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KOŚCIELE ŚWIĘTY CHWAL SWOJEGO BOGA

Uroczystość Bożego Ciała jest ak-
tem wdzięczności za to co zdarzyło
się w Wielki Czwartek podczas Ostat-
niej Wieczerzy. Święto to obchodzi się
w całym Kościele, z tym że w niektó-
rych krajach procesje przeniesione
są nie niedzielę. Wyrażam serdecz-
ne podziękowanie wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób (czy to przez
złożenie ofiary na kwiaty do ołtarzy,
czy przez uporządkowanie i udekoro-
wanie trasy procesji czy przygotowa-
nie i ustrojenie ołtarzy) przyczynili
się do religijnej oprawy tej uroczysto-
ści. Trzeba podkreślić, że ołtarze tak
w Trąbkach, jak i w Czerniewie były
wykonane pięknie i z wielką troską.
Wymowna też była ich lokalizacja.
Przy krzyżu, bo to znak zbawienia
i naszego odkupienia. Przy domu
mieszkalnym, bo rodzina to domowy
Kościół, gdzie kształtuje się nasza
wiara i życie religijne. Przy gmachu
gimnazjum, bo tu młode pokolenie
uczy się prawdy, dobra i piękna. A to
wszystko pochodzi od Boga i prowa-
dzi do Boga. Przy Urzędzie Gminy
– wszak wszelka „władza” od Boga
pochodzi, a Bóg posługuje się ludźmi
w kierowaniu światem i rządzeniem
dziełami, które od Niego pochodzą.

Myślę, że w przyszłości będzie oł-
tarz na tle ośrodka zdrowia i Caritas,
bo jest to szczególne miejsce działania
Boga, który lituje się nad cierpiący-
mi. „Zdrowi nie potrzebują lekarza,
ale ci, którzy się źle mają”. (Mk 2,17).
Dziękuję też wszystkim drogim Para-
fianom, którzy wzięli czynny udział
w procesji Bożego Ciała, a zwłaszcza
służbom porządkowym: straży i po-
licji. Dziękuję dzieciom prószącym

kwiaty i paniom katechetkom, które
je przygotowały. Dziękuję szafarzom
Komunii św., ministrantom i bieli
procesyjnej. Ostatecznie, cokolwiek
uczyniliście, to dla Pana Jezusa, któ-
remu niech będzie chwała.

Z uroczystością Bożego Ciała
związana jest oktawa. W czasie 8 dni
po Bożym Ciele odbywa się uroczysta
Msza św. z procesją Eucharystyczną.
I tu, jak co roku, powtarza się ten
sam scenariusz. Nie ma kto wziąć
feretronu, baldachimu, brak mini-
strantów, dzieci do prószenia kwia-
tów coraz mniej. Cała uroczystość
wygląda gorzej niż żałośnie! Jest
2 tys. parafian. Gdyby choć z każ-
dego domu raz w oktawie przyszli
wierni, to na Mszy św. codziennie
byłoby około 300 osób – to jest pełen
kościół! Ubolewam nad oziębłością
parafian! W czerwcowym numerze
„Kany” z bólem o tym pisał pan
Józef Sroka. Odczuwa się niepoko-
jący zanik wiary i ducha modlitwy
w rodzinach parafii! Jak to możli-
we, żeby mając syna ministranta,
nie przypomnieć mu o służeniu ani
razu w Oktawie Bożego Ciała? Taki
ministrant to nie sługa ołtarza, ale
dekoracja niedzielna. Jak to możli-
we, żeby małe dzieci tylko w Boże
Ciało służyły Jezusowi, „bo wszyscy
widzą moją pociechę”, a potem cały
tydzień ich nie ma. Jak to możliwe,
by dzieci szkolnych miejscowych po
południu żadnego dnia nie było na
Mszy św. i procesji! Gdzie są w miarę
zdrowi renciści i emeryci? Gdzie są
członkowie Żywego Różańca, gdzie
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Grupa Modlitewna Ojca Pio, gdzie
parafianie? Umarło zupełnie życie
religijne w większości rodzin naszej
parafii. To przerażające zjawisko!

Boleję nad tym, że są rodziny,
które po I Komunii już w następną
niedzielę nie posłały dzieci na Mszę
św. To tragedia! Są dzieci, które
przez cały rok po I Komunii nie były
u sakramentu pokuty!

Na zakończenie roku szkolnego
przystąpiło do spowiedzi św. około
20 dzieci i młodzieży, a powinno
przystąpić co najmniej 250! Co na
to katoliccy rodzice? Jak troszczycie
się o religijne wychowanie młode-
go pokolenia? Zawsze na początek
i zakończenie roku szkolnego młodzi
przystępowali do spowiedzi i Komu-
nii św., by prosić i dziękować Bogu
za otrzymane dary! Teraz Bóg jest
na ostatnim miejscu! Wspomniany
autor słusznie pisał w poprzedniej
„Kanie”, że tragicznie przedstawia
się wiara w wielu rodzinach. Dro-
dzy rodzice! Zacznijcie się troszczyć
o wiarę własną i waszych dzieci.

W czerwcu obchodzona było
22 rocznica koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej. Czy byłeś na
tej kolejnej jubileuszowej rocznicy
Maryjnej, drogi parafianinie? Jeżeli
w rodzinie rodzice czy dziadkowie
będą obchodzić jubileusz 25-lecia czy
50-lecia małżeństwa i nawet życzeń
im nie złożysz, to im sprawisz nie-
zwykłą przykrość, a na rocznicy ko-
ronacji naszej Matki było tak mało
parafian, że wstyd nawet pisać! Gdy-
by nie pielgrzymka z Białegostoku,
biel procesyjna i chór, to kościół był-
by pusty! A gdzie Żywy Różaniec?
A gdzie ludzie niepracujący? Okazuje
się, że Matka Boża w Trąbkach Wiel-
kich jest Wam niepotrzebna! Piszę to

z wielkim żalem do parafian. Chcia-
łem zaprosić na tę rocznicę księdza
biskupa. Bogu dziękuję, że nie za-
prosiłem, bo spaliłbym się ze wstydu
z powodu takiej obojętności wobec
Maryi w naszej parafii.

Nie udają się nabożeństwa Ma-
ryjne pierwszych sobót miesiaca. Nie
udały się nabożeństwa majowe! (Ile
razy byłeś? Albo twoje dziecko?).
Nie udaje się nabożeństwo sobotnich
nowenn, ani sobotnia adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, nie udają
się nabożeństwa fatimskie! Co mamy
robić? Chwalić? Boleję nad postępu-
jącą oziębłością parafian i postępu-
jącym zanikiem praktyk religijnych
w naszej parafii. Pobożnych parafian
proszę o wielką modlitwę za parafię!

Jest nowenna dziękczynna za dar
pierwszej Komunii św. Na 43 dzieci
przyjętych, w nowennie uczestniczy
15–18 dzieci! A gdzie inne? Prze-
cież nowenny odbywają się w sobo-
ty wieczorem! Dlaczego rodzice nie
przybędą z dziećmi podziękować Je-
zusowi za Eucharystię? Człowiek,
który nie ma poczucia wdzięczności,
nie jest człowiekiem wielkiego ducha,
nie jest człowiekiem szlachetnym!

Umiemy stawiać wymagania. Do-
chodzi do tego, że rodzic chce de-
cydować, jaki stopień nauczyciel ma
postawić dziecku z danego przedmio-
tu, rodzic stawia wymagania, jaką
ocenę nauczyciel ma dać z zacho-
wania na lekcjach. Rodzic dyktuje
nauczycielowi, jak ma uczyć. A ich
dzieciom „rosną rogi”. Przepraszam,
że ten artykuł napisałem w takim
tonie, bo po 37 latach pracy w tej
parafii niepokój szarpie moje kapłań-
skie serce!

Ks. Edaward Szymański
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BOśE CIAŁO 2009
fotomigawki z procesji
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Na zdjęciach prezentujemy poszczególne ołtarze tegorocznej procesji Bożego Ciała
wzniesione przy krzyżu koło poczty, na posesji państwa Świerczków, przed wejściem
do gimnazjum oraz przed urzędem gminy
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NIECH SŁOWO BOśE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2009

5 lipca: 14. Niedziela Zwykła

Ez 2,2–5

2 Kor 12,7–10

Mk 6,1–6

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej
ojczyźnie, wśród swoich krewnych
i w swoim domu może być prorok
tak lekceważony” (Mk 6,4).

Mówiąc dziś o proroku, myślimy
o człowieku, który prorokuje, prze-
widuje, czyta przyszłość, odsłania to,
co będzie, wyjaśnia to, co się zda-
rzyło. Za czasów Jezusa prorok był
człowiekiem, przez którego mówił
Bóg, mówił niekoniecznie o tym, co
się zdarzy, ale o tym, co jest bardzo
ważne dla człowieka. Wydaje się, że
wszyscy prorocy, co do jednego, po-
umierali i zostali tylko na obrazkach
w starej Biblii. Jednak między nami
są prorocy, którzy do nas mówią.
Czasem Bóg chce nam coś przez nich
powiedzieć. Często zagłuszamy ich
i lekceważymy. „Śmierć frajerom” –
potoczne powiedzenie, które ucina
głowę prorokom, tym, którzy mówią
o poświęceniu, cierpieniu w duchu
Ewangelii.

12 lipca: 15. Niedziela Zwykła

Am 7,12–15

Ef 1,3–14

Mk 6,7–13

Następnie przywołał do siebie Dwu-
nastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch
(Mk 6,7).

Nie znamy prawdziwych twarzy
Apostołów, ich oczu, włosów, tuszy.
Znamy tylko tuzin imion. Malarze
przedstawiają ich jako starszych pa-
nów, lecz oni, wtedy kiedy Jezus ich
powołał, byli młodzi. Jan mógł mieć
osiemnaście lat, Piotr, najstarszy,
dwadzieścia pięć. Chociaż byli tacy
bezosobowi, pozwalają nam widzieć
w sobie każdego z nas. Kogo przy-
pominamy?

Czy jestem podobny do Jana Ewan-
gelisty, który pierwszy szerzył kult
Serca Bożego, bo pochylił głowę na
Serce Jezusa przy Ostatniej Wiecze-
rzy, który był tak wierny Jezusowi,
że trwał pod krzyżem i opiekował
się Matką Boską?

Czy jest we mnie coś z Piotra,
który zaparł się Jezusa, ale potem
żałował i rozpłakał się serdecznie?
Czy jest we mnie ten zwykły czło-
wiek, którego przetworzyła łaska?
Czy potrafię, jak on, rozbeczeć się
na myśl o swoim grzechu? Czy jest
we mnie niedowiarek Tomasz? Czy
potrafię szukać wiary? Czy potrafię
nawet w chwili zwątpienia wydobyć
się i stać się wierzący?

Czy jest we mnie Mateusz, który
porzucił cło, pieniądze i poszedł za
Jezusem?
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Czy jest we mnie Filip, który zanim
zobaczył cud, nie dowierzał i stawiał
pytania materialisty: Czy można
nakarmić rzesze, mając tak mało
chleba?

Jezus wciąż idzie i wciąż ma dookoła
siebie dwunastu apostołów, bo wciąż
w każdym z nas jest któryś z nich.
Czy idziemy razem z Jezusem? Czy
jest w nas duch apostolski? Czy
nie ma w nas Judasza, który nie
umiał dotrwać do końca, choć Jezus
mu zaufał i wyznaczył drogę? Czy
potrafimy porzucić wszystko, jak
Apostołowie, i stać się męczenni-
kami sprawy Bożej? Czy potrafimy
w szerzeniu wiary dążyć do zjed-
noczenia wszystkich chrześcijan, by
był jeden Jezus i jeden Kościół?

19 lipca: 16. Niedziela Zwykła

Jr 23,1–6

Ef 2,13–18

Mk 6,30–34

Zlitował się nad nimi, byli bowiem
jak owce nie mające pasterza. I za-
czął ich nauczać (Mk 6,34).

Święty Jan zapisał słowa Jezusa:
„Ja przyszedłem po to, aby [owce]
miały życie i miały je w obfitości”
(J 10,10). Jezus daje obficie – to zna-
czy więcej niż trzeba, ponad miarę.
Temu, kto przychodzi do Niego jak
wierna owca do pasterza, Jezus daje
zielone pastwiska, pokarm, więcej,
niż się spodziewał.

Czy pamiętamy o tym, ile Bóg nam
już dał i ile wciąż nam daje? Ile

razy przebaczył nam grzechy, nie
wyrzucił nas i nie zdenerwował się
naszą niewiernością. Ile razy wspo-
mina to, co w życiu najważniejsze.
Jeżeli daje nam trudności, to po
to, byśmy przechodzili przez nie
jak przez bramę w głębsze, dalsze
życie. Będę płakał ze wzruszenia,
pamiętając o łaskach Bożych – mówi
psalmista. Bóg daje obficie i trzeba
pamiętać, że daje więcej, niż się
spodziewamy. Ponad miarę.

26 lipca: 17. Niedziela Zwykła

2 Krl 4,42–44

Ef 4,1–6

J 6,1–15

Jezus więc wziął chleby i odmó-
wiwszy dziękczynienie, rozdał sie-
dzącym; podobnie uczynił z rybami,
rozdając tyle, ile kto chciał (J 6,11).

Czy po rozmnożeniu chleba Pan Je-
zus sam cokolwiek zjadł? Ewangelia
nic o tym nie mówi. Właściwie czyta-
my o nakarmionych pięciu tysiącach
ludzi i jednym głodnym Jezusie, któ-
ry chyba najbardziej był zmęczony,
bo przez kilka dni bez przerwy na-
uczał. Był głodny i przed cudem, i po
cudzie. Niczego dla siebie nie chciał.
Ten, kto daje, nie myśli o samym
sobie. Jeżeli spróbujemy nie modlić
się za samego siebie, przekonamy
się, że staniemy się silniejsi i Je-
zus zacznie nas karmić cudownym,
stale rozmnażającym się chlebem.

Ks. Jan Twardowski
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PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

Nowa wersja przykazań ko-
ścielnych została przedstawiona
w Katechizmie Kościoła Katolickie-
go z 1992 r., zatwierdzonym przez
papieża Jana Pawła II, i potwier-
dzona w Kompendium Katechizmu
Kościoła Katolickiego z roku 2005,
zatwierdzonym przez papieża Bene-
dykta XVI. W porównaniu do po-
przedniej wersji, zmianie uległ układ
przykazań oraz wprowadzono nowe
przykazanie: „Troszczyć się o potrze-
by wspólnoty Kościoła”.

Nowy układ przykazań kościel-
nych jest następujący:
1. W niedzielę i święta we Mszy św.

uczestniczyć i powstrzymać się od
prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystą-
pić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku w okresie
wielkanocnym przyjąć Komunię
świętą.

4. Zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymać się od udziału w za-
bawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólno-
ty Kościoła.

Pierwsze przykazanie nawią-
zuje do trzeciego przykazania De-
kalogu, które stanowi: „Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił”. Wyjaśnia
zatem w jaki sposób mamy świę-
cić dzień święty. Świętujemy przez
udział we Mszy św., jest to zatem
nakaz Boży. A przykazania Boże
i kościelne obowiązują pod sankcją
grzechu ciężkiego za ich złamanie.

Nawiasem mówiąc, udział we
Mszy św. jest dla wierzącego za-
szczytem i radością serca, a nie
ciężarem. „Uradowałem się, gdy mi
powiedziano, pójdziemy do Domu Pa-
na” – czytamy w jednym z psalmów.
Przykazanie nie mówi jedynie o obec-
ności na Mszy św., ale o aktywnym
uczestniczeniu we Mszy św. Zatem,
kto podczas Mszy św. siedzi gdzieś
„pod płotem” i rozmawia z innymi,
nie wypełnia przykazania i powinien
się z tego spowiadać! Nie może więc
dziwić, że ksiądz zwraca uwagę na
zachowanie podczas Mszy św., na
stanie na dworze podczas Mszy św.,
na właściwy ubiór na Mszy św.

Nadto przykazanie stanowi, że
świętowanie polega na powstrzyma-
niu się od prac niekoniecznych (ko-
nieczne prace to gotowanie, dyżury
w aptekach, szpitalach, kierowanie
środkami lokomocji, podtrzymanie
produkcji w hutach itp.) Nie są ko-
nieczne prace tzw. służebne czyli
wykonywanie dawniej przez służbę
czy niewolników, nie są konieczne
wizyty w supermarketach itp. Jeżeli
są konieczne ze względów pogodo-
wych prace rolników, np. żniwiarzy,
można je wykonywać po otrzyma-
niu dyspensy od świętowania, której
może udzielić proboszcz parafii.

Drugie przykazanie: „Przynaj-
mniej raz w roku przystąpić do
sakramentu pokuty”. Roczna spo-
wiedź to ostateczne minimum ka-
tolika. Jeżeli ktoś w ciągu roku
nie przystąpi do sakramentu pokuty,
popełnia grzech ciężki. Koniecznie
należy to uwzględnić w rachunku
sumienia. Zresztą, czy przeproszenie
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kochającego nas Boga jest obowiąz-
kiem ściganym przykazaniem czy
powinno wynikać z potrzeby serca?
Jak czytałem, papież Jan Paweł II
spowiadał się raz w tygodniu lub
raz na dwa tygodnie. W klasztorach
podobnie, spowiedź jest co tydzień
lub przynajmniej co miesiąc. Przez
częstą spowiedź kształtujemy swoje
sumienie i czynimy je wrażliwym, by
reagowało na nawet małe zło. Żyjąc
w grzechu, narażamy się na śmierć
bez pojednania z Bogiem, a zatem,
pozbawiamy się nieba oraz traci-
my możność zdobywania zasługi za
dobre czyny. Bo zasługę na niebo zdo-
bywamy za dobre uczynki wykonane
w stanie łaski uświęcającej. Wybór
należy do nas.

Trzecie przykazanie: „Przy-
najmniej raz w roku w okresie wiel-
kanocnym przyjąć Komunię świętą”.
Dlaczego w okresie wielkanocnym?
Bo jest on związany z Ostatnią Wie-
czerzą, podczas której Pan Jezus
ustanowił Najświętszy Sakrament.
Jego Słowa wypowiedziane na Ostat-
niej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie, to
jest Ciało Moje”, są zaproszeniem dla
nas, byśmy ten Boży pokarm przyjęli
jako zadatek zbawienia. Eucharystię
Jezus ustanowił dla nas. Trudno być
zdrowym i silnym bez pożywienia.
Podobnie trudno być zjednoczonym
z Bogiem bez Eucharystycznego po-
karmu. Okres Wielkanocy, w którym
mamy pod sankcją grzechu przystą-
pić do Komunii św. trwa od środy
Popielcowej do Niedzieli Trójcy Prze-
najświętszej, poprzedzającej bezpo-
średnio Święto Bożego Ciała. Trwa
więc ponad 3 miesiące.

Czwarte przykazanie: „Zacho-
wywać nakazane posty i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych,

w okresach pokuty powstrzymać się
od udziału w zabawach”. Post jest
bardzo złagodzony przez Kościół.
Ogranicza się do Środy Popielcowej,
Wielkiego Piątku i wszystkich piąt-
ków roku. Okresem pokutnym jest
Wielki Post, czyli czas 40-dniowego
postu.

Na czym polega zachowanie po-
stu? Na powstrzymaniu się od spoży-
wania potraw mięsnych we wszystkie
piątki roku i w Środę Popielcową. Do-
tyczy on wszystkich ludzi od 14. roku
życia do śmierci (a nie do emerytury).
W Środę Popielcową i Wielki Piątek
obowiązuje nadto post co do ilości
pokarmu – jeden posiłek do syta
i dwa lekkie. Ten post obowiązuje
od 14. do 60. roku życia. Emeryci
i dzieci mogą w te dni częściej spoży-
wać bezmięsne posiłki. Nie ma postu
w Wigilię Bożego Narodzenia. Okres
Adwentu nie jest okresem postnym
(pokutnym).

Powstrzymanie od udziału w za-
bawach dotyczy wszystkich piątków
roku i okresu Wielkiego Postu.

Spożywanie potraw mięsnych
w piątki jest grzechem! W wyjąt-
kowych wypadkach można otrzymać
dyspensę od postu mięsnego w piątek
od ks. proboszcza. Warunek: powinno
się odmówić jakąś modlitwę i poin-
formować uczestników uroczystości
o otrzymaniu dyspensy.

Piąte przykazanie: „Troszczyć
się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.
Jest to przykazanie nowe. Pamiętam,
że bardzo ironicznie było ono przed-
stawiane w mediach. Tymczasem od
początku chrześcijaństwa było tak,
że wspólnota wierzących troszczy-
ła się o biednych, chorych, sieroty
i wdowy. Dzieje Apostolskie ukazują,
że wierzący trwali jednomyślnie na
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modlitwie i wszystko mieli wspól-
ne. Przynosili na Eucharystię co
kto mógł i rozdawano to potrzebują-
cym. Pomoc potrzebującym jest dla
katolika obowiązkiem wynikającym
z piątego przykazania. Zadanie to
spełniamy przez wspieranie kościel-
nej Caritas, przez ofiary składane na
pomoc poszkodowanym w różnych
kataklizmach, przez ofiary składane
na tacę podczas Mszy św. przeznaczo-
ne nie tylko na utrzymanie parafii.
Już wielokrotnie informowałem ja-
ka część ofiar idzie na utrzymanie
seminarium, kurii biskupiej, uczelni
katolickich, na misje i inne dzieła
kościelne. Każdy wierzący powinien
się czuć zobowiązany do złożenia
ofiary na tacę. Kto ma więcej wi-
nien złożyć ofiarę większą, kto ma

mniej – ofiarę mniejszą. Pan Jezus
dostrzegał nawet „wdowi grosz” i po-
chwalił wobec wszystkich tę wdowę,
że złożyła całe swoje utrzymanie na
ofiarę. Parafia ma obowiązek troski
o najbardziej biednych (czy takimi
są alkoholicy z własnego wyboru?).
Musi troszczyć się o utrzymanie
i funkcjonowanie świątyni, zabudo-
wań kościelnych, o remonty i kon-
serwację zabytków o zabezpieczenie
przed włamaniem, pożarem itp. Jest
to obowiązek wynikający z tego przy-
kazania. Jak wszystkie obowiązują
w sumieniu pod grzechem, tak i to
przykazanie. Czy mamy tego świado-
mość?

Ks. Edaward Szymański

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
o modlitwie

Niejeden rodzic czy babcia lubią
pochwalić się córką czy wnukiem na
kolędzie: „Ona już zna pacierz... Woj-
tuś, Kasiu. . . przeżegnaj się. . . od-
mów modlitwę, której cię babcia
nauczyła! Skutki pochwalenia się
są różne. . . trema, „niedouczenie”,
„zapomniałem”. . .

Zamiary są oczywiście dobre, ale
czy to jest dobry sposób na modli-
twę? Często mówimy: moje dziecko
umie pacierz; wieczorem każę mu
odmawiać! Czy to jest modlitwa?

Należy pójść dalej: trzeba na-
uczyć dziecko modlić się, pomóc
mu odnaleźć osobisty kontakt
z Bogiem, jakim jest modlitwa.
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Jako rodzic muszę zadać sobie
pytanie, co dla mnie oznacza
słowo „modlić się”:

– Wierność przyzwyczajeniu, ja-
kie sobie narzucam, aby pozostać
w zgodzie z Bogiem, by zjednać
sobie Jego przychylność?

– Czy też spotkanie z Kimś,
kto mnie kocha i kogo ja ko-
cham, serdeczną z Nim rozmo-
wę i uważne słuchanie Jego
słów, aby rozjaśniały moje ży-
cie?

Czym jest dla mnie modli-
twa?

– Powtarzaniem utartych for-
mułek, pewnym nieco magicznym
rytuałem?

– Czy też przyjacielską roz-
mową z żywym Bogiem, które-
mu całkowicie ufam i którego
uważnie słucham?

Wieczorem Michał pyta mamę:
– Dlaczego trzeba się modlić?

Mama tłumaczy cierpliwie:
– Jesteś szczęśliwy, kiedy możesz

bawić się ze mną lub tatą; ale nawet
wtedy, gdy nas nie widzisz, wiesz
dobrze, że cię bardzo kochamy. Gdy
nagle mnie spostrzegasz, to przy-
biegasz radośnie i rzucasz mi się na
szyję; albo ja cię wołam i wskaku-
jesz mi na kolana, mówiąc, że mnie
kochasz bardzo mocno, że chcesz
być grzeczny, aby mi sprawić przy-
jemność, opowiadasz mi o swoich
przygodach lub zmartwieniach.

Podobnie jest z modlitwą. Wiesz,
że Bóg cię kocha, że jest przy tobie,
mimo to nie myślisz o Nim bez
przerwy.

I nagle masz ochotę opowiedzieć
Mu, tak jak komuś, kogo bardzo

kochasz., o wszystkim., co zrobiłeś,
o swoich radościach i kłopotach.
Wiem dobrze, że to On wtedy cię
woła. Ponieważ jesteś Jego przyja-
cielem, jest szczęśliwy, kiedy z Nim
rozmawiasz.

Poza tym Bóg jest taki jak ja:
na pewno ma ci coś do powiedzenia,
do podarowania i gdy wskakujesz
Mu na kolana, mówi sobie tak: „To
wspaniale! Będę mógł porozmawiać
z Michałem, on lepiej Mnie pozna,
opowie Mi coś bardzo ważnego,
a potem Ja mu coś opowiem!”.

Nauczyć dziecko modlitwy to
uświadomić mu poprzez naszą
własną postawę, że Bóg jest bli-
sko i że nas kocha. A także pomóc
mu wejść w ścisły związek z Bogiem,
oparty na zaufaniu i miłości. Można
wyrażać to gestami, słowami albo
też przeżywać w milczeniu.

Nie zapominajmy, że modli-
twa naszego dziecka jest bardzo
uzależniona od naszej.

Modlitwa stanowi element nie-
zbędny w nauczaniu wiary. Mówie-
nie dziecku o Bogu nie znaczyłoby
zupełnie nic, gdyby nie umiało ono
mówić do Boga i rozmawiać z Nim.
Dziecko lubi się modlić. Otrzy-
mało ono od Boga nadnaturalną
zdolność modlitwy.

Pewna matka, która bardzo czę-
sto modliła się razem ze swym
synem, kiedyś mu powiedziała: –
Teraz jesteś duży i możesz sam się
modlić.

Chłopiec na to odparł:
– Mamo, robię to już od dawna.

Opr. ks. Adam Kroll
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DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Odnajdywanie siebie w dawaniu

Kim jestem w oczach Boga? Za
kogo mnie Bóg uważa? Co ja sam
myślę o sobie?

Mam ludzką godność. Jako czło-
wiek noszę w sobie pierwiastek Bo-
ży. Jedna z najpiękniejszych prawd
o mnie brzmi: „Jestem obrazem i po-
dobieństwem Boga”. Obraz to dar,
podobieństwo to zadanie.

Bóg zaprasza nas do swego domu
i uobecniając dla nas zbawcze mi-
sterium Chrystusa, daje człowiekowi
łaskę i pyta: czy teraz rozumiesz
lepiej, kim jesteś?

Dzięki Eucharystii człowiek od-
krywa pełniej swoją tożsamość
i istotne cechy bycia osobą. O tym
wymiarze duchowości eucharystycz-
nej pisałem w majowej „Kanie”.

Inne działanie Eucharystii powo-
duje, że każdy odnajduje siebie
w pełni tylko wtedy, gdy cał-
kowicie oddaje się Chrystusowi.
Przy ołtarzu Pana, w uobecnieniu
Jego Najświętszej Ofiary i Jego
Zmartwychwstania każdy dotyka
tajemnicy, o której uczy Sobór Waty-
kański II: „Nikt nie może się w pełni

odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez
bezinteresowny dar z siebie” (KDK
24).

W Eucharystii Chrystus uobecnia
pełnię swego oddania. Jest sobą,
czyli kimś istniejącym tylko dla Ojca
i dla ludzi. Posiada siebie, gdyż
w pełnej wolności oddaje się w ręce
ludzi. Nikt i nic nie ogranicza Jego
oddania. Oddał wszystko. Umiłował
do końca.

Zdolność wiernego wypełniania
woli Ojca jest trudną sztuką. Taka
postawa jest stale zagrożona ludz-
kimi słabościami. Człowiek odwraca
się od Boga i pełni swoją wolę. Czyni
zło. Popełnia grzech. Zawsze jed-
nak może się nawrócić, przepro-
sić Ojca niebieskiego i wyrazić
na nowo gotowość oddania Mu
swego życia. Taki sens powinno
mieć samo pójście na Mszę świę-
tą. Czyniąc to przyjmujemy zapro-
szenie i wyrażamy gotowość uczest-
nictwa w Jego dziele odkupienia.

Odnalezienie siebie oznacza
więc także pojednanie z Bogiem.
Kto popełnił grzech ciężki, powinien
przed pójściem na Mszę świętą przy-
stąpić do sakramentu pokuty. Kto ma
na sumieniu grzechy lekkie, również
nie może pozostać wobec nich obo-
jętny. Są one bowiem przeszkodą
w całkowitym oddaniu się Bo-
gu, a więc w odnalezieniu siebie
samego i w dojrzałym uczestnic-
twie w Eucharystii. Wszystkie tra-
dycyjne modlitwy przed Mszą świętą
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są przeniknięte wołaniem o przeba-
czenie. Pierwszym krokiem w stronę
„bezinteresownego oddania siebie”
jest zwrócenie się ku Temu, ko-
mu chcemy się oddać. Oczyszczeni
z grzechów jesteśmy w stanie wejść
w głębię zjednoczenia się z Chrystu-
sem.

Prawda ta objawia się w kapła-
nie. W czasie celebracji Eucharystii
jest on najbardziej sobą wtedy, gdy
całkowicie oddaje się do dyspo-
zycji Chrystusowi. Użycza Panu
swoich ust i siebie samego. Wy-
powiada słowa Chrystusa, a nie
swoje. Spełnia czynności Chry-
stusa, a nie swoje. W tym naj-
pełniejszym oddaniu się Chry-
stusowi, najbardziej jest sobą,
czyli kapłanem. Te zasady stara
się zachować w życiu. Powtarza za
św. Pawłem: „Żyję już nie ja, lecz
żyje we mnie Chrystus”.

Czy tylko kapłan staje się najpeł-
niej sobą spełniając święte czynności
w czasie Eucharystii? Nie, nie tyl-
ko kapłan. Każdy ochrzczony tego
doświadcza. Eucharystia nie jest
tylko działaniem kapłana. Wszy-
scy jej uczestnicy otrzymali od Pa-
na sobie właściwe zadania. Każdy
spełnia święte czynności oraz wypo-
wiada święte słowa. Nie są to słowa
i czyny tylko ludzkie. Uczestniczą
bowiem w dokonującym się miste-
rium zbawienia. Chrystus włącza je
w swoje słowa i swoje działanie.
Są więc napełnione Jego obecnością
i przeniknięte Jego Duchem. Dlate-
go wszyscy mogą w sobie właści-
wy sposób doświadczać prawdy,
że stają się bardziej sobą, gdyż
bardziej oddali się Chrystusowi.
W Chrystusie odnaleźli siebie.

Tam jest obecne prawdziwe i pełne,
ja” każdego z nich. Poza Chrystusem
jest tylko iluzja i pustka.

Prawdy tej uczą się dzieci i mło-
dzież, małżonkowie i rodzice, kapłani
i osoby konsekrowane. Odkrywają
ją w tej postaci, w jakiej zosta-
ła objawiona w Eucharystii. Tutaj
zewnętrzny wyraz ludzkiej aktyw-
ności jest inny niż w codzienności
życia, ale nie znaczy to, że ten
wymiar życia, który się określa sło-
wami: „jestem sobą” osiąga szczyt
poza Eucharystią. Także w tym wy-
miarze Eucharystia jest szczytem.
Trzeba tylko odnaleźć głębię Ducha
obecną we właściwej dla Eucharystii
zewnętrznej formie. Tędy prowadzi
droga w stronę duchowości euchary-
stycznej.

Jeżeli człowiek w Eucharystii
odnajduje siebie w swoim człowie-
czeństwie, swojej płci, swoim po-
wołaniu, swoim kapłaństwie, swo-
im życiu małżeńskim, swojej drodze
konsekrowanej czy samotnej, jeśli
odnajduje się jako dziecko lub mło-
dy człowiek, jako dorosły lub jako
starszy, to odnajduje również głęb-
szy sens wszystkich jego ludzkich
doświadczeń. Zbliża się do ewan-
gelicznego rozumienia choroby
i cierpienia, pracy i odpoczyn-
ku, radości i smutku, upadku
i powstania, wierności i zdra-
dy. Wszystkie sprawy człowieka
znajdują swoje czytelne i wyraź-
ne odniesienie do Boga. Wszyst-
ko zostaje przyniesione Bogu
i złożone w Jego ręce.

Z takim nastawieniem człowiek
idzie na Eucharystię. Jego ręce pełne
są tego, co wypełnia codzienne życie.
Przede wszystkim jednak człowiek

13



przynosi Bogu siebie samego. Po-
wraca jak syn marnotrawny, który
w świecie ulegał pokusom i słabo-
ściom. Zbliża się do Ojca, który go
oczekuje i wychodzi, aby przywitać
przychodzącego. Bierze go w ramio-
na, każe przyodziać wspaniałą szatą,
daje mu pierścień na rękę i sandały
na nogi, zaprasza do swego stołu.

Znajdujemy w tej postawie kolej-
ne cechy duchowości eucharystycz-
nej. Wyraża się ona w tym, że
człowiek idzie na Eucharystię
pojednany z Bogiem. Idąc nie
niesie w sercu brudu grzechu
i znaku zdrady. Wcześniej, zanim
skierował swoje kroki na Mszę

świętą, przystąpił do sakramen-
tu pokuty. Przeprosił Boga za
niewierność, za popełnione zło.
Idzie z czystym sercem. Jest
gotów ponowić swoją gotowość
pełnienia woli Ojca. Pragnie być
Bogu wierny. Chce głębiej zjed-
noczyć się z Jezusem i przyjąć
Ducha Świętego.

Taka postawa, jeśli się w życiu
człowieka coraz bardziej utrwala,
staje się stylem jego życia. Świad-
czy on o przeżywaniu duchowości
eucharystycznej.

Opr. ks. Adam Kroll

POWOŁANIE DO RODZICIELSTWA

Rozpoczynamy nowy cykl tema-
tów dotyczących dzieci i wychowa-
nia. Problemy poruszane w poszcze-
gólnych artykułach stanowią pew-
nego rodzaju dopełnienie tematów
dotyczących małżeństwa i rodziny
(„Kana” nr 9/2008).

Czasem wyraźnie odczuwamy,
że do któregoś zadania Bóg nas
woła, czasem tak wychodzi, że je
podejmujemy. Kiedy jednak podej-
miemy jakieś zadanie, zawiążemy
jakieś związki, wtedy związki te
stają się nieodwołalne i zadania nie-
zbywalne. Wówczas mówimy o po-
wołaniu. Powołanie dotyczy zawsze
jakichś funkcji, sposobu realizacji
życia, a nie posiadania czegoś.

Czym jest powołanie? Czy za-
stanawiam się, do czego Bóg mnie
powołuje? Czy jako żona i mąż,
matka i ojciec, córka czy syn, chrze-
ścijanin, przypatruję się własnemu
powołaniu?

Refleksja nad tajemnicą człowie-
ka jest każdemu z nas potrzebna po
to, byśmy mogli żyć mądrze i szla-
chetnie, czyli w sposób godny naszej
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niezwykłej godności dzieci Bożych.
Przypatrywać się własnemu powo-
łaniu to najpierw szukać odpowiedzi
na najważniejsze dla człowieka py-
tania: skąd się wziąłem? Dokąd lub
do Kogo zmierzam? W oparciu o ja-
kie więzi, wartości i ideały mogę
osiągnąć życiowe cele, które sobie
wyznaczam? Jakie jest podstawowe
powołanie człowieka, wspólne dla
wszystkich ludzi? Jakie jest moje
powołanie szczegółowe, czyli to nie-
powtarzalne, które tylko ja mogę
odkryć i tylko ja mogę zrealizować?
Ostatecznych i pewnych odpowie-
dzi na te wszystkie pytania może
udzielić nam jedynie Bóg, gdyż On
nas kocha i rozumie bardziej niż
my potrafimy pokochać i zrozumieć
samych siebie.

Dzisiaj chcemy zastanowić się
nad powołaniem do rodziciel-
stwa. Jednym z zadań społecznych
mężczyzny i kobiety jest wprowa-
dzenie na świat nowych pokoleń.To
zadanie podejmują rodzice. Jego
podjęcie jest dobrowolne, ale gdy
życie dziecka już się rozpoczęło,
związek z nim jest już nieodwołal-
ny. Powołanie rodzicielskie nie
polega na posiadaniu dzieci, ale
na pełnieniu funkcji rodziciel-
skich: bycia ojcem i matką. Czło-
wiek nie musi podjąć tego powoła-
nia, ale od momentu dania ży-
cia dziecku związek między matką
a dzieckiem już po prostu istnieje,
nawet gdyby matka je zabiła; rela-
cja między ojcem a dzieckiem jest
faktem, nawet gdyby ojciec o życiu
dziecka nie wiedział. Dziecko, któ-
re już rozpoczęło życie, powin-
no być przez rodziców wydane

na świat w sensie fizycznym i w
sensie psychicznym – inaczej
jest to porzucenie powołania
już podjętego.

Można mówić o powołaniu do
różnych funkcji, np. można być
ogrodnikiem z powołania (choć nie
można powiedzieć, że ma się powo-
łanie do posiadania ogródka). Nie
zrealizowane powołania zawsze są
czymś smutnym. Jeśli jednak powo-
łanie dotyczy osób, jego zdradzenie
staje się czymś tragicznym.

Realizacja powołania jest zawsze
procesem długim, w którym są okre-
sy łatwe i trudne – czas radości
i zwątpień.To samo dotyczy powoła-
nia rodzicielskiego. Rodzicielstwo
to wydawanie dzieci na świat.
Odbywa się ono etapami. Pierwszy
okres to życie przed urodzeniem,
kiedy rodzice przyjmują dziecko.
Tylko matka może je urodzić, ale
postawa ojca ułatwia albo utrudnia
matce przyjęcie dziecka. Dlatego
decyzja rodzicielska jest wspólna.
Ojciec będący naturalnym opieku-
nem dziecka powinien tę funkcję
pełnić także w tym najwcześniej-
szym okresie jego życia.

Dziecko urodzone nadal potrze-
buje opieki. Jednak opieka fizyczna
– choć niezbędna – nie jest najważ-
niejsza, lecz wytwarzające się przy
tej okazji związki między rodzicami
a dzieckiem. Czasem rodzice sądzą,
że póki dziecko jest małe, wszyst-
ko jedno kto się nim opiekuje, bo
dziecko i tak nic nie rozumie. Uwa-
żają, że spełniają swoje obowiązki,
jeśli dadzą dziecku jeść, zapewnią
mieszkanie, ubranie, zabawki itp.
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W rzeczywistości to nie wystarcza.
Żeby dziecko mogło się dobrze
rozwijać, musi być otoczone mi-
łością i musi odczuwać, że do
kogoś należy, jest dla kogoś naj-
ważniejsze. Dzieci, które nie mają
rodziców albo których rodzice nie
chcą się nimi opiekować, muszą się
wychowywać w zakładach opiekuń-
czych. Mają zaspokojone potrzeby
fizyczne i sytuację materialną lepszą
niż w niejednej rodzinie, a jednak
rozwijają się gorzej, bo choć oto-
czone są dobrą opieką, nie mają
nikogo, kto by je kochał i komu
byłyby potrzebne.

Dziecko w czasie pierwszego
dzieciństwa uczy się najważniej-
szych ludzkich umiejętności: cho-
dzenia na dwóch nogach, posługi-
wania się ręką, mowy. Jeżeli w tym
okresie nie ma możności nabycia
tych sprawności, bardzo trudno to
potem nadrobić. Równie trudne do
nadrobienia są braki w innych
sprawnościach, zewnętrznie mniej
może rzucających się w oczy: miłości
i aktywności. Gdyby do dziecka nie
odzywać się, nie nauczyłoby się mó-
wić. Gdyby nie dać dziecku żadnych
zabawek czy innych przedmiotów,
którymi może manipulować, nigdy
nie nauczyłoby się posługiwać ręką
jak ludzie. Podobnie jeżeli dziecko
nie będzie miało nikogo bliskiego,
nie nauczy się nawiązywać życzli-
wych kontaktów. Rodzice myślą
czasem, że jeśli pracują dla
dziecka, to jest najlepszy wy-
raz ich miłości. Ale dziecko nie
może tego zrozumieć. Ono mu-
si odczuwać bezpośrednio troskliwą

obecność rodziców. I dzieje się wów-
czas coś więcej niż to, że sami
kochają dziecko – oni pozwalają mu
się pokochać.

Rodzice przez aprobowanie i po-
chwalanie dziecka za podejmowanie
najpierw prostych, potem coraz bar-
dziej skomplikowanych czynności,
zachęcają je do wysiłków, a jedno-
cześnie umacniają wiarę we własne
siły. W ten sposób uczy się aktywno-
ści. I w tej nauce pierwsze lata życia
są najważniejsze, ale trwa ona dłu-
go. Długo trzeba czekać, aż dziecko
nauczy się trudnej sztuki decydowa-
nia za siebie. Początkowo „trenuje”
w bezpiecznej bliskości rodziców,
którzy zachęcając do samodzielno-
ści są jednocześnie gotowi do po-
mocy. Gdy młody człowiek umie
już aktywnie podejmować od-
powiedzialność za swoje życie
i nawiązywać pozytywne kon-
takty z innymi ludźmi, jest już
przygotowany do ostatecznego
wyjścia na świat.

Powołanie nigdy nie dotyczy po-
siadania czegoś. Nie po to jest się
rodzicami, żeby mieć dzieci, ale
po to, żeby dzieciom dać moż-
ność wyjścia w świat. W Księdze
Rodzaju czytamy pierwsze w Pi-
śmie Świętym słowa odnoszące się
do rodziców: „opuści człowiek ojca
i matkę”. Więc po to mamy dzieci,
żeby nas opuszczały – nie dla siebie.

Opuścić to nie znaczy porzucić,
pogardzić, zapomnieć. Opuścić to
raczej usamodzielnić się tak dalece,
żeby żyć na własną odpowiedzial-
ność i być zdolnym do podjęcia odpo-
wiedzialności za innych. Rodzice
mają być opuszczeni, ale nie
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z braku miłości, lecz dla podję-
cia nowych zadań. Rodzice przez
swoją miłość dają dziecku możliwość
rozwoju, okazję do nauczenia się
miłości. Wspólnie wypełniają swo-
je rodzicielskie powołanie: przyjęcia
dziecka i dania mu szansy rozwoju,
aż stanie się samodzielne. Powoła-
nie rodzicielskie jest wspólne,

ale jego realizacja u kobiety
i mężczyzny nieco odmienna.
W szerokim sensie oboje ro-
dzice rodzą dziecko na świat,
oboje są rodzicielami, jednak
co innego znaczy być matką,
a co innego być ojcem.

Opr. ks. Adam Kroll

BAGNO PORNOGRAFII

Powszechna dostępność porno-
grafii spowodowała, że intymność
stała się towarem, a wartości pod-
legły dewaluacji. Zmieniła ona tak-
że zakres znaczenia słów miłość,
przyzwoitość czy wstyd. Mówisz:
„Przecież nic złego się nie stanie”,
oglądając „pieprzny” film, interne-
tową „stronkę” czy naszpikowany
erotyką magazyn. Czy aby na pew-
no?

Na pytania odpowiada dr Le-
szek Putyński, psycholog kli-
niczny, adiunkt Zakładu Psy-
chologii Klinicznej Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Od szeregu lat
zajmuje się m.in. terapią zabu-
rzeń więzi międzyludzkich, te-
rapią rodzin, terapią zaburzeń
seksualnych.

Agnieszka: – Czy w praktyce
zawodowej styka się Pan z osobami,
które są uzależnione od pornografii?

Dr Leszek: – Tak. Wśród osób,
które zgłaszają się do mnie z po-
wodu – nazwijmy ogólnie – proble-
mów z własną seksualnością, część
stanowią ludzie uzależnieni od por-
nografii. Pomocy szukają też osoby,

których małżonkowie mają ten pro-
blem. I tu występuje swoisty para-
doks; osoba oglądająca np. filmy por-
nograficzne uważa za nienormalne
i niezrozumiałe zachowanie współ-
małżonka, który na takie seanse
pornograficzne nie wyraża zgody.
Do psychologa czy seksuologa trafia
często ten, kto nie jest uzależniony
od pornografii. Przychodzi jednak,
bo szuka pomocy w kryzysowej dla
związku sytuacji lub ponieważ chce
uzyskać od specjalisty odpowiedź na
pytanie, czy i na ile pornografia
jest szkodliwa.

– Czy to oznacza, że ci, którzy
mają problemy wynikające z ko-
rzystania z pornografii, mają też
wątpliwości co do jej oceny?

– Tak. Znamienny wydaje mi się
fakt, że młode małżeństwa, z który-
mi dane mi było pracować, stawiają
często pytanie o to, co jest wyrazem
normalności; oglądanie filmów i cza-
sopism pornograficznych, czy wręcz
przeciwnie – unikanie takich sytu-
acji. Powodem, który wzbudza ich
wątpliwości i argumentem, który
przemawiałby za – jak to określają
– normalnością pornografii jest jej
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powszechność w ich otoczeniu. Od-
powiedzi w zasadzie udzielają sobie
sami. W trakcie rozmowy okazuje
się bowiem, że środowisko, w któ-
rym żyją, akceptuje także zdrady
małżeńskie czy tak zwany seks gru-
powy – to wszystko, czego ani z mi-
łością, ani z odpowiedzialnością za
drugiego człowieka, ani z dobrym
obyczajem w żaden sposób pogodzić
się nie da. Ludzie, którzy przycho-
dzą do seksuologa z powodu prze-
żywanych kłopotów, a którzy mieli
lub mają do czynienia z pornografią,
stawiają go często w roli naukowe-
go autorytetu, który ma ustalić
przyczyny ich problemów. Są wtedy
skłonni zgodzić się z diagnozą, że
przyczyną zaburzeń relacji między
mężczyzną i kobietą jest konsumo-
wanie produktów pornograficznych.
W tych ewidentnie patologicznych
przypadkach łatwo wykazać jest
wpływ pornografii. Z pomocą przy-
chodzi terapeucie wysoka społeczna
aprobata dla argumentów natury
medycznej, naukowej.

– Można więc stwierdzić, że
pornografia jest szkodliwa dla jej
odbiorcy?

– Tak, jednak zakres tej szko-
dliwości może być bardzo różny.
Nie każda osoba, która zetknęła się

z pornografią, pada jej ofiarą. Nie-
kiedy trudno jest wskazać na jedno-
znaczną jej szkodliwość. Są ludzie,
którzy mówią: „co jakiś czas oglą-
dam film pornograficzny i nic złego
się ani ze mną, ani w moim związku,
ani w moich stosunkach ze światem
nie dzieje”. Tutaj skutki trudno roz-
patrywać w kategoriach silnych czy
trwałych zaburzeń. Człowiek, który
w ten sposób korzysta z pornografii,
doświadcza jedynie silnego podnie-
cenia z potrzebą natychmiastowego
jego rozładowania, a potem zwykle
doznaje uczucia niesmaku, niechęci
do siebie czy do partnera. Można
obawiać się tu powolnego uzależnie-
nia z powodu przeżywania w takich
sytuacjach silnej przyjemności na
poziomie popędu.

– Czy można w jakiś sposób uza-
sadnić stanowisko o szkodliwości
materiałów pornograficznych nawet
w rozmowie z tymi niedowiarkami,
którzy nie widzą u siebie negatyw-
nych jej wpływów?

– Tak. Nawet jeśli w przypadku
danego człowieka nie obserwuje się
wyraźnych zaburzeń na tle porno-
grafii, to w ogromnej mierze wpły-
wa ona na jednostkową i społeczną
mentalność. Powszechna jej dostęp-
ność powoduje, że intymność staje
się towarem, osoba przedmiotem ob-
sługiwanym i wykorzystywanym do
obsługi samej siebie, dewaluują się
wartości, zmienia zakres znaczenia
słów intymność, miłość, przyzwo-
itość, wstyd. Do niedawna człowiek,
który chciał korzystać z pornografii,
musiał starać się o sytuację i miej-
sce, w których była ona dostępna.
Teraz w społecznym rozumieniu po-
jęcie intymności tak dalece zawęziło
swoje znaczenie, że człowiek żyjący
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w naszej kulturze praktycznie nie
ma możliwości uniknięcia bodźców
ewidentnie erotycznych niemalże
na każdym kroku. Można, oczy-
wiście, argumentować, że erotyka
to nie pornografia. Trzeba jednak
stwierdzić, że erotyzacja codzienno-
ści w przekazach medialnych: każ-
dego działania, każdego ludzkiego
doświadczenia (najbardziej jaskra-
we tego przykłady są w reklamach)
toruje drogę zgodzie na pornografię.
Trudno mówić w takiej rzeczywi-
stości o wolności wyboru; bo cóż
za wybór zostawia się tym, którzy
sami chcieliby decydować, kiedy i w
jakich sytuacjach włączać w swoim
życiu erotykę. Krótko mówiąc, pa-
tologizacja zachowań i relacji oso-
bowych pojedynczego konsumenta
pornografii nie jest jedynym ani
najważniejszym argumentem prze-
ciw niej.

– Wracając jednak do konse-
kwencji dotyczących pojedynczego
odbiorcy; jakie są najczęściej obser-
wowane w Pana praktyce skutki
pornografii?

– Korzystanie z przekazów por-
nograficznych zaburza relację psy-
chiczną i seksualną między kobietą
i mężczyzną. W praktyce oznacza
to tworzenie nierealnych oczekiwań
co do wyglądu i zachowań partne-
ra, podporządkowywanie partnera
wzorcom lansowanym w tych prze-
kazach. Poza tym związek staje
się nacechowany seksualizmem, to
znaczy silną i częstą potrzebą odczu-
wania napięcia seksualnego i rozła-
dowania go. Jednocześnie występuje
zubożenie czułości; mężczyzna i ko-
bieta rzadziej rozmawiają ze sobą,

są mniej zainteresowani sobą, cie-
kawi siebie, stają się wzajemnie dla
siebie przede wszystkim obiektem
seksualnych działań.Pojawia się po-
trzeba coraz silniejszych i bardziej
urozmaiconych bodźców seksual-
nych i stąd oglądanie coraz bardziej
wyrafinowanych filmów, fotografii,
komiksów, czasopism. Prawie za-
wsze pojawia się chęć zmiany part-
nera. W związku niemałżeńskim
zwykle się ją realizuje. W mał-
żeństwie natomiast seks staje się
zjawiskiem niejako niezależnym od
całości wspólnego życia. Wówczas
albo namawia się współmałżonka
(najczęściej żonę) o „wzbogacenie”
kontaktów małżeńskich z inną parą,
albo dochodzi do zdrad małżeńskich.

To, co wyraźnie zauważy-
łem w funkcjonowaniu małżeństw,
w których występuje uzależnienie
od pornografii, to trudna sytuacja
dzieci. Nadmierna koncentracja ro-
dziców lub rodzica na seksualności
powoduje osłabienie więzi z dziec-
kiem. Dziecko nie rozumie sytuacji,
traci poczucie bezpieczeństwa, czuje
się winne. Zdarzało się, że rozpoczy-
nałem kontakt z rodziną od terapii
zaburzeń dziecka, z którym rodzice
zgłosili się do mnie. Okazało się,
że zareagowało ono niepokojący-
mi rodziców objawami na sytuację
między nimi. A czynnikiem pato-
gennym w relacji małżeńskiej było
właśnie uzależnienie od pornografii.

– Czy można złagodzić lub zli-
kwidować skutki pornografii?

– Tak, zarówno w wymiarze
jednostkowym, jak i społecznym
możliwość łagodzenia skutków jest
uzależniona od tego, jak duży wpływ
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pornografia zdoła wywrzeć na czło-
wieka. Przeciwdziałanie pornografii
to skuteczne wychowanie, profilak-
tyka, terapia i szeroko zakrojone
działania prawne.

– Czy można uniknąć kontaktu
z pornografią?

– Można nie sięgać po filmy
czy czasopisma pornograficzne, ale
trudno unikać kontaktu z mocno
rozerotyzowaną rzeczywistością: re-
klamami, wideoklipami, plakatami
czy chociażby nie słyszeć rozmów
na temat pornografii. Nie dziwi
więc fakt, że człowiek, który tyle
słyszy o jakiejś sprawie, wykazu-
je nią zainteresowanie, gdy nadarzy
mu się okazja poznania jej osobiście.
Jednak pojedynczy kontakt z porno-
grafią wzbudza najczęściej niechęć,
zażenowanie, wstręt. Naturalnym
odruchem osób wychowanych na
zdrowych wzorcach i w dobrych re-
lacjach rodzinnych jest odrzucenie
tego rodzaju ludzkiej „twórczości”.

– Kto jest zatem najbardziej
narażony na negatywne działanie
pornografii?

– Młodzi ludzie, a zwłaszcza
chłopcy, których psychika w okresie
dorastania jest w sposób naturalny
nastawiona na odbiór bodźców ero-
tycznych. Wykorzystują to twórcy
pornografii; przekazy skierowane do
młodych nacechowane są treściami
pobudzającymi wyobraźnię i fanta-
zję odbiorcy, chociaż obraz wydaje
się nie mieć jednoznacznie cha-
rakteru seksualnego. Osoba dorosła
w mniejszym stopniu reaguje na te-
go rodzaju bodźce niż dorastająca.
Poza tym dorośli, wychowani jed-
nak w innej kulturze, mają większy

dystans do tego, co widzą. Młodzi
gotowi są przyjąć, że zachowania
oglądane w komiksach czy filmach
są powszechne, normalne.

– Czy to oznacza, że dziewczęta
są mniej podatne na tego typu
oddziaływania?

– Dziewczęta koncentrują się
na innych bodźcach w tym samym
przekazie; identyfikują się z cia-
łem oglądanych kobiet. Wiadomo,
że na zdjęciu, filmie łatwo zretuszo-
wać wszelkie niedostatki urody. Ten
nierealistyczny wizerunek piękna
staje się świadomie lub podświado-
mie wybranym ideałem. W swojej
praktyce obserwuję z roku na rok
zwiększającą się liczbę dziewcząt
z zaburzeniami postrzegania wła-
snego ciała i odżywiania się. Jedną
z ważnych przyczyn tego zjawiska
upatruję w lansowaniu określonego
standardu wyglądu i piękna.

– Jak radziłby Pan młodym lu-
dziom zachować się w sytuacjach,
gdy mogą mieć kontakt z pornogra-
fią?

– Brak kontaktu z pornografią
niewątpliwie nikogo nie zubożył,
a ponieważ nietrudno jest uniknąć
kontaktu z twardą pornografią, nie
należy po prostu tego kontaktu szu-
kać. Tam zaś, gdzie treści erotyczne
napastliwie narzucają się nam, po-
radziłbym: zignoruj lub ośmiesz.
Niekiedy odważny, dowcipny ko-
mentarz, jest nie tylko wyrazem
naszej dezaprobaty, ale skłania ko-
legę czy koleżankę do zastanowienia
nad tym, co dla nich jest ważne i do-
bre.

Opr. ks. Adam Kroll
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BEL CANTO

Amatorski chór męski „Bel Can-
to” z Trąbek Wielkich swoją drugą
rocznicę istnienia obchodził 12 czerw-
ca podczas uroczystości rocznicy ko-
ronacji obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej. Dwa lata temu z inicjatywy
ks. prałata Edwarda Szymańskiego
oraz organisty Michała Olejnika po-
wołana została męska grupa śpiewa-
cza, która miała wystąpić podczas
jubileuszu 20. rocznicy koronacji ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej. Po
pierwszym naszym występie śpie-
wacy doszli do wniosku, iż warto
kontynuować, rozwijać się i pielęgno-
wać tę formę muzyki jaką jest śpiew
chóralny.

Założycielem chóru, a zarazem je-
go dyrygentem i akompaniatorem jest
Michał Olejnik, organista w Trąb-
kach Wielkich. Funkcję prezesa chóru
od samego początku objął Teofil Bąk
(chórzysta – bas). Dotychczas łączna
ilość członków wynosi 21 osób. Są to
panowie o silnych głosach (wysokich,
średnich i niskich), którzy z niewia-
rygodną pasją uczestniczą w próbach
i pragną poznawać tajniki pięknego
śpiewu (stąd nazwa chóru, „bel can-
to” znaczy „piękny śpiew”). Z ogrom-
nym zaangażowaniem chcemy dążyć
do jak najlepszego wykonania prezen-
towanych utworów, wiedząc, że przed
nami długa droga i wiele nauki.

Chór „Bel Canto” świętuje drugie urodziny. Od lewej w pierwszym rzędzie:
Waldemar Zdun, Ryszard Budzyński, Jerzy Karpiński, Jerzy Gębura, Bronisław
Rogall, Jerzy Jurkowski, Michał Olejnik, Teofil Bąk. Od lewej w drugim rzędzie:
Andrzej Kania, Krzysztof Jankowski, Czesław Sulewski, Edmund Langmesser,
Andrzej Sulewski, Andrzej Kajut, Andrzej Dończyk
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Przez okres dwóch lat chór Bel
Canto występował podczas:
– Ogólnopolskich Spotkań Chórów

Męskich w Tczewie (V 2008),
– Listopadowych Koncertach Chó-

rów Powiatu Gdańskiego (XI 2007,
XI 2008),

– Uroczystości patriotycznych na te-
renie województwa pomorskiego
(2007–2009),

– Uroczystości religijnych parafial-
nych, dekanalnych (2007–2009).

Teofil Bąk

Chór „Bel Canto” wypełnia też inne posługi w parafii ze śpiewem na ustach...

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 31 maja odbyło
się spotkanie Rady Parafialnej. Po
wstępnej modlitwie ks. E. Szymań-
ski przypomniał sprawy poruszane
na poprzednim spotkaniu i omówił
stan ich realizacji.

Głównym tematem obecnego spo-
tkania była procesja Bożego Ciała
w Trąbkach Wielkich i Czerniewie

oraz inne sprawy bieżące. Ksiądz
proboszcz, nawiązując do uroczysto-
ści Bożego Ciała, omówił trasy pro-
cesji, które przebiegają tymi samymi
drogami, jak w ubiegłym roku. Wyra-
ził też nadzieję na równie staranne,
jak w ubiegłym roku, przygotowanie
ołtarzy. Zwrócił się też do człon-
ków Rady Parafialnej, aby licznie
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włączyli się w organizację procesji
Bożego Ciała, a także wzięli udział
w oktawie uroczystości.

Po omówieniu spraw związanych
z procesją Bożego Ciała ksiądz pro-
boszcz sporo czasu poświęcił budo-
wie kościoła w Ełganowie. Dał wyraz
swojemu niepokojowi wynikającemu
z wydłużania się terminów załatwia-
nia formalności do uzyskania pozwo-
lenia na budowę. Jak wyjaśnił prze-
wodniczący Rady Gminy, jednocze-
śnie przewodniczący Rady Duszpa-
sterskiej Józef Sroka, jest to podyk-
towane procedurami prawnymi i wy-
mogami ustawowymi, na co Urząd
Gminy nie ma wpływu. Zapewnił
też, że decyzje, które leżą w gestii
gminy, będą wydawane natychmiast,
jak tylko stanie się to możliwe, ale
zgodnie z procedurą prawną.

Ksiądz kustosz zapoznał człon-
ków rady z przebiegiem prac reno-

watorskich parku na terenie przy-
kościelnym, które zostały wykonane
dzięki pomocy finansowej Urzędu
Marszałkowskiego.

Kolejnym punktem spotkania by-
ła informacja na temat pracy para-
fialnej Caritas, którą przedstawiła
pani Jolanta Ciećko, jako przewod-
nicząca tej organizacji.

Na zakończenie poruszono wiele
spraw bieżących, m.in. przygotowa-
nie parafii do obchodów rocznicy
koronacji obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej. Pamiętając o tym wielkim
wydarzeniu z 12 czerwca 1987 r.
na gdańskiej Zaspie, ks. proboszcz
zapraszał wszystkich parafian do
uczczenia tej rocznicy udziałem we
Mszy św.

Zgodnie z tradycją, wspólna mo-
dlitwa zakończyła obrady.

Józef Sroka

WIZYTA POLSKICH DZIECI Z BIAŁORUSI

W dniach 8–17 czerwca w na-
szej gminie przebywała 33-osobowa
grupa dzieci z Białorusi. Dzieci te
mieszkają w Grodnie, pochodzą z ro-
dzin o polskich korzeniach i w swoich
szkołach uczą się historii i języka
polskiego.

Stałą bazę noclegową zorgani-
zowano w Cząstkowie, w niedawno
otwartym pensjonacie „Noce i Dnie”,
należącym do pani Grażyny Ja-
kubskiej. Goście chętnie poznawali
się z uczniami szkół podstawowych
w Czerniewie, Trąbkach Wielkich
i Sobowidzu oraz gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich. Z porozumiewaniem

się nie było kłopotu, ponieważ dzieci
z Białorusi dość swobodnie mówią po
polsku. Organizatorzy pobytu starali
się urozmaicić im czas organizując
rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej
i zwiedzanie morskiego akwarium
w Gdyni. Ciekawe zajęcia zapropo-
nowano im w ośrodku turystycznym
„Przystanek Drzewina” i na po-
lu golfowym w Postołowie. Sołtys
Kleszczewa Jan Selka zorganizował
rozgrywki sportowe oraz ognisko po-
łączone z kiełbaskami i dyskotekę.

Oprócz licznych rozrywek mło-
dzież poznawała historię Polski,
przebywając na zamku w Malborku,
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w Muzeum Hymnu Polskiego w Bę-
dominie, w skansenie w Szymbarku
oraz zwiedzając gdańską Starówkę.

Ważnym doświadczeniem du-
chowo-religijnym było uczestnictwo
w procesji Bożego Ciała w Trąb-
kach Wielkich, które później porów-
nywano do obchodów tego święta
na Białorusi. Młodzi ludzie poznali
również historię świątyni, przedsta-
wioną przez kustosza sanktuarium
ks. prałata Edwarda Szymańskiego,
który rozdał wszystkim broszurki
informacyjne oraz obrazki z wize-
runkiem Matki Bożej Trąbkowskiej.
Zwiedzili także inne kościoły w na-
szej gminie.

Uroczyste pożegnanie nastąpiło
w gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich, gdzie wójt gminy Błażej Kon-
kol i przewodniczący Rady Gminy
Józef Sroka wręczyli gościom ple-
caki wypełnione upominkami ufun-
dowanymi przez sponsorów: Radę

Gminy, wójta, Fundację „Pan Wła-
dek” z Gdańska, dyrektora Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich, Tomasza
Mazura – właściciela sklepu „GRO-
SZEK” w Trąbkach Wielkich, Mie-
czysława Płazę – właściciela sklepu
w Trąbkach Wielkich, Sławomirę De-
ra – właścicielkę sklepu w Trąbkach
Wielkich, Bank Spółdzielczy w Trąb-
kach Wielkich, Andrzeja Czajkę –
właściciela piekarni w Różynach,
MARITIME Golf Postołowo, Janu-
sza Sitko – właściciela Firmy „OKIS”
z Pruszcza Gdańskiego oraz firmę
TRANSBIT z Pruszcza Gdańskiego.

Młodzi ludzie serdecznie podzię-
kowali za gościnę i prezenty oraz
stwierdzili, że w najśmielszych snach
nie marzyli o tylu przyjemnościach,
gościnności i dobroci tutejszych lu-
dzi, i że chcieliby ponownie odwiedzić
naszą gminę.

Anna Andreskowska

Na pierwszym planie goście z Białorusi na uroczystości Bożego Ciała w Trąbkach
Wielkich
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

7 czerwca w naszym kościele chrzest
św. otrzymali:
– Nadia Szwindowska, córka Andże-

liki i Jerzego z Ełganowa,
– Nikodem Raczkowski, syn Katarzy-

ny i Wojciecha z Ełganowa,
– Mikołaj Ziarniewicz, syn Marty

i Piotra z Trąbek Wielkich.
***

9 czerwca odbyła się V zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:
1) Uchwalono zmiany w regulaminie
określającym wysokość i zasady przy-
znawania dodatków do wynagrodzeń
dla nauczycieli pracujących w naszych
szkołach.
2) Podjęto uchwałę ustalającą sieć
szkół podstawowych i gimnazjum pro-
wadzonych przez gminę Trąbki Wiel-
kie oraz granice obwodów tych szkół.
Najistotniejszymi zmianami jest przy-
wrócenie dzieci z Ełganowa do obwo-
du Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich oraz utworzenie jednego ob-
wodu Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich dla młodzieży ze wszystkich
miejscowości naszej gminy.
3) Uchwalono regulamin dofinan-
sowania przez Gminę poniesionych
przez właścicieli kosztów usuwania
i unieszkodliwiania eternitu z budyn-
ków mieszkalnych w 2009 roku.
4) Uchwalono zmiany w planach za-
gospodarowania przestrzennego:
– w Trąbkach Wielkich – w otoczeniu

cmentarza,
– w Trąbkach Wielkich – na tere-

nie działek budowlanych (1,63 ha)
w pobliżu stacji paliw,

– w Zaskoczynie – dla terenów bu-
dowlanych i rolnych, obejmujących
obszar o powierzchni 54,7 ha.

5) Podjęto uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia zmian w obowią-
zujących planach zagospodarowania
przestrzennego:
– w Ełganowie – dla terenów prze-

znaczonych na kopalnie kruszywa,
– w Czerniewie – dla terenów

przeznaczonych pod budownictwo
i usługi.

6) Zatwierdzono tzw. Plan Odnowy
Miejscowości Gołębiewko w związku
z możliwością pozyskania zewnętrz-
nych środków finansowych na jego
realizację.
7) Wyrażono zgodę na udzielenie
80% bonifikaty przy bez przetargo-
wym kupnie przez najemcę mieszka-
nia gminnego nr 5 w Sobowidzu przy
ul. Morenowej 22.
8) Zatwierdzono sprawozdanie finan-
sowe za 2008 r. Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trąbkach Wielkich.
9) Zatwierdzono sprawozdanie finan-
sowe za 2008 r. Gminnego Ośrodka
Kultury w Trąbkach Wielkich.
10) Uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2009 r. Zwiększono wydatki
o łączną kwotę 395 tys. zł z przezna-
czeniem m.in. na:
– uzbrojenie działek budowlanych

tzw. „Rondo” w Trąbkach Wielkich
– 100 tys. zł,

– projekt modernizacji i rozbudo-
wy budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Trąbkach Wielkich –
60 tys. zł,

– utwardzenie terenu przy boisku
„Orlik” w Trąbkach Wielkich –
20 tys. zł,
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– dotację dla GOK na organizację
imprezy „Trąbki w Trąbkach” oraz
na pobyt polskich dzieci z Białorusi
– łącznie 25 tys. zł,

– opracowanie dokumentacji dla
gminnego składowiska odpadów ko-
munalnych w Gołębiewie Wielkim
– 16 tys. zł,

– dotację dla Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej na zakup
materiałów koniecznych do pracy
nowej równiarki – 25 tys. zł,

– zakup wyposażenia do ogrodu
w przedszkolu w Trąbkach Wiel-
kich – 12 tys. zł,

– zagospodarowanie terenów wokół
jeziora w Sobowidzu – 10 tys. zł,

– opracowanie dokumentacji na mo-
dernizację drogi wojewódzkiej nr
222 w obrębie wsi Gołębiewko –
9,5 tys. zł,

– dotację dla GOK na nagrody w Tur-
nieju Sołectw – 7,2 tys. zł,

– zakup i montaż zegara świetlne-
go na budynku Urzędu Gminy –
5 tys. zł,

– konserwację windy w Szkole Pod-
stawowej w Sobowidzu – 1,1 tys. zł.

11) Na zakończenie sesji (w punkcie
wolne wnioski), Włodzimierz Dyksa
z Trąbek Wielkich obszernie omówił
potencjalne zagrożenia dla naszych
mieszkańców, w związku z trwającą
procedurą administracyjną, zmierza-
jącą do uruchomienia kopalni kru-
szywa w Czerniewie, a Teofil Bąk –
prezes chóru „Bel Canto” – przed-
stawił osiągnięcia zespołu w ciągu
2 lat działalności, plany na przyszłość
oraz podziękował władzom gminy za
udzieloną pomoc finansową.

***
11 czerwca, w Uroczystość Boże-
go Ciała, procesja Eucharystyczna
w Trąbkach Wielkich, podobnie jak
w roku ubiegłym, przeszła ulicami

Pocztową, Sportową, Pasteura i Gdań-
ską. Ołtarze zostały przygotowane
przy krzyżu przydrożnym obok bu-
dynku poczty, przy budynku Państwa
Świerczków, w głównym wejściu do
budynku Gimnazjum oraz przy bu-
dynku Urzędu Gminy. W mszy św.
przy ołtarzu polowym oraz w proce-
sji uczestniczyła grupa polskich dzieci
z Białorusi, które przebywały w naszej
gminie od 8 do 17 czerwca. Pełniej-
szą relację o ich pobycie przedstawia
Anna Andreskowska w oddzielnym
artykule na stronach 23–24.

***
12 czerwca obchodziliśmy 22 rocz-
nicę koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej. Uroczy-
sta Msza św. dziękczynna za dar
koronacji poprzedzona była procesją
Eucharystyczną przy kaplicach ró-
żańcowych. Mszę św. ubogacił śpiew
chóru „Bel Canto”, który tego dnia
obchodził 2. rocznicę powstania. Na
zakończenie tej uroczystości odbył się
Apel Jasnogórski również z udziałem
chóru.

***
15 czerwca komisja konkursowa do-
konała wyboru dyrektorów szkół, któ-
rzy pełnić będą tę funkcję przez 5 lat:
1) Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
– Mariusz Paradecki,
2) Szkoła Podstawowa w Sobowidzu
– Ewa Wojtas,
3) Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie
– Bogdan Skiba.

***
18 czerwca w Szkole Podstawowej
w Czerniewie odbył się koncert znane-
go wokalisty Mieczysława Szcześnia-
ka. Artysta zaśpiewał kilka piosenek
autorstwa znanych poetów i kom-
pozytorów, w których zaprezentował
wybitne możliwości wokalne. Wpisał
się do kroniki szkoły, rozdał mnóstwo
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Nowo ochrzczona Nadia Szwindowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Mikołaj Ziarniewicz z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Nikodem Raczkowski z rodzicami i chrzestnymi

Występ Mieczysława Szcześniaka w Czerniewie
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autografów oraz pozował do pamiąt-
kowych fotografii ze wszystkim chęt-
nymi. Występ Mieczysława Szcześnia-
ka był trzecim z cyklu 6 koncertów,
które są organizowane w 3 szkołach
wiejskich, dzięki staraniom Tomasza
Stroynowskiego – muzyka i kompo-
zytora, a obecnie także nauczyciela
muzyki w szkole w Czerniewie.

***
19 czerwca zakończył się rok szkolny
2008–2009. Najlepsi absolwenci gim-
nazjów (III klasa) oraz szkół podsta-
wowych (VI klasa) otrzymali nagrody
Wójta Gminy:
1) Gimnazjum w Trąbkach Wielkich –
Monika Orłowska z Trąbek Wiel-
kich,
2) Gimnazjum w Warczu – Adrianna
Pękał z Warcza,
3) Szkoła Podstawowa w Trąb-
kach Wielkich – Sylwia Czerw
z Ełganowa,

4) Szkoła Podstawowa w Czerniewie
– Edyta Dąbrowska z Granicznej
Wsi,

5) Szkoła Podstawowa w Kłodawie –
Magdalena Kuszneruk z Kaczek,

6) Szkoła Podstawowa w Sobowidzu
– Karolina Jaszczyk z Gołębiewa
Wielkiego,

7) Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie
– Katarzyna Bukowska z Mierze-
szyna.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
IV ligi sezonu 2008–2009. Druży-
na Orzeł Trąbki Wielkie zajęła
ostatecznie 4 miejsce z dorobkiem
54 punktów (16 zwycięstw, 6 remisów
i 8 porażek) przy stosunku bramek
45 do 32.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2009

W lipcu odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Genowefę i Zyg-
munta Jaszczyków

1. Za śp. Genowefę i Zygmunta
Jaszczyków
Czerniewo: Za śp. Józefa
Paklerskiego (3. rocznica
śmierci)

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne z naszej
parafii
Za śp. ks. Jana Kozaczkę

3. Pierwszy piątek miesiąca,
wynagradzamy za grzechy
nasze i wspólnoty parafialnej
Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego

4. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie

Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców

5. 730: a) Za śp. Bronisławę
Kulczyk, z int. róży św. Teresy
Ledóchowskiej

b) W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych
aborcją

900, Czerniewo:
a) Dziękczynna w 28. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Bożeny i Ryszarda Kamińskich

b) Za śp. Bernarda,
Władysława i Wandę Karnath
oraz zmarłych z tej rodziny
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1100: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Bożeny Cieciory, w 70. urodziny
b) Za śp. Jadwigę i Bernarda
Stolców oraz Gertrudę Ziarnik
1800: Za śp. Genowefę
i Zygmunta Jaszczyków

6. Dziękczynna w 2. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Mariusza Szolle

7. Dziękczynna w 19. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Wojciecha Skierków

8. a) Za śp. Zygmunta Szarmacha
b) Za śp. Genowefę i Zygmunta
Jaszczyków
Czerniewo: a) Za zmarłych
z rodzin Piszczuków
i Ziemannów
b) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów

9. Za śp. Marię Goczkowską
(4. rocznica śmierci)

10. Za śp. Mieczysława Bławata
oraz Marię i Jakuba Czerw

11. a) Za śp. Irenę, Kazimierza
(22. rocznica śmierci)
i Stanisława Surmów
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla jubilatki
Małgorzaty Kinder, int. dzieci
i wnuków
c) Za śp. Genowefę i Zygmunta
Jaszczyków

12. 730: O błogosławieństwo
Boże dla Cezarego Kusaja,
w 18. urodziny
900, Czerniewo: Za śp. Martę
Zulewską oraz zmarłych z tej
rodziny
1100: Za śp. Józefa Kosztyłę
(10. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Genowefę
i Zygmunta Jaszczyków

13. Za śp. Jana Bukowskiego
14. O zdrowie i błogosławieństwo

Boże dla Piotrusia,
w 7. urodziny, int. babci Marii

15. Za śp. Genowefę i Zygmunta
Jaszczyków
Czerniewo: O szczęśliwe
zbiory, int. róży św. Franciszka,
p. Kielas

16. Za śp. Stefanię i Władysława
Wróblewskich

17. Za śp. Jana Kitowskiego oraz
zmarłych z tej rodziny

18. Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Jarosława Gryczanów

19. 730: Za śp. Erykę Kinder
(2. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny
900, Czerniewo: Za śp. Józefa
Kamińskiego (21. rocznica
śmierci)
1100: Za śp. Urszulę
i Beniamina Salewskich
1800: Za śp. Genowefę
i Zygmunta Jaszczyków

20. Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich oraz Janinę
i Bronisława Gawryjołków

21. Za śp. Alfreda Karassek
i Gertrudę Dończyk

22. Za śp. Jadwigę i Władysława
Laskowskich
Czerniewo: a) Za
śp. Sławomira Kowitza
(urodziny)
b) Za śp. Leona, Jana
Hendrychów i zmarłych z tej
rodziny oraz Józefa, Rozalię,
Franciszka i Józefa Dończyków
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23. W intencji rodzin Kratzkich
i Pielów

24. W intencji rodzin: Kula, Goł
i Susz (z Niemiec)

25. Za śp. Gabriela Łyczaka
(11. rocznica śmierci)

26. 730: Za zmarłych członków
róży św. Wojciecha,
p. Chmielewskiego
900, Czerniewo: a) Za
śp. Annę, Wiktora i Jana
Formelów
b) Za śp. Annę Zulewską
1100: a) Za śp. Zygmunta
Szarmacha
b) Za śp. Stanisława Krępę
(20. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Krępów
i Rusinów, za śp. ks. Ryszarda
1800: Za śp. Genowefę
i Zygmunta Jaszczyków

27. Za śp. Danutę, Huberta
i Alfonsa Lewańczyków

28. O zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla rodziny Misztal

29. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Eckharda
Selki, w 71. urodziny oraz za
śp. Łucję Selka (13. rocznica
śmierci)
b) Za śp. Genowefę i Zygmunta
Jaszczyków
Czerniewo: a) Za śp. Jana,
Martę i Józefa Zawickich oraz
Helenę i Józefa Rodów
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
oraz Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek

30. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla rodziny Folwarczych
(z Niemiec)

31. a) Za śp. Ignacego Olszewskiego
(urodziny)
b) Za śp. Genowefę i Zygmunta
Jaszczyków
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

6 lipca: Zuzanna Maria Chmielewska, Oliwia Zofia Sieniek
i Szymon Reimus

Rocznice sakramentu małŜeństwa
25 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Edyty Rogall

z Marcinem Piórkiem
26 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Męczykowskiej

z Michałem Gawraczyńskim
3 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Danuty Ostrowskiej

z Sebastianem Mućką
24 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny Jelińskiej

ze Sławomirem Mejerem
31 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy Buta

z Krzysztofem Jaszczykiem
9 lipca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Alicji Kisickiej

z Rafałem Warczyńskim
9 lipca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Lucii Buta

z Krzysztofem Sussem
16 lipca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Miecznikowskiej

z Tomaszem Tyslerem
1 lipca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Marzeny Jaszczyk

z Jarosławem Kelerem
21 lipca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Barbary Pellowskiej

z Jarosławem Gryczanem

ODESZLI DO PANA

28 maja: zmarł w wieku 78 lat śp. Zygmunt Szarmach z Ełganowa
29 maja: zmarła w wieku 82 lat śp. Gertruda Bach
11 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Franciszki Mach
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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