentować musi nie tylko pięk-
no, lecz i brudy, nie tylko siłę, lecz
i tchórzliwą bezsilność, nie tylko
cnotę, lecz i zbrodnię. I wy – wierne
druhy miecza w walce – nie myśle-
liście wtedy, że swoboda bezsilnego
i zdziczałego często w niewoli na-
rodu daje jako skutek – nadużycie
tej swobody nie tylko w tym, co jest
uniesieniem i przesadą uczuć wyż-
szych, lecz i przesadą i nadmiarem
tego, co jest grzechem przeciw od-
rodzeniu i pospolitym, a poziomym
przestępstwem. (. . .)

***
Kiedy na brzegu pięknego pod-

wileńskiego jeziora siedzę i słucham
cichego szmeru łagodnie pluszczą-
cej fali – wspominam dzieje swojej
burzliwej pełnej przygód przeszło-
ści. Powtarzam wtedy cudne słowa
poety:
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„Bo kiedy grzebię w Ojczyzny
popiołach,
I potem ręce na harfie kładę:
Wstają mi z grobów mary takie
ładne!
Takie przejrzyste! świeże! żywe!
młode!
Że po nich płakać nie umiałbym
szczerze.”
A najczęściej po głowie snują

się te chwile grozy i uporu duszy,
których my tak dużo, tak wiele,
mamy za sobą.

Chwile, gdy serca aż łamały
się z bólu i zmęczenia, gdy czoła
zroszone były nie tylko potem, ale
często i krwią – a ja nawoływać
musiałem do trwania i wytrzymało-
ści. Niechybnie, należały do okresu

„Ojczyzny w popiołach” a więc są
„ładne” ta nasza praca i nasza
wytrwałość.

I – dziwnym zbiegiem okoliczno-
ści – jednocześnie, gdy chwile grozy
przypominam – w modrych falach
jeziora widzę oczy – oczy tak mi miłe
i tak szczerze kochane – oczy dziecka,
pełne zachwytu i pełne ciekawości.
(. . .)

A zawsze myślę,
że tak żyć, jak żyłem
– warto było
– warto było ten ból
i zmęczenie przezwyciężać
– jak przezwyciężałem. . .

Józef Piłsudski

SZKOŁY – PARTNERZY PRZYSZŁOŚCI

9 października w Ambasadzie
Niemiec w Warszawie odbyło się
uroczyste podpisanie listów inten-
cyjnych przez dyrektorów szkół bio-
rących udział w programie Szkoły
Partnerzy Przyszłości i dyrektora In-
stytutu Goethego w Krakowie, pa-
nią Angelę Eber. Podczas oficjalnej
uroczystości naszą szkołę reprezen-
towali dyrektor Mariusz Paradecki,
nauczycielka języka niemieckiego
Dorota Niewiadomska, uczniowie
– Weronika Ciećko, Mateusz Doń-
czyk, Michał Rydel oraz wójt gminy
Błażej Konkol.

Ambasador Niemiec w Polsce
Michael H. Gerdts uroczyście wrę-
czył dyrektorom podpisane listy in-
tencyjne, gratulując udziału w pro-
jekcie i życząc owocnej współpracy.

Ambasador wręczył również certyfi-
katy językowe uczniom, którzy pod-
czas pobytu na kursie językowym
w Niemczech zdali egzaminy języ-
kowe (z naszej szkoły certyfikaty
z bardzo dobrymi ocenami uzyskali
W. Ciećko i M. Rydel).

Podpisanie listów intencyjnych,
stanowiących podstawę współpracy,
oraz odbywające się przez dwa ko-
lejne dni (10 i 11 października)
seminarium dla nauczycieli języka
niemieckiego ze szkół partnerskich,
to już kolejne z inicjatyw realizowa-
nych w ramach projektu „Szkoły:
Partnerzy przyszłości” w Polsce.

Podczas wakacji uczniowie
uczestniczyli w trzytygodniowych
kursach językowych w Niemczech.
Krótka relacja Weroniki Ciećko:
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Ambasador Niemiec w Polsce Michael H. Gerdts wręcza dyrektorowi Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich Mariuszowi Paradeckiemu listy intencyjne

W sierpniu 2008 r. byłam na obo-
zie językowym w Oppurg w Niem-
czech. Wyjazd został zorganizowa-
ny przez Goethe Instytut w ra-
mach programu ”PASCH”. Uczest-
nikami obozu była młodzież z 11
krajów świata: Polski, Niemiec, Wę-
gier, Egiptu, Maroka, Litwy, Turcji,
Francji, Belgii i Czech. Mieszka-
liśmy w pięknym pałacyku. Moją
współlokatorką była Turczynka.

Codziennie odbywały się
3-godzinne zajęcia nauki języka nie-
mieckiego. Miło spędzaliśmy też czas
wolny. Integrowaliśmy się poprzez
różne gry i zabawy zespołowe. Jeź-
dziliśmy na basen i na kręgielnię.
Chodziliśmy na spacery, a wieczory
spędzaliśmy przy ognisku. Pozna-
waliśmy kulturę Niemiec. Zwiedzi-
liśmy Jenę, Weimar, Lipsk. Byliśmy

także na Uniwersytecie w Jenie oraz
w Muzeum Goethego w Weimarze.

W czasie pobytu w Oppurg dosko-
naliłam umiejętność posługiwania
się językiem niemieckim. Na obo-
zie zdobyłam Certyfikat A2. Obecnie
moja konwersacja w tym języku
jest lepsza niż przed wyjazdem na
obóz. Moim zdaniem kursy języko-
we są bardzo dobrą formą dosko-
nalenia umiejętności posługiwania
się językiem obcym. Drogą mailową
utrzymuję kontakt z uczestnikami
obozu. W korespondencji posługuję
się językiem niemieckim.

W trzytygodniowym kursie do-
skonalącym dla nauczycieli języka
niemieckiego ze szkół partnerskich
w Augsburgu wzięła udział Do-
rota Niewiadomska. Podczas kur-
su zostały nawiązane kontakty ze
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szkołami z całego świata, celem
współpracy internetowej.

30 września gościliśmy w naszej
szkole niemiecką grupę teatralną
Pohyb’s & Konsorten, która zapre-
zentowała przedstawienie dla dzieci
Och, wie schön ist Panama. Na
występ grupy teatralnej zaprosili-
śmy uczniów i nauczycieli języka
niemieckiego ze wszystkich szkół
z terenu gminy. Wrażenia widzów
były bardzo pozytywne, przykłado-
wa wypowiedź uczennicy klasy III e
Agaty Dończyk:

Przedstawienie było bardzo wi-
dowiskowe, a artyści mieli bardzo
dobry kontakt z widzami. Choć te-
matem opowieści była podróż niedź-
wiadka i tygryska do wymarzonej
Panamy, z wielkim entuzjazmem
oglądały ją zarówno dzieci, jak
również młodzież gimnazjalna (i na-
uczyciele!) Ciekawe i barwne kostiu-
my uatrakcyjniły przedstawienie.
Dialogi i wspaniała gra aktorska
sprawiły, ze spotkanie z niemieckim
teatrem było zabawne i przyjemne.

Nasze plany na przyszłość
w programie:

W ostatnich dniach listopada dy-
rektorzy poszczególnych szkół wraz
z nauczycielami odpowiedzialnymi
za nauczanie języka niemieckiego
wyjadą w podróż studyjną do Berli-
na. W ramach projektu odbędą się
liczne seminaria dydaktyczne , ma-
jące na celu podnoszenie kwalifikacji
kadry szkół partnerskich. Ponad-
to Goethe-Institut oferuje uczniom
możliwość nieodpłatnego zdawania
certyfikatów językowych. Przewi-
dziane jest także wsparcie material-
ne placówek w postaci wyposażenia,
pomocy szkolnych i materiałów.

Projekt koordynowany jest
w Polsce przez Ambasadę Nie-
miec w Warszawie, Goethe-Institut
oraz Centralny Wydział Szkolnic-
twa za Granicą (Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen).

Dorota Niewiadomska

KRONIKA
nie tylko parafialna

Zarząd Gminny Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Trąbkach Wiel-
kich zaprasza wszystkich chęt-
nych w ostatnią sobotę listopada,
tj. 29.11.2008, do udziału w akcji
„Dar krwi”. Ambulans do poboru
krwi będzie podstawiony przy re-
mizie OSP w Trąbkach Wielkich
w godzinach od 8.00 do 11.00.

Rejestracja w godzinach od 8.00
do 10.30.

Jan Kosiński

***

27 września w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli:
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– Edyta Knitter z Ełganowa i Arka-
diusz Jurkowski z Trąbek Wiel-
kich,

– Barbara Kajut ze Straszyna
i Krzysztof Szkarłat z Jankowa.

***
4 października w naszym ko-
ściele chrzest św. otrzymał Adrian
Dariusz Wróblewski syn Agnieszki
i Dariusza z Kleszczewa.

***
5 października w Trąbkach Wiel-
kich chrzest św. otrzymali:

– Milena Stanny, córka Karoliny
i Mariusza z Trąbek Wielkich,

– Oliver Marek Kęsy, syn Kariny
i Marka z Trąbek Wielkich,

– Filip Kwiatek, syn Katarzyny
i Zdzisława z Trąbek Wielkich.

***
11 października odbył się bal se-
niorów, organizowany od kilku lat
w Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Trąbkach Wielkich
oraz Urząd Gminy. Na uroczystość
przybyło ok. 200 osób z terenu gmi-
ny oraz zaproszeni goście: grupa
seniorów z Gdańska, grupa miesz-
kanek Domu Pomocy Społecznej
„Leśny” w Zaskoczynie, Dyrek-
tor Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Gdańsku Ewa Waluk, zało-
życiel Fundacji Na Rzecz Dzieci
„Pan Władek” Władysław Ornow-
ski z małżonką Marią, Wójt Gminy
Błażej Konkol, Przewodniczący Ra-
dy Gminy Józef Sroka, Dyrektor

Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
Mariusz Paradecki, sołtys wsi Trąb-
ki Wielkie Edward Kaczmarek oraz
była Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Trąbkach
Wielkich Krystyna Roda. Do wspól-
nego śpiewu i tańca przygrywał
zespół muzyczny pod kierunkiem
ks. Zygmunta Słomskiego z Para-
fii Pręgowo. Uroczystość uświetniły
występy młodzieży z Grupy Teatral-
nej „Pan Władek” z Mierzeszyna
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich pod kierun-
kiem Ireny Drożyńskiej i Michała
Olejnika. Tradycyjnie już odbył się
konkurs o tytuł „Miss Babunia”
i „Mister Dziadziuś”. Tytuł „Miss
Babunia” zdobyła Bolesława We-
nzel z Kleszczewa, natomiast tytuł
„Mister Dziadziuś” wywalczył Cze-
sław Ronowicz z Trąbek Wielkich.
W konkursie tańca zwyciężyła para
z Trąbek Wielkich – małżonko-
wie Maria i Franciszek Preuss. Na
zakończenie balu wszyscy senio-
rzy zostali obdarowani upominka-
mi przygotowanymi przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.

***

12 października w naszym ko-
ściele chrzest św. otrzymała Mile-
na Anna Połtarzycka córka, Celiny
i Grzegorza z Trąbek Wielkich.

***

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej Wójt Gminy Trąbki Wielkie
Błażej Konkol przyznał doroczne
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nagrody wyróżniającym się pracow-
nikom gminnych jednostek oświa-
towych. Spośród dyrektorów wy-
różniony został Przemysław Sau-
tycz – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich. Z grona
nauczycieli nagrody otrzymali: Do-
rota Niewiadomska z Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, Agata Caboń
ze Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich oraz Aleksandra No-
wogrodzka ze Szkoły Podstawowej
w Sobowidzu.

Również dyrektorzy placówek
oświatowych przyznali nagrody wy-
różniającym się nauczycielom i pra-
cownikom. W tym roku wyróżnieni
zostali:

– Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich: Barbara Morzydusza, Ewa
Wójcik, Barbara Paradecka i Mi-
rosława Jaszewska.

– Zespół Szkół w Mierzeszynie
(Mierzeszyn i Warcz): Bożena
Dajnowska, Irena Korycka, El-
wira Zieniuk, Marianna Me-
ger, Ewa Rutkowska, Małgorzata
Ciecholewska-Kąkol, Anna Ste-
fańska, Renata Kornatowska, Do-
rota Lubiejewska-Skiba, Krysty-
na Chudzicka i Maciej Gemborys.

– Szkoła Podstawowa w Trąbkach
Wielkich: Adela Adamczyk, Ja-
dwiga Pianowska, Sabina Stolc,
Ewa Wojewódka, Krystyna Ko-
picka, Hanna Kulwikowska, Bar-
bara Niedźwiedzka, Bożena Ste-
fańczyk i Zdzisław Wrocławski.

– Szkoła Podstawowa w Czernie-
wie: Mariola Jankowska, Ewa

Armatowska, Alicja Neumüller,
Irena Ptach, Teresa Karczewska
i Wiesław Kosikowski.

– Szkoła Podstawowa w Kłodawie:
Halina Jędrkiewicz, Janina Gru-
chocka, Marzena Sobczak, Miro-
sława Bielińska i Danuta Pankau.

– Szkoła Podstawowa w Sobowi-
dzu: Marzena Gutorska, Tere-
sa Idem, Teresa Pettke, Jolanta
Szulist, Krystyna Ceplin, Regina
Stolarek i Ryszard Kinder.

– Przedszkole w Trąbkach Wiel-
kich: Agnieszka Krawczyk, Celi-
na Stankiewicz i Krystyna Waw-
rynowicz.

***
14 października odbyła się VIII
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie. W programie obrad zna-
lazły się m.in. następujące tematy:

1) Komendant Komisariatu Po-
licji w Trąbkach Wielkich aspi-
rant Adam Baczewski poinformo-
wał o zakresie i zasadach funkcjo-
nowania komisariatu od 1 września
2008 r.

2) dokonano zmian w budżecie
gminy na 2008 r.

Zwiększono wydatki budżetowe
z przeznaczeniem m.in. na:

– budowę boiska „Orlik” w Trąb-
kach Wielkich (dotacja celowa) –
333 tys. zł,

– budowę dźwigu osobowego
w Szkole Podstawowej w Sobo-
widzu – 16 tys. zł,
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Państwo Młodzi Edyta i Arkadiusz Jurkowscy

Państwo Młodzi Barbara i Krzysztof Szkarłatowie oraz świadkowie
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Nowo ochrzczona Milena Stanny z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Oliver Marek Kęsy z rodzicami i chrzestnymi
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– zakup urządzeń nagłaśniających
salę konferencyjną w Urzędzie Gmi-
ny – 23 tys. zł,

– budowę chodnika w Kaczkach –
48 tys. zł,

– ogrodzenie Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wielkich – 10 tys. zł,

– przygotowanie projektu „Infor-
matyzacja administracji publicz-
nej” – 20 tys. zł,

– budowę boiska w Błotni – 8 tys. zł,

– zakup komputerów do Urzędu
Gminy – 7,6 tys. zł,

– zakup pomocy naukowych i wypo-
sażenia do Przedszkola w Trąbkach
Wielkich – 8,5 tys. zł,

– dowóz uczniów niepełnospraw-
nych do Starogardu Gdańskiego –
18,8 tys. zł,

– zakup podręczników dla uczniów
– 13 tys. zł,

– dotację dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Trąbkach Wielkich na
zajęcia muzyczne i bieżące utrzy-
manie – 32 tys. zł.

Zwiększone wydatki pokryte zosta-
ną z dotacji celowej, zwiększonych
dochodów własnych gminy, środ-
ków pozyskanych od sponsorów
oraz przesunięć w ramach budżetu
gminy.

3) podjęto uchwałę w sprawie zabez-
pieczenia umowy długoterminowe-
go kredytu inwestycyjnego w 2008 r.
w formie weksla z deklaracją we-
kslową do kwoty 3 milionów zł
wraz z odsetkami. Przypominamy,

że decyzję w sprawie zaciągnięcia
kredytu na realizację następujących
zadań inwestycyjnych: budowa bo-
iska wielofunkcyjnego w Trąbkach
Wielkich, rozbudowa szkoły w Mie-
rzeszynie, kanalizacja gminy oraz
zakup autobusu szkolnego, Rada
Gminy podjęła na VII sesji w dniu
19.09.2008 r.

4) podjęto uchwałę w sprawie utwo-
rzenia rachunków dochodów wła-
snych we wszystkich oświatowych
jednostkach budżetowych (szkoły
i przedszkole). Uchwała określa
źródła dochodów własnych oraz ce-
le, na które środki te mogą być
przeznaczone, a także zobowiązuje
dyrektorów placówek do opracowa-
nia planów finansowych dochodów
własnych i wydatków.

5) podjęto uchwałę korygującą
uchwałę z grudnia 2007 r. w spra-
wie dotacji dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Trąbkach Wielkich. Uchwała zo-
bowiązuje Zakład do półrocznego
i rocznego rozliczania otrzymanych
dotacji z budżetu gminy. W przy-
padku stwierdzenia wykorzystania
środków niezgodnie z przeznacze-
niem dotacja podlega zwrotowi
(wraz z odsetkami karnymi) do
budżetu gminy.

6) podjęto uchwałę w sprawie za-
sad ustalania odpłatności za ko-
rzystanie z przedszkoli gminnych
za świadczenia przekraczające pod-
stawę programową (ponad 5 godzin
pobytu dziecka w przedszkolu). No-
we zasady obowiązywać będą od
1 listopada 2008 r.
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7) podjęto uchwałę w sprawie uży-
czenia nowego sprzętu kompute-
rowego wraz z oprogramowaniem
(3 komputery z monitorami, 1 note-
book oraz 2 drukarki) dla Komisa-
riatu Policji w Trąbkach Wielkich.
Wartość użyczonego sprzętu wynosi
8,5 tys. zł.

8) podjęto uchwałę w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży 45 działek
budowlanych w Domachowie.

9) w związku ze stwierdzeniem
przez Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku wad prawnych w regu-
laminie dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie naszej
gminy (uchwała z 4 lipca 2008 r.),
radni uchwalili poprawiony regula-
min.

10) radni zdecydowali o zakupie
działki nr 109 o powierzchni 600 m2

w Granicznej Wsi z przeznaczeniem
na plac zabaw dla dzieci.

11) radni przyjęli do wiadomości
informacje o przebiegu wykona-
nia budżetu gminy, planów finan-
sowych Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia
za I półrocze 2008 r.

12) Wójt przedstawił informację
na temat realizacji obowiązku
i poprawności oświadczeń mająt-
kowych złożonych do Wójta przez
określonych w przepisach pracow-
ników gminnych instytucji samo-
rządowych.

13) Przewodniczący Rady Gminy
przedstawił informację w sprawie

realizacji obowiązku i zgodności
z przepisami oświadczeń mająt-
kowych złożonych przez radnych
gminnych.

14) Wójt poinformował o spotkaniu
z przedstawicielami firmy „ABC”
z Kościerzyny, która jest zaintereso-
wana świadczeniem usług w zakre-
sie wywozu nieczystości na terenie
naszej gminy. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Trąbkach Wielkich.

***
16 października, w 30 rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Papieża,
w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
odbył się koncert poświęcony Jego
pamięci. Eugenia Mazur (fortepian)
i Przemysław Mazur (skrzypce) wy-
konali 6 utworów: Bach/Gounod –
„Ave Maria”, Jerzy Fryderyk Ha-
endel – „Largo”, Bach – „Aria na
strunie G”, Johann Pachelbel – Ka-
non D-dur, Franciszek Schubert –
„Ave Maria” oraz melodię z serialu
„Polskie drogi”. Podczas koncertu
był prezentowany pokaz multime-
dialny związany z życiem Papieża
Jana Pawła II.

***
Ksiądz prałat Edward Szymański
zlecił wykonanie projektu budow-
lanego kościoła, który ma być usy-
tuowany przy ul. Szkolnej w Eł-
ganowie. Na zdjęciu prezentujemy
makietę tego kościoła, wykonaną
przez biuro projektowe.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczony Filip Kwiatek z rodzicami i chrzestnymi

Makieta projektowanego kościoła w Ełganowie
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INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2008

W listopadzie odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Jana Nowaka.

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

a) Za zmarłych z rodzin
Pelowskich i Czerwińskich,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Jana, Annę
i Józefa Jaworskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za zmarłych spoczywających na
naszym cmentarzu, godz. 1300

Za śp. Jana Nowaka, godz. 1800

2. a) Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława, Katarzynę i Józefa
Drągów oraz Zygmunta
i Kazimierza Dubielów, godz. 730

b) O błogosławieństwo Boże
dla kapłanów i nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św.
posługujących chorym (int.
Trofimowiczów), godz. 730

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

(Czerniewo)
b) Za śp. Andrzeja Prissa,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodziny Brzózków, godz. 1100

Za śp. Jana Nowaka, godz. 1800

3. Za śp. Jana (seniora) i Jana
(juniora) Bukowskich

4. Za śp. Ignacego Olszewskiego
(17. rocznica śmierci)

5. a) Za śp. Leona Szulca
(2. rocznica śmierci)
b) Za śp. Helenę Świetlik
(rocznica śmierci)
Za śp. Gertrudę Dończyk,
rocznica urodzin (Czerniewo)

6. Za zmarłych z rodzin Kelpinów
i Kiedrowskich

7. Za śp. Leonarda Kolendo
(5. rocznica śmierci)

8. Za śp. Henryka Pankowskiego
(8. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Pankowskich
i Blokusów

9. Za śp. Zofię (17. rocznica śmierci)
i Henryka Gołębiewskich,
godz. 730

Za śp. Sławomira Kowitza
(3. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Martę i Jana Konkolów
oraz Marię Grzegorzewską,
godz. 1100

b) O błogosławieństwo Boże dla
Marii Dubieli, w 91. urodziny,
godz. 1100

a) Za śp. Tomasza Belau
(1. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Belau
i Kulwikowskich, godz. 1800

b) Za śp. Jana Nowaka,
godz. 1800

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

11. Za śp. Wiktora Bławata
(4. rocznica śmierci)

12. Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ilony
i Daniela Roszaków (int. róży
św. Magdaleny)
Za zmarłych z róży św. Brata
Alberta (Czerniewo)

13. Za śp. Renatę i Jerzego
(6. rocznica śmierci)
Antkowiaków

14. Za zmarłych z rodzin Tkaczyków
i Stefanów

15. Za śp. Mariannę (9. rocznica
śmierci) i Ryszarda Kamińskich

16. Za śp. Helenę, Bernarda
i Jana Świeczkowskich oraz ich
rodziców, godz. 730
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a) Za śp. Annę i Wiktora
Formelów, godz. 900 (Czerniewo)
b) Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Henryka Karnatów,
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Irenę Drożyńską
(1. rocznica śmierci), godz. 1100

b) Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich, godz. 1100

Za śp. Jana Nowaka, godz. 1800

17. Za śp. Czesława Gdańca oraz
zmarłych z rodzin Gdańców
i Gołuńskich

19. Za śp. Helenę Szynka
(1. rocznica śmierci)

22. Dziękczynna w 55. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Franciszka Nowaków
Za śp. Cecylię Buga i Helenę
Keler

23. Za śp. Stanisława i Ignacego
Lewków, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Leona (8. rocznica
śmierci) i Izabelę Karpińskich,
godz. 1100

Za śp. Jana Nowaka, godz. 1800

24. Za śp. Mieczysława Bławata
(rocznica śmierci)

25. Za śp. Janinę Dymitruk oraz
zmarłych z rodzin Dymitruków
i Stachurskich

26. Za śp. Bożenę Turzyńską
27. Za śp. Ryszarda (4. rocznica

śmierci) i Mariannę Kamińskich
28. Za śp. Danutę Sroka

(22. rocznica śmierci)
29. Za śp. Józefa Bachusza oraz

zmarłych z tej rodziny
30. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza

(5. rocznica śmierci), godz. 730

Za zmarłych z rodzin Blokusów
i Zulewskich, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Rafała Bogdana
w 18. urodziny (int. rodziców),
godz. 1100

Za śp. Jana Nowaka, godz. 1800
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 listopada: Marcin Eugeniusz Marciniak,
4 listopada: Antoni Zajączkowski, Kacper Michał Żelazny,

Maja Maria Bachusz, Nikodem Antoni Lewańczyk.

Rocznice sakramentu małżeństwa
21 listopada: 10. rocz. sakr. małżeństwa Gabrieli i Janusza Kelerów
12 listopada: 25. rocz. sakr. małżeństwa Ilony i Daniela Roszaków
25 listopada: 30. rocz. sakr. małżeństwa Hanny i Andrzeja Bławatów
22 listopada: 55. rocz. sakr. małżeństwa Elżbiety i Franciszka Nowaków

ODESZLI DO PANA

21 października: zmarł w wieku 62 lat śp. Jan Gryń z Trąbek Wielkich
22 października: zmarła w wieku 58 lat śp. Renata Dunst z Trąbek
Wielkich
25 października: zmarła w wieku 84 lat śp. Maria Czerw z Ełganowa

1 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Krysty Hościło
9 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Tomasza Belau
13 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Ireny Drożyńskiej
21 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Heleny Szynka

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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