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Jesteśmy pewni, że z wysoka Maryja strzeże naszych kroków
z czułością i troską, uspokaja nas w godzinie ciemności
i burzy oraz podtrzymuje nas swoją matczyną ręką.
Umocnieni tą świadomością, idziemy pełni ufności naszą
drogą chrześcijańskiego powołania, po której prowadzi
nas Opatrzność. Idźmy naprzód drogą naszego życia pod
przewodnictwem Maryi.

Ojciec święty Benedykt XVI



ZBLIśA SIĘ TYGODNIOWY ODPUST MARYJNY
Matka BoŜa „niekochana”

Z perspektywy 22 lat Tygodnio-
wego Odpustu z wielkim bólem
stwierdzam, że większość parafian
bardzo obojętnie odnosi się do Ty-
godniowego Odpustu jak i innych
nabożeństw ku czci Matki Bożej
w naszym sanktuarium.

Zacznijmy od obchodów Tygo-
dniowego Odpustu. Stwierdzam, że
mimo wieloletniej usilnej prośby,
mało parafian przystępuje w związ-
ku z Odpustem do spowiedzi św.,
by, jak to tłumaczę, kwiatem czyste-
go serca uczcić Niepokalaną Matkę,
a zarazem skorzystać z możności
zyskania odpustu zupełnego, czyli
darowania kary za grzechy odpusz-
czone w sakramentalnej spowiedzi.
Kapłani zaproszeni do słuchania
spowiedzi są zdziwieni, że tak mało
trąbkowskich parafian przystępuje
do spowiedzi św. przed tak znaczącą,
nie tylko parafialną, uroczystością!

W poszczególne dni Tygo-
dnia Odpustowego przychodzi tylko
garstka parafian. Gdyby nie piel-
grzymi, to można by się spalić ze
wstydu wobec kapłanów przybyłych
na odpust do naszego sanktuarium!
Na przykład wtorek odpustowy jest
poświęcony dzieciom. Przybywają
dzieci z Gdańska, z Pruszcza Gd.,
a z Trąbek jest ich tylko kilko-
ro! A gdzie rodzice? Dlaczego nie
poślecie ich w tym dniu do Matki
Bożej? To Wasza wina i zaniedbanie.
Jest dzień poświęcony służbie ołta-
rza, ministrantom, a nawet i oni

są nieobecni, choć jest ich garst-
ka w parafii. Nawiasem mówiąc,
rodzice powinni cieszyć się ze służ-
by synów przy ołtarzu i zachęcać
ich do służby ministranckiej. Rów-
nież w tym uwidacznia się Wasza
współodpowiedzialność za życie li-
turgiczne w parafii.

Nie wspomnę już o młodzieży,
która jest zaproszona w sobotę od-
pustową. W zeszłym roku było może
20 przedstawicieli młodzieży. Księ-
ża zaproszeni na ten dzień byli
zdziwieni, że tak mało miejscowej
młodzieży przybyło, gdy tymczasem
z Kolbud przybyła piesza pielgrzym-
ka młodzieżowa w liczbie 200 osób
do Trąbek w sobotnie popołudnie.
Co na to rodzice?

W niedzielę odpustowo-dożynko-
wą kończącą Obchody Odpustowe
wielu parafian wyjeżdża do krew-
nych, a nawet na giełdę. Jaki wstyd!
Pytam, kiedy się dokona w para-
fii zrozumienie i uświadomienie,
że Cudowny Obraz Matki Bożej to
nasz wspólny skarb, nasze szczęście.
Wiele poprzednich pokoleń ojców
naszych może nawet nie marzyło,
że nam dane będzie przeżywać tak
podniosłe wydarzenie, jakim była
koronacja Cudownego Obrazu i to
przez papieża rodaka. Ks. arcybi-
skup metropolita gdański, przyby-
wając do Trąbek Wielkich w marcu
1987 r., by podzielić się z nami
tą radosną informacją, w homilii
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podkreślił, że odtąd zobowiązani je-
steśmy wszyscy być wiernymi stró-
żami i krzewicielami kultu Matki
Bożej w trąbkowskim sanktuarium.
Czy wzięliśmy to sobie do serca?
Nich każdy z parafian odpowie so-
bie w sumieniu, jak czci Matkę Bożą
i co czyni, by inni też Ją tu kochali?
Na potwierdzenie podtytułu „Matka
Boża niekochana” przytoczę więcej
faktów.

Gdy zakładałem róże Żywego
Różańca i w czasie wieloletniego
kolędowania zachęcałem i zachę-
cam parafian do włączenia się do
Wspólnoty Różańcowej, wielu da-
ło mi do zrozumienia, że „nie da
się wrobić” w modlitwę różańcową!
Czy ci wierni wiedzą co mówią?
Czy w czasie poważnej choroby lub
w godzinie śmierci nie będą Jej
prosić o pomoc? Może z kolei Ona
Matka nie da się w to „wrobić”,
i pozostanie głucha na twoje woła-
nie o ratunek. Przecież w Różańcu
jest ratunek dla rodziny, pomoc do
uratowania wiary domowników, do
nawrócenia tych, co zeszli na złą
drogę. Matka Boża jest niekochana
w naszej parafii.

Jak bardzo „kuleje” sobotnia
Nowenna do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy. Przychodzi parę osób,
a tylu mamy w Trąbkach rencistów,
emerytów, no i jest to dzień wolny
od pracy! Czy Ją kochacie? Polecam
podjąć intencję 9-tygodniowej No-
wenny w różnych sprawach osobi-
stych i rodzinnych i je przedstawiać
przez 9 sobót Maryi, Trąbkowskiej
Pani. Prośmy Ją też o łaskę szczęśli-
wego przejścia do wieczności. Wszy-
scy tego pragniemy. Czy odprawiłeś

choć raz w życiu Nowennę do Matki
Bożej? A to już 22 lata po Koronacji!

Pamiętam z lat szkoły średniej
nabożeństwa środowych Nowenn do
Matki Bożej w sanktuarium w Tu-
chowie. Przybywali na te nowenny
ludzie z okolicznych parafii. Kościół
nie mieścił wiernych. Wielu stało na
dworze. To były Nowenny! I dlatego
wiara w tamtych rejonach Mało-
polski jest tak mocna, a powołań
kapłańskich najwięcej ze wszyst-
kich diecezji polskich jest właśnie
w diecezji tarnowskiej, gdzie znaj-
duje się sanktuarium tuchowskie.
Do Tuchowa w czasie tygodniowego
odpustu uruchomiona jest specjalna
linia autobusowa z Tarnowa, kursu-
jąca cały dzień. Autobusy przywożą
i zabierają pielgrzymów z miasta
i okolicznych miejscowości.

Nie przyjęło się też nabożeństwo
fatimskie w pierwsze soboty mie-
siąca, któremu tak wierny był sługa
Boży Jan Paweł II do końca swego
życia, które zakończył w pierwszą
sobotę miesiąca i w wigilię święta
Miłosierdzia Bożego. Zwycięstwo,
gdy przyjdzie, przyjdzie przez Ma-
ryję. Takie jest przesłanie z Fatimy.
Wielu, przypuszczam, wcale nie wie,
że w naszym sanktuarium od 6 lat
odbywają się nabożeństwa fatim-
skie w pierwsze soboty miesiąca.
Maryja nie jest kochana w naszym
sanktuarium! A czy Ty ją kochasz
naprawdę? Po owocach twojej ma-
ryjności można to ocenić! Proszę
Was Drodzy Parafianie o ukierun-
kowanie Waszego życia religijnego
na Maryję. Przez Maryję do Jezu-
sa niech kształtuje się nasza droga
wiary.
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Maryjny Odpust

Włączmy się rzetelnie w jego ob-
chody. Przez obecność, przez przy-
gotowanie parafii, przez zachęcanie
krewnych i przyjaciół do uczestni-
czenia w odpuście, przez przygo-
towanie pięknych koron żniwnych,
przez ofiarę dziękczynną za chleb
powszedni, który nam Pan Bóg da-
je, a ofiarujemy to na potrzeby
naszego sanktuarium. Przez przy-
gotowanie loterii fantowej i ofiaro-
wanie darów na fanty dla potrzeb
parafialnej Caritas. Tu wyrażam
serdeczne podziękowanie naszym
władzom samorządowym zwłaszcza

panu wójtowi za bardzo aktyw-
ne włączenie się w przygotowanie
obchodów dożynkowych archidiece-
zjalno-samorządowych i związanego
z tymi obchodami festynu. W lip-
cu odbyło się pierwsze spotkanie
w Urzędzie Gminy, celem omówie-
nia przygotowań do tej uroczystości.
Gdyby nie ta współpraca, to wydaje
się, że bardzo skromnie wypadałoby
zwieńczenie Tygodniowego Odpu-
stu. Niech Bóg wynagrodzi władzy
samorządowej z jej przewodniczą-
cym i panem wójtem za podejmo-
wany trud.

Ks. Edaward Szymański

ŚWIĘTOWANIE

Świętowanie jest wpisane w na-
szą naturę. Tego oczekuje od nas
Pan Bóg. Dając Mojżeszowi przyka-
zania, zaznaczył w trzecim przyka-
zaniu: „Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił”. To słowo „pamiętaj” jest
tu wyjątkowo znaczące. Bóg znając
naszą słabą wolę, wzmocnił trzecie
przykazanie tym ostrzeżeniem: „pa-
miętaj”. Przypomniał nam też o obo-
wiązku świętowania sługa Boży Jan
Paweł II w adhortacji o świętowaniu
„Dies Domini”. W jaki sposób wy-
pełnić to przykazanie wyjaśnia nam
pierwsze przykazanie kościelne, któ-
re stanowi: „W niedzielę i święta we
Mszy św. uczestniczyć i powstrzy-
mywać się od prac niekoniecznych”.
Uczestniczyć we Mszy św. to nie
znaczy: „być obecnym”, ale brać
udział, jak aktor w teatrze. Dlate-
go, kto podczas Mszy św. rozmawia,

stoi na dworze poza świątynią, ten
nie wypełnił przykazania i jest win-
ny grzechu przeciwko przykazaniu
kościelnemu. Prawo kościelne wyja-
śnia, że można uczestniczyć we Mszy
św. będąc na dworze z braku miejsca
w kościele, tak daleko, jak daleko
sięga zwarty tłum wiernych.

Opuszczenie z własnej winy Mszy
św. w niedzielę i święto jest grzechem
śmiertelnym, ponieważ jest to zlek-
ceważenie samego Chrystusa, który
nas zaprasza na Ofiarę Euchary-
styczną, w czasie której ofiaruje się
za nas Ojcu Niebieskiemu. Grzech
więc sięga bezpośrednio znieważe-
nia samego Boga! Nie jest rzeczą
błahą dla człowieka ochrzczonego
i włączonego do wspólnoty Kościoła
pójście lub nie pójście na niedzielną
Mszę św. To jest dawanie świa-
dectwa wiary wobec siebie, wobec
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rodziny i wobec wspólnoty wierzą-
cych. Człowiek uważający się za
wierzącego, a nie uczestniczący we
Mszy św., nie kocha Boga, a jeśli
mówi, że kocha, to kłamie. Jest
zgorszeniem dla rodziny, zwłaszcza
własnych dzieci. Lepiej, żeby się taki
nie narodził mówi Jezus. Napraw-
dę poważnie traktujmy niedzielny
udział we Mszy św. Nie rozumiem
postawy tych rodziców (a w tym
roku tacy byli), których dzieci już
w następną niedzielę po I Komunii
św. nie były na Mszy św. Czy grzech
ma to małe dziecko, czy jego rodzice?
Rodzice, czy spowiadacie się z tego,
że Wasz syn czy córka nie byli na
Mszy św.? Do 18 lat Wy odpowiada-
cie za ich wiarę. Mało tego, dopóki
są w domu, to choćby były pełnolet-
nie, ciąży na Was odpowiedzialność
przypominania im o religijnych obo-
wiązkach. Po bierzmowaniu bardzo

dużo młodzieży przestało uczęszczać
na Mszę św. Wy za nich przed
Bogiem odpowiecie! Czyżby, według
porzekadła, bierzmowanie było po-
żegnaniem z Kościołem? Nie wolno
zwalniać się z obowiązku czujno-
ści w tym względzie, bo ciąży na
Was, rodzicach przysięga złożona
przy zawieraniu małżeństwa, że po
katolicku będziecie wychowywać po-
tomstwo, jak i przyrzeczenie wyra-
żone w podobnych słowach podczas
chrztu Waszego dziecka.

Świętowanie, to też powstrzymy-
wanie się od prac niekoniecznych.
Prace niekonieczne to takie, które
dawniej wykonywała służba. Wymie-
nię tu sprzątanie, pranie, prace polo-
we. Jeżeli zachodzi konieczność, np.
zbierania plonów, należy poprosić
księdza proboszcza o dyspensę.

Ks. Edaward Szymański

NIECH SŁOWO BOśE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2009

2 sierpnia: 18. Niedziela Zwykła

Wj 16,2–4.12–15

Ef 4,17.20–24

J 6,24–35

Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy
czynić, abyśmy wykonywali dzieła
Boże?” Jezus odpowiadając rzekł do
nich: „Na tym polega dzieło [za-
mierzone przez] Boga, abyście uwie-
rzyli w Tego, którego On posłał”
(J 6,28–29).

W każdej najtrudniejszej sprawie,
z jaką przychodzimy do Jezusa, naj-
ważniejszy jest Bóg.

Często w życiu znajdujemy się
w trudnych warunkach, mamy kło-
poty, spotyka nas ciężkie przeżycie,
biegamy często do ludzi po radę,
pytamy mądrych przyjaciół, psycho-
logów, matek, dzwonimy do telefonu
zaufania. To dobrze, trzeba pytać
mądrych ludzi, ale najpierw trzeba
biec do samego Pana Jezusa, aby
Jemu postawić pytanie: Cóż mam
czynić? Najważniejszą decyzję podej-
mujemy wtedy, kiedy zbliżamy się
do samego Boga i Jemu stawiamy
pytania.
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9 sierpnia: 19. Niedziela Zwykła

1 Krl 19,4–8

Ef 4,30–5,2

J 6,41–51

Ale Żydzi szemrali przeciwko Nie-
mu, dlatego że powiedział: „Jam
jest chleb, który z nieba zstąpił”.
I mówili: „Czyż to nie jest Jezus,
syn Józefa, którego ojca i matkę my
znamy? Jakżeż może On teraz mó-
wić: Z nieba zstąpiłem”. Jezus rzekł
im w odpowiedzi: „Nie szemrajcie
między sobą!” (J 6,41–43).

Jak trudno pojąć wszystko. Nie moż-
na poezji tłumaczyć na język pojęć
logicznych. Nie można muzyki tłu-
maczyć na słowa, wyrażające ludzki
sens. Również wiary nie można do-
kładnie przetłumaczyć na ludzkie
pojęcia. Dlatego wciąż otacza nas
nieznana tajemnica dobra i zła. Czyż
jednak tajemnica ta nie ma jakie-
goś uroku, czegoś niewysłowionego,
dotknięcia nieskończoności, czegoś,
czego nie możemy przetłumaczyć na
nasz język? Jedno ma nam zostać:
ufność Panu Bogu, który w nas jest,
pomimo wszystkich najgorszych po-
kus, jakie przychodzą, wiara w to,
że opierając się na Bogu, wszystko
zwyciężymy, bo diabeł jest już z góry
przegrany na tym świecie.

16 sierpnia: 20. Niedziela
Zwykła

Prz 9,1–6

Ef 5,15–20

J 6,51–58

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi
mówiąc: „Jak On może nam dać
[swoje] ciało do spożycia?” Rzekł do
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę,

powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym” (J 6,52–54).

Żydzi nie mogli sobie wyobrazić cudu
Eucharystii. Mogliby przypuszczać,
że człowiek umarły wstanie z grobu,
paralityk zacznie chodzić, ale komu
mogłoby pomieścić się w głowie, że
Jezus stanie się sakramentem, ta-
jemnicą przekazywania swojego ży-
cia tak realnego jak ciało i krew?
Dzieci też nie mogą nadziwić się
„że można po spowiedzi zjeść całego
Boga” (z wiersza Przeszłość). Jezus
mówi o swojej krwi, ale przemienio-
nej, niewidzialnej na tyle, że jeśli jej
kropla spadnie na korporał, nawet
nie zabarwi go na czerwony kolor.
Mówił o ciele, ale przemienionym,
na tyle niewidzialnym, że skaleczyć
go niepodobna. Jezus stał się ta-
jemnicą życia, które można w siebie
wchłonąć.

23 sierpnia: 21. Niedziela
Zwykła

Joz 24,1–2a.15–17.18b

Ef 5,21–32

J 6,54–60.69

„Duch daje życie; ciało na nic się
nie przyda. Słowa, które Ja wam
powiedziałem, są duchem i są życiem.
Lecz pośród was są tacy, którzy nie
wierzą”. Jezus bowiem na początku
wiedział, którzy to są co nie wierzą,
i kto miał Go wydać. Rzekł więc: „Oto
dlaczego wam powiedziałem: Nikt
nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to
nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd
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wielu uczniów Jego odeszło i już
z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus
do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie
odejść?” Odpowiedział Mu Szymon
Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego”
(J 6,63–68).

Pamiętamy wyznanie Świętego Pio-
tra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego” (Mt 16,16) – wyznanie jasne
i widzące.

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego” – wyznanie
niepewne, jakby w ciemności.

Można nie rozumieć, nie widzieć, ale
uświadamiać sobie, że poza Bogiem
nie ma prawdy.

30 sierpnia: 22. Niedziela
Zwykła

Pwt 4,1–2.6–8

Jk 1,17–18.21b–22.27

Mk 7,1–8.14–15.21–23

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowie-
ka co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz co wychodzi z człowieka to czyni
człowieka nieczystym (Mk 7,15).

Czym jest czystość wewnętrzna? Nie
tylko przestrzeganiem przykazania
czystości. Czystość wewnętrzna to
unikanie wszelkiego grzechu, także
pychy.

Wypowiedzianym słowem można nie
tylko zgorszyć, ale zranić, a na-
wet zabić. Jednym słowem można
odebrać humor i zabić nadzieję.

Jeden z komediopisarzy, który roz-
śmieszał widownię, popełnił samo-
bójstwo na cmentarzu, bo tak prze-
jął się niesłuszną krytyką o swojej
sztuce.

Ks. Jan Twardowski

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak nauczyć dziecko modlitwy?

Na początek kilka pytań:
– czy potrafię odróżnić pacierz od

modlitwy?
– czy dostrzegam sens i potrzebę

modlitwy?

– czy zastanawiam się dlaczego
zaniedbuję czy systematycznie
opuszczam modlitwę?

– czy modlitwa jest radością, a może
przykrym obowiązkiem?
Powiedzieliśmy już („Kana”

7/2009), że modlitwa jest przyja-
cielską rozmową z żywym Bogiem,
któremu całkowicie ufam i którego
uważnie słucham. Nauczyć dziecko
modlitwy to uświadomić mu po-
przez naszą własną postawę, że Bóg
jest blisko i że nas kocha. Zada-
niem każdego kochającego rodzica
jest, aby pomóc dziecku odnaleźć
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osobisty kontakt z żywym Bogiem.
Tylko jak to uczynić?

Obserwacja zachowań dziecka
potwierdza prawdę, że dziecko lubi
się modlić. Jednak od najmłodszych
lat potrzebuje rodzinnej atmos-
fery modlitwy, w której może
odkrywać żywą obecność Boga
poprzez słowa, gesty, zachowania,
obrazy, na które będzie patrzeć
a także proste znaki: znak krzyża,
robiony wieczorem na jego czole
przez któregoś z rodziców lub bło-
gosławieństwo: „Niech Pan będzie
z tobą!”, albo później pocałunek
przesłany w stronę obrazu Jezusa
czy Maryi...

Widząc jak inni modlą się w je-
go obecności, przy jego łóżeczku,
dziecko powoli odkrywać bę-
dzie modlitwę. Przyzwyczai się do
tych gestów i słów, których sen-
su jeszcze nie rozumie. Zorientuje
się, że tata i mama nie rozma-
wiają z nim ani między sobą,
lecz z Kimś, kogo nie można
zobaczyć ani usłyszeć, w któ-
rego obecności trzeba umieć się
zachować. Z czasem dostrzeże, że
rozmowa z tym Kimś, w wyraźny
sposób przynosi spokój i ukojenie.
Pewnego dnia pozna Jego imię:
Bóg, Pan, Jezus.

Nadejdzie moment, w którym
maluch zrozumie, że i on ma swo-
je miejsce w tym związku rodzi-
ców z Bogiem; oni podkreślają to
w modlitwie: „Czuwaj nad Micha-
łem, ponieważ go kochasz, Panie
Boże!”.

Jeszcze później Bóg stanie się
dla dziecka Kimś, kogo można
o coś poprosić, kto daje i komu

dziękuje się za to; jest to tak trochę
podobnie jak z mamą i tatą, którym
nauczyło się już ono mówić te dwa
słowa: „proszę” i „dziękuję”.

Kiedy wreszcie dziecko zacznie
mówić, będzie modlić się z rodzi-
cami; jednak niech ta modlitwa
powtarzana z mamą będzie bar-
dzo krótka, a jej słowa zrozumia-
łe, np: „Panie, czuwaj nad nami
wszystkimi” albo po prostu: „Do-
branoc, Panie Boże!”. Wystarczy na
początek krótkie zdanie, jedna myśl
wyrażająca zaufanie, podziękowa-
nie lub prośbę.

W miarę jak dziecko będzie rosło,
poznawało otaczający świat, a jego
zasób słownictwa będzie się po-
większał, może powtarzać z tatą
lub mamą – a wkrótce zupełnie
samo – słowa, którymi wyrazi swój
zachwyt tym, co odkrywa. Nauczy
się dziękować Panu za wszystko, co
sprawia mu radość; mieści się w tym
bardzo wiele: rodzina, babcia, dzia-
dek, kotek, słońce, kwiaty... Dziec-
ko opowiada Bogu o wszyst-
kich swoich sprawach z taką
samą prostotą, z jaką zwierza
się mamie. Wewnętrznie wyczuwa
bowiem, iż Bóg jest obecny w całym
jego życiu.

Ważne jest, by nie zaistniała
sprzeczność między tym, co dziecko
przeżywa a tym, co wyraża w swej
modlitwie.

Pomóżmy mu odkryć te
wszystkie formy, jakie może przy-
jąć jego jeszcze tak prosta modli-
twa: podziw, pochwałę, ufną prośbę;
należy jednak działać powoli, i z
umiarem, wyrażając na raz tylko
jedną myśl.
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Szanujmy milczenie dziecka.
Jest ono potrzebne w modlitwie.
Któż wie, jakie słowa pragnie prze-
kazać serduszko malucha, którego
oczy błyszczą z zachwytu nad pięk-
nym widokiem, w którym odkrywa
on tajemnicę Boga?

Uwierzmy przede wszystkim, że
to sam Bóg działa w sercu dziec-
ka, dając mu swoje światło i radość.
Modlić się, to nie tyle wymawiać
słowa modlitwy, ile otworzyć swe

serce, by przyjąć to, co Bóg
pragnie nam ofiarować. Dziecko
świetnie to wyczuwa: „Bóg pragnie
otoczyć cię swoim światłem, tak jak
ja biorę cię w ramiona”. Dziecko
rozumie zatem, że Bóg potrafi je
pocieszyć w chwilach smutku oraz
powiedzieć mu o wielu sprawach,
które odkrywa dziecięca dusza.

Opr. ks. Adam Kroll

DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Wspólnota

Kontynuujemy temat dotyczący
duchowości eucharystycznej. Zasta-
nawiamy się, co trzeba uczynić,
aby stanąć osobiście przed obliczem
Boga. Omówiliśmy już post, mil-
czenie i modlitwę – to pierwsze
znaki takiego stylu życia, a więc
takiej duchowości, która uznaje,
że do uczestnictwa w Eucharystii
trzeba się przygotować, gdyż Msza
św. jest najświętszym wydarzeniem

zbawczym, do którego Bóg zaprasza
człowieka. Kolejnym znakiem stylu
życia – duchowości eucharystycz-
nej jest uświadomienie sobie kim
jestem, za kogo się uważam? W ob-
liczu Chrystusa-Eucharystii mogę
w pełni odkryć swoją tożsamość
oraz bezinteresowny dar z siebie.

Kolejną cechą duchowości eucha-
rystycznej jest jej wymiar wspólno-
towy. W dokumencie na Rok Eucha-
rystii Kościół uczy: „Miłość, zgoda,
braterstwo są owocami Eucharystii
i uwidaczniają zjednoczenie z Chry-
stusem dokonujące się w tym sakra-
mencie, a praktyka miłości w stanie
łaski stanowi jednocześnie warunek
pełnego sprawowania Eucharystii.
Jest ona źródłem ale również epifa-
nią wspólnoty” (4).

Chrześcijańska wspólnota jest
zjednoczeniem z Bogiem i ludźmi.
Droga na Eucharystię oznacza zbli-
żenie się do Boga, a także zbliżenie
się do ludzi. Dobre przeżycie Mszy
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świętej rodzi owoce w postaci
„miłości, zgody i braterstwa”.
Umacniają się więzy łączące ludzi.
Czy rzeczywiście tak jest? Co mó-
wi na ten temat Pan Jezus: „Jeśli
przyniesiesz swój dar przed ołtarz
i wspomnisz, że brat twój ma coś
przeciw tobie, zostaw tam dar swój
przed ołtarzem i najpierw idź i po-
jednaj się z bratem swoim. Potem
przyjdź i dar swój ofiaruj (Mt 5, 24).

Kościół w Roku Eucharystii przy-
pomina: „Jezusowe wezwanie do
pojednania się z bratem przed przy-
niesieniem daru do ołtarza (por. Mt
5, 23–24) i apel św. Pawła o bada-
nie swego sumienia przed uczest-
nictwem w Eucharystii (Niech [...]
człowiek baczy na siebie samego,
spożywając ten chleb i pijąc z tego
kielicha: 1 Kor 11,28) winniśmy
brać na serio. Bez pielęgnowa-
nia tych postaw Eucharystia zostaje
pozbawiona swego głębokiego wy-
miaru” (22).

Ks. F. Blachnicki, założyciel Ru-
chu Światło-Życie, uczył: „Kiedy
wchodzimy w zgromadzenie, to
wchodzimy w jedność z Bogiem i z
braćmi, stajemy się zgromadzeniem
ludu Bożego, czyli Kościołem. Po-
między nami musi być prawda, musi
być w nas wiara i miłość. Musimy
otworzyć się na Boga i na siebie na-
wzajem. Dopiero wtedy to wszystko,
co się dokonuje podczas zgromadze-
nia eucharystycznego, będzie nas
przemieniało, będziemy odchodzili
wzbogaceni wewnętrznie”.

Od czasów Kaina i Abla aż do na-
szych czasów, człowiek czyni krzyw-
dę człowiekowi. Bardzo często czynią
to dorośli. Podziały, konflikty, spory,
kłótnie, obrażanie się, agresja. Czy

czasami w rozważaniach o tych bo-
lesnych sprawach życia, zbyt rzadko
odwołujemy się do Chrystusowego
polecenia, aby przed złożeniem
ofiary pojednać się z bratem.
Trzeba do tych wymagań powra-
cać, „wspominać”, przypomnieć so-
bie, pamiętać, że ktoś ma do mnie
żal, że kogoś zawiodłem, że cierpi
przeze mnie. Trzeba też tworzyć ta-
kie zwyczaje, które będą człowiekowi
przypominać tę prawdę. Może to
być zwyczaj szczególnej modli-
twy przed Mszą świętą, a także
podanie sobie ręki przed pój-
ściem do kościoła. Trzeba także
szukać sposobu, aby pomóc zwaśnio-
nym w podaniu sobie ręki. Jest to
bowiem proces trudny i delikatny.

Najwięcej radości, a także i smut-
ku doświadczamy w rodzinie, w gro-
nie koleżeńskim, w szkole, w pra-
cy i w innych wspólnotach. Tam
możemy poczuć się pokrzywdze-
ni, posądzeni, doświadczyć niespra-
wiedliwości, wykorzystani, zranieni
czy poniżeni przez drugiego. Wszę-
dzie potrzebne jest przebaczenie
i pojednanie.

Poświęćmy więcej uwagi na to,
co nas łączy. Wzajemna pomoc, dzie-
lenie się przeżyciami, okazywanie
sobie zaufania i życzliwości, współ-
praca we wszystkim, co dane nam
jest do wykonania. I z całym tym
bogactwem duchowym przychodzi-
my na Eucharystię. Przynosimy
Bogu otrzymany dar wspólnoty.
Jesteśmy przed Bogiem razem,
jako wspólnota. Wprawdzie nie
zawsze wszyscy członkowie wspól-
noty mogą uczestniczyć w tej samej
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Eucharystii, należy jednak do tego
dążyć.

Każda wspólnota może w Eucha-
rystii odkryć także na nowo i głębiej
przeżyć swóją tożsamość. Rodzina
poznaje prawdę o sobie jako Do-
mowym Kościele, w którym jest
obecny Chrystus i która jest wspól-
notą miłujących się osób. Parafia
odkrywa wyraźniej swoją specyfi-
kę jako cząstki Kościoła lokalne-
go, uczestniczącą w potrójnej misji
Chrystusa. Również zgromadzenia
zakonne, a także ruchy, stowarzy-
szenia i inne wspólnoty, słuchając
słowa Bożego, składając Najświętszą
Ofiarę i przyjmując Komunię świętą,
odnajdują w pełniejszy sposób swój
charyzmat i zadania, jakie Bóg im
powierza.

W dokumencie na Rok Eucha-
rystii czytamy: „Udział w Euchary-
stii kształtuje, oczyszcza i umacnia
komunię (wspólnotę) między mał-
żonkami. Eucharystia podtrzymuje
posługę pasterzy Kościoła i posłu-
szeństwo wiernych względem ich
nauczania. Udział chorych w Eu-
charystii utwierdza ich zjednoczenie
z cierpieniami Chrystusa. Przyjęcie
Komunii jest ukoronowaniem sakra-
mentalnego pojednania po naszych
„zabłąkaniach” w grzechu. Święte
misterium Eucharystii zapewnia ko-
munię między licznymi charyzmata-
mi, funkcjami, służbami, grupami,
ruchami wewnątrz Kościoła. Uczest-
nictwo w tej samej Eucharystii wy-
raża komunię między osobami peł-
niącymi w parafii różne czynności
i posługi oraz należącymi do różnych
stowarzyszeń.Sakrament Boga z na-
mi i dla nas domaga się tworzenia

więzi pokoju, porozumienia i zgody
w ziemskiej społeczności” (27).

Sobór Watykański II uczy, że
w liturgii każdy powinien spełniać
tylko to i wszystko to, co do niego
należy (por. KL 28). Nadal w wielu
wspólnotach kapłan spełnia w czasie
Mszy świętej funkcje, które liturgia
przewiduje dla wiernych świeckich.

Biskupi Polscy zachęcają: „Zgod-
nie z OWMR 91 wierni świeccy,
po odpowiednim przygotowaniu, po-
winni spełniać w liturgii wszystkie
funkcje, które są dla nich przezna-
czone, a więc czytać słowo Boże z wy-
jątkiem Ewangelii, śpiewać psalm
responsoryjny i werset przed Ewan-
gelią, odczytywać wezwania modli-
twy powszechnej oraz komentarze,
posługiwać przy ołtarzu i przy miej-
scu przewodniczenia troszcząc się
o mszał, kielich i patenę, kadzi-
dło i krzyż, światło i wodę. Oni
także powinni przynosić do ołtarza
chleb i wino jako dary ludu Boże-
go, zbierać składkę, pełnić funkcję
kantora lub organisty, ożywiać śpiew
zgromadzenia i wykonywać niektóre
śpiewy jako schola lub chór. Nad-
zwyczajni szafarze Komunii świętej
mogą zgodnie z prawem pomagać
w udzielaniu Komunii świętej i za-
nosić ją chorym” (Wskazania, 52).

Podsumowując ten wspólnoto-
wy wymiar duchowości eucha-
rystycznej trzeba powiedzieć, że
wyraża się on w gotowości pojed-
nania z braćmi przed pójściem
na Mszę świętą, a także w go-
towości służenia braciom tym
talentem i charyzmatem, jaki
każdy otrzymał.

Opr. ks. Adam Kroll
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WIERSZE

Spójrz i pomyśl

Spójrz na drzewo, bez wody
usycha

Spójrz na roślinę, bez wody
wysycha

Spójrz na zwierzę, bez wody
pada

Spójrz na rybę, bez wody
na dno upada

Spójrz i pomyśl, nie wierzysz
Tak może być z tobą.

Jan Orczykowski

Rzeźbiarz Niepokalanej

Kto do Lourdes pielgrzymował
by stanąć przy grocie
gdzie Matka każdego wysłuchać gotowa
przybywa codziennie do Niej wiele pociech
zanosząc swe prośby, wiele podziękowań
do miejsca objawień przed statuę Pani
co kocha swe dzieci i zawsze dochowa
swej wierności, u Syna wstawia się za nami
i gdzie pierwszy nasz pielgrzym tutaj przywędrował
z pochodzenia Polak i krajan Papieża
spod Wadowic tu Matce gorąco dziękował
za swą pracę bo rzeźbić ją samą zamierzał
choć jeszcze nie do końca jego zamiar gotów
bo myśli w nieładzie i zaczęły drążyć
pozbawiwszy się niepewności, duchowych kłopotów
przyszedł czas by do celu ufnie zaciążyć.
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W marmurze kararyjskim statuę wykonał
z imienia był Józefem a z nazwiska Fabisch
rok przed pracą przemiany tu doznał
opowiadał z wiarą entuzjazmem prawił
kilkakrotnie ze św. Bernadettą rozmawiał
może mu wskazówek święta udzieliła
jego praca natchniona i wierna postaw
ręką prowadzoną tę rzeźbę tworzyła
by umieszczona w Grocie już czwartego kwietnia
roku tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego
jest jedną z najbardziej znanych figur Maryi i piękna
a my bądźmy dumni z rodaka naszego.

Jan Orczykowski

Lourdes, figura Matki Bożej w grocie objawień autorstwa
Józefa Fabischa
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MATKA TO MIŁE BEZPIECZEŃSTWO

Spróbuj w swojej wyobraźni na-
kreślić portret swojej matki. Czy
będzie on wirtualny, czy zgodny
z rzeczywistością? Czy będzie wy-
pełniony „optymistycznymi” rysa-
mi, czy może „zniekształcony” po-
przez doświadczone zło?

Być matką to rodzić dzieci,
wydać dziecko na świat, przeka-
zać dziecko światu. Żeby przekazać
dziecko światu trzeba go najpierw
przyjąć. Przyjąć – to znaczy dać
możność rozwoju do takiego pozio-
mu, w którym będzie mogło żyć już
samodzielnie.

Największą pomocą dla dziecka,
w pierwszych miesiącach życia jest
matka. Od początku jej ciało staje
się jedynym domem, w którym może
żyć. Cząstka ciała matki i ojca oraz
Boże tchnienie w tajemniczy spo-
sób daje początek ludzkiego życia –
konkretnej osobie.

Dziecko kilkutygodniowe jest
malutkie, ale ma już bijące serce,
mózg wysyłający impulsy nerwowe,
określoną płeć i dość znaczną ruchli-
wość. Fika sobie i pływa w otacza-
jących je wodach płodowych i wcale

o tym nie wie, że wtedy dokonuje
się drugi tajemniczy moment –
przyjęcia go przez matkę. Przyjęcie
dziecka do domu swego ciała, może
być decyzją łatwą i radosną, albo
trudną a nawet rozpaczliwą. Ale
zawsze jest to decyzja macierzyń-
ska. Dziecko przyjęte przez matkę
opuści jej ciało, gdy będzie na to
czas i rozpocznie oddzielne życie.
Dziecko nie przyjęte, nigdy w świat
nie wejdzie, stanie się tylko ża-
łosnym szczątkiem niespełnionych
możliwości. Jego matka nie chciała
mu być domem; była matką tylko
przez kilka tygodni i macierzyństwo
to skończyło się tragicznie. „Byłem
bezdomny, a nie przyjęliście mnie”
– mówi Pan Jezus.

Matka nie przyjmuje dziecka po
to, by je mieć w sobie, czy dla
siebie, ale po to, by dać mu szansę
wyjścia w świat, gdy będzie już do
tego przygotowane. Przyjmuje, by
wydać na świat – urodzić.

Poród fizyczny nie kończy ro-
li matki. By dziecko mogło wejść
w świat nie tylko poprzez odręb-
ność fizyczną, musi zdobyć samo-
dzielność nie tylko fizjologiczną (od-
dychanie, odżywianie itd.), ale też
samodzielność psychiczną: decydo-
wanie, działanie, wchodzenie w kon-
takty społeczne. Dla jej osiągnięcia
również konieczne jest uprzednie
przyjęcie przez matkę. By dziec-
ko mogło kochać innych, mu-
si wpierw nasycić się miłością
matki.
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Tadeusz Żychiewicz w Genesis
pisze o nagości ludzi przed grze-
chem pierworodnym jako o obrazie
ich bezpieczeństwa: nagi, czyli od-
słonięty. Teraz musimy się osła-
niać, zakrywać i maskować, bo
nie jesteśmy bezpieczni. Szczegól-
nie w pierwszych latach życia nagi
to nie tyle co nieubrany, ale potrze-
bujący ochrony i bezpieczeństwa.
Ciepło bezwarunkowej miłości
macierzyńskiej daje dziecku po-
czucie bezpieczeństwa pozwala-
jące na dalszy rozwój. Jego brak
wywołuje chorobę sierocą i objawia
się gorszym rozwojem fizycznym
i psychicznym, a przede wszyst-
kim nieumiejętnością nawiązywa-
nia kontaktów z innymi ludźmi.

Dziecko nie przyjęte w krąg
miłości matki też staje się nieja-
ko poronionym płodem – zdolnym
wprawdzie do życia fizycznego, ale
niezdolnym do normalnego życia
psychicznego. Dzieci urodzone,
ale nie przyjęte przez matkę
– to sieroty społeczne tułające
się po domach dziecka, a cza-
sem nawet po własnym domu
rodzinnym. „Byłem nagi, a nie
odzialiście mnie” – mówi Pan
Jezus.

Ludzie wyrastający z takich dzie-
ci całe życie szukają miłości dla
siebie i na sobie się koncentrują, bo
nigdy nie czuli się tak bezpiecznie,
by wyjść „poza siebie”. Nie są zdolni
do życia psychicznego prawdziwie
samodzielnego, to znaczy polegają-
cego nie tylko na braniu, ale także
na obdarzaniu. Na szczęście zdarza-
ją się kobiety zdobywające się na to,
by przyjąć dziecko urodzone przez

inną i podjąć dalszy etap rodze-
nia – przygotowywania do wyjścia
w świat przez nawiązanie bliskiego
związku i przekazanie najważniej-
szych wartości.

Żeby dziecko stało się zdolne do
prawdziwej samodzielności – dojrza-
łych decyzji, odpowiedzialności za
własną rodzinę, działania dla dobra
innych – musi się nauczyć przede
wszystkim miłości. Tej najważ-
niejszej w życiu umiejętności matka
uczy tak samo jak np. chodzenia.
Zawiłej sztuki stawiania kroków nie
można nauczyć dziecka przez wy-
kład czy pouczenie. Potrzebne są tu
trzy czynniki: odpowiednie warunki
zewnętrzne, przykład i zachęta.

Tak jak bezpiecznego chodzenia
uczy się dziecko pod opieką matki,
podobnie jest z uczeniem się mi-
łości. I tu konieczne są warunki
umożliwiające tę naukę. Matka –
pierwsza osoba, do której dziecko
zwraca się z życzliwością, musi być
po prostu dostępna. Jeżeli nigdy nie
ma jej w domu, jeżeli nie ma czasu,
by popieścić, pobawić się i porozma-
wiać – żadne pouczenia nie pomogą.
I tu potrzebny jest przykład: matka
darząc dziecko miłością, kochając
męża i innych członków rodziny,
daje wzór życzliwego odnoszenia się
do ludzi. I wreszcie zachęta. Każdy
związek z drugą osobą jest jakimś
ryzykiem, każde obdarzenie – od-
daniem czegoś z siebie. W poczuciu
bezpieczeństwa stworzonym przez
matkę można się na to odważyć.

Gdy dziecko umie już ko-
chać, to znaczy nie tylko ocze-
kiwać miłości od innych, ale
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aktywnie działać dla ich do-
bra, może już odejść od matki.
Może zwrócić się do innych lu-
dzi, kompetentnych w określonych
sprawach, jak zrobił dwunastolet-
ni Jezus w świątyni rozmawiając
z uczonymi o sprawach Bożych,
wejść odważnie już w swoje własne
życiowe sprawy, „opuścić ojca i mat-
kę”, by połączyć się ze współmałżon-
kiem. Matka, która nie chciałaby do
tego opuszczenia dopuścić, byłaby
jak kobieta nie chcąca urodzić dziec-
ka po dziewięciu miesiącach ciąży.
Matki nie rodziły nas dla sie-
bie, ale po to, żebyśmy mogli od
nich odejść. Oby sprawy, do któ-
rych odchodzimy, były rzeczywiście
sprawami Ojca niebieskiego.

W porządku obiektywnym rola
matki coraz bardziej maleje. Tyl-
ko ona może nas urodzić fizycznie;
w sensie psychicznym wydaje nas na
świat już nie sama. W wieku dojrza-
łym człowiek powinien być całkiem
samodzielny. W porządku subiek-
tywnym jest akurat odwrotnie. Nie
uświadamiamy sobie potrzeby mat-
ki w życiu płodowym; w dzieciń-
stwie – choć matkę kochamy – nie

rozumiemy jeszcze, czym jest dla
nas naprawdę. Dopiero w wieku
dojrzałym potrafimy to pojąć.

To ona służyła nam swoim cia-
łem, swoją pracą i swoją miłością,
nie po to, by nas dla siebie za-
trzymać, ale żebyśmy mogli od niej
odejść. I teraz, kiedy jako ludzie
już dorośli jesteśmy „dla innych” –
dla współmałżonka, dla dzieci, dla
zakładu pracy, kiedy to my daje-
my, jesteśmy zobowiązani, służymy,
opiekujemy się – ktoś jest dla nas.
Matka choćby nawet była nie-
dołężna, jest tą osobą, którą
mamy dla siebie – bez żadnych
warunków, niezależnie od tego,
czy jesteśmy ładni, zdrowi i ele-
ganccy, czy odnosimy sukcesy,
czy nic się nam nie wiedzie,
czy jesteśmy dobrzy, a nawet
czy pamiętamy – zawsze wier-
na i kochająca. Teraz matka jest
nam najpotrzebniejsza, bo dzięki
niej możemy jeszcze choć czasem
być jak dzieci bezbronni w swoim
odsłonięciu, a jednak bezpieczni.

Opr. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY śYCIA
Manipulacja a być sobą

Można ich spotkać w różnych
miejscach. Najczęściej chodzą pa-
rami, odświętnie ubrani, z czarną
torbą. Zaczepiają osoby młode (nie
tylko) stawiając egzystencjalne py-
tanie. Ostatnio doświadczyłem ta-
kiego spotkania ze świadkami Je-

howy, którzy zapytali, czy jestem
zadowolony z życia?

Podobnego spotkania doświad-
czyła Aldona, która została zacze-
piona przez dwoje młodych ludzi.
Zbyt natarczywie namawiali ją, aby
przyszła na spotkanie ludzi po-
szukujących Pana Boga. Cytowali
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Pismo Święte, okazywali nadmierną
życzliwość. Zapraszali na spotkanie
u pewnej rodziny, mówili o zba-
wieniu. Twierdzili, że ich wspólno-
ta prostą drogą dąży do szczęścia
w niebie.

Było oczywiste, że Aldona by-
ła zachęcana do jakiejś sekty –
wynikało to ze sposobu rozmowy,
z wyraźnej agresywności przeka-
zu, z używanych argumentów. Dla
Aldony był to pewien sprawdzian
dojrzałej wiary. W dialogu umiała
znaleźć odpowiednie słowa, zdecy-
dowanie odpierała argumenty, oka-
zała wierność prawdom religijnym.
Była odważa i roztropna, i nie dała
sobą manipulować!

W podobnej sytuacji możesz zna-
leźć się i ty! Czas wakacji służy
różnym przedstawicielom sekt do

zastawiania sideł na słabych lub
wątpiących katolików?

Co robić, aby nie ulec manipu-
lacji, która w różny sposób dotyka
człowieka? Dostrzegać i ujawniać
zagrożenia, które nas do czegoś
namawiają np. kup, zainwestuj, po-
życz, wesprzyj kogoś, ubierz się tak,
czy inaczej.

Wypracuj w sobie własną, mądrą
i prostą decyzję.

Kilka migawek z życia: Jedni
bezpośrednio proszą, używają wy-
pracowanych sposobów, tonu głosu,
zakładają na siebie takie ubranie,
aby było widać ich potrzeby, biorą
na ręce małe dziecko (to zawsze bar-
dziej porusza ludzkie uczucia), przy-
gotowują opowiadania, które suge-
rują ich sytuację bez wyjścia. Czy
mamy jednoznacznie odrzucać takie
prośby? Czy uczynić serce nieczu-
łym i z góry zakładać kłamstwo? Na-
zywać ich naciągaczami? Na pewno
trzeba ludziom pomagać na mia-
rę naszych możliwości, ale też na
pewno powinniśmy okazywać wiel-
ką roztropność, aby z jednej strony
być gotowym do dawania jałmużny,
a z drugiej nie pomagać oszustom,
którym się nie chce pracować. Jak
to odróżnić? Czasem bardzo trudno.
Mówi się, że już lepiej czasem dać się
oszukać, niż nie pomóc prawdziwie
potrzebującemu. Pierwszą zasadą
jest: nie dawać pieniędzy.

Jak spotkamy kogoś, kto pro-
si o jedzenie, to – jeśli jesteśmy
przygotowani – można kupić zupę
w barze czy bułkę z serem w sklepie.
Czasem po sposobie podziękowania,
po samym sposobie jedzenia łatwo
poznać, że spotkaliśmy kogoś, kto
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naprawdę dawno nie jadł. Wielu
ludzi nosi przy sobie, za okładką
kalendarza, adresy miejsc, do któ-
rych można odesłać potrzebującego,
miejsc, gdzie każdy może dostać
jedzenie czy nocleg – w każdym
większym mieście są takie organi-
zacje, takie bary czy noclegownie,
ich adresy można spisać z Interne-
tu czy poprosić o nie w kancelarii
parafialnej.

Znane metody wyłudzania pie-
niędzy – na lekarstwo, na bilet
powrotny – łatwo dają się spraw-
dzić, bo rzadko ktoś z proszących
chce pójść z nami do kasy biletowej
czy apteki. Warto też pamiętać, że
istnieją specjalne organizacje, które
taką pomocą zajmują się w sposób
profesjonalny, umieją sprawdzić rze-
czywiste potrzeby i chociaż po części
na nie odpowiadać. Dla nas jednak
płynie zobowiązanie, aby wspierać
takie organizacje, oczywiście przed-
tem starając się dobrze poznać ich
działalność.

Inni przekonują nas do czegoś
w sposób bardziej wyrafinowany.
Trzeba wiedzieć, że na przykład
psychologia reklamy doskonale roz-
pracowuje sposoby myślenia czło-
wieka – używa kolorowych, przycią-
gających wzrok reklamówek i po-
sługuje się znajomością psychiki
ludzkiej. Na przykład zauważmy,
że w dużych sklepach produkty co-
dziennego użytku umieszczone są
na samym końcu. Aby do nich dojść
trzeba przejść obok regałów, na któ-
rych jest mnóstwo promocji, a obok
stoją specjalnie zatrudnieni młodzi
ludzie, którzy do czegoś szczególne-
go zachęcają. I na to jest metoda:

przed wejściem do sklepu mieć przy-
gotowaną kartkę z zaplanowanymi
zakupami i świadomie zobojętnieć
na kolorowe zachęty. Inni dodają,
że zakupów w sklepie spożywczym
raczej nie powinniśmy robić, gdy
jesteśmy głodni – kupimy wtedy
więcej niż nam potrzeba, często
więcej niż bylibyśmy w stanie zjeść.

Mało się mówi o naszej od-
porności na reklamę w zakresie
mody. Łatwo manipulować człowie-
kiem, którego nie nauczono w domu
dobrego smaku, którego nie wycho-
wano w duchu poszanowania god-
ności człowieka. Wtedy taki trochę
zagubiony, trochę zakompleksiony
osobnik może szybciej uwierzyć, że
jego wartość wzrośnie, gdy założy
na siebie coś, w co była ubrana
na ostatnim koncercie jakaś zna-
na gwiazda. Ta gwiazda dostała
za darmo to, co założyła na sie-
bie, aby producent mógł sprzedać
podobne wyroby za jakąś iście księ-
życową cenę, zupełnie niemającą nic
wspólnego z rzeczywistymi koszta-
mi produkcji. Ci, którzy nam chcą
pomóc w tym zakresie, mówią wy-
raźnie, że trzeba mieć swój styl,
swój własny sposób ubierania, ucze-
sania i nie wierzyć, że naśladowanie
kogoś pomoże, aby wzrosła nasza
godność. Wiele osób potrafi same-
mu zrobić coś, co można założyć
i w czym się człowiek dobrze czu-
je i elegancko wygląda. Warto też
pamiętać, że modę lansują nie ci,
którzy chcą naszego dobra, tylko ci,
którzy na nas chcą zarobić i to do-
brze zarobić. Specjaliści dodają, że
kupowanie tandety też nie zawsze
jest tańszym sposobem ubierania
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się. Do tego niestety trzeba mieć
już trochę wprawy: czasem znacz-
nie bardziej się opłaca kupić buty
sprawdzonej firmy – w ich wyro-
bach da się niekiedy chodzić dwa,
trzy sezony, gdy tymczasem tanie
buty mogą się po dwóch miesiącach
zupełnie rozkleić. Może być jednak
odwrotnie – niektóre firmy za sa-
mą nazwę każą sobie słono płacić,
a ich produkcja jest tyle samo war-
ta, co asortyment nikomu nieznanej
spółdzielni z małego miasteczka.

To wszystko warto wiedzieć po
to, aby nikt za nas nie myślał i nikt
za nas nie decydował – podstawą
wolności jest samodzielne myślenie,
analizowanie i decydowanie. Cza-
sem trzeba zauważyć błąd i się do
niego przyznać, przede wszystkim
przed samym sobą, ale to tylko
ćwiczy naszą samodzielność.

To są tylko sprawy zewnętrzne...
a co z ważniejszymi, związanymi
z powołaniem, ze zbawieniem?

Jak nie realizować cudzego po-
wołania? Pamiętam jedną z rozmów
w seminarium, było to na dru-
gim roku. Jeden z kolegów zaprosił
do pokoju najbliższych przyjaciół
i z właściwym sobie humorem poin-
formował nas, że właśnie doszedł do
wniosku, że powołanie to ma jego
babcia, a nie on.

Teraz jest szczęśliwym mężem
i ojcem trójki dzieci, chyba niedługo
zostanie dziadkiem, jego najstarszy
syn dwa lata temu się ożenił. Wte-
dy jednak miał dobre rozeznanie,
miał odwagę stanąć wobec pro-
blemu. A przecież babcia dobrze
chciała... Ale to ona sobie upatrzyła
drogę ukochanego wnusia i tak sku-
tecznie wkładała mu to do głowy,

w jaki sposób ma dążyć do szczęścia,
że trzeba mu było prawie dwóch
lat, aby to odkryć. Podobnie ma
się zresztą z każdym powołaniem:
trzeba odkryć własną drogę, a do
tego trzeba nauczyć się podejmować
własne decyzje.

Samodzielności uczą od począt-
ku mądrzy rodzice, bo przecież naj-
bardziej wartościową umiejętnością
jest podejmowanie własnych decyzji
i gotowość przyjęcia konsekwencji
tego wszystkiego, co postanowiłem.
A jeśli rodzice nie wpadli na ten po-
mysł, przeciwnie, od najmłodszych
lat to oni wiedzieli, co najlepsze
dla dziecka, wiedzieli, co dziecku
smakuje i co jemu się podoba? Czy
bez szans jest maturzysta, któremu
rodzice wybierają kierunek studiów,
a potem dziewczynę czy wręcz żo-
nę albo męża? Jak się nie skłócić
z rodzicami, którzy nie rozumieją,
że oni mają swoje życie, a ich cór-
ka czy syn ma własne zdolności,
upodobania, smak i gust? Każde
wychowanie trwa latami, ale trze-
ba je podjąć. Jeśli mnie tego nie
nauczono, samodzielne uczenie się
podejmowania decyzji będzie bar-
dziej bolało, ale bez tego nie ma
wolności!

Z ogromnym szacunkiem, słu-
chając z uwagą zdania starszych,
przekonując ich, że znam i do-
ceniam ich mądrość, muszę wziąć
swoje życie w swoje ręce. Gdy trzeba
– zasięgnąć rady, wysłuchać wskazó-
wek i... mieć odwagę podjąć decyzję
samemu. Kolegów przedstawiać ro-
dzicom, ale samemu ich wybierać.
Zawsze informować o której wrócę
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i solidnie tego przestrzegać (to się
należy domownikom w imię ich mi-
łości, ich troski o nas), ale samemu
wybierać rodzaj treningu, na który
chcę chodzić.

Jeśli chcę żyć własnym życiem,
jeśli chcę rozpoznać dane mi przez
Pana Boga talenty i Jego powoła-
nie muszę jak najwcześniej pozna-
wać siebie – temperament i zainte-
resowania, poznawać ograniczenia
i pasje. Muszę mieć odwagę, by po-
wiedzieć, co lubię i mieć siłę woli,
aby zrobić to, czego nie lubię, na-
wet z uśmiechem i ofiarnością, nie
udając jednak, nie grając fałszywie.
Zbyt wielu jest ludzi w maskach,
by powiększać ich grono, zbyt wie-
lu ludzi udaje, ale szczęścia długo
udawać się nie da, potem już tylko
człowiek chowa się i ucieka, próbuje
nawet uciekać przed samym sobą.
Podobnie w sprawach wiary – trzeba
wiedzieć, w co się wierzy, poznawać
solidnie Pismo Święte, stawiać py-
tania i zdecydowanie szukać na nie
odpowiedzi. Pan Bóg chce, aby mo-
ja wiara była moją decyzją, abym

umiał obronić wiarę wobec osób,
które chciałyby we mnie coś zamie-
szać.

Można powiedzieć, że dzisiej-
szy świat potrzebuje ludzi jasnych,
którzy „nie ściemniają”, otwartych,
mocnych i zdecydowanych. My sami
takich ludzi potrzebujemy, sami lu-
bimy być sobą. Tego jednak trzeba
się uczyć, bo to nie jest łatwe –
łatwiej czasem trochę skłamać, coś
ukryć... Tylko potem my sami mamy
z tym problem, nie jest to problem
tych, wobec których udawaliśmy.

Nie można ciągle być pociąga-
nym za sznureczki, jak pajacyk. Nie
można tylko żyć w wirtualnym świe-
cie. Nie można żyć w ciągłym kłam-
stwie i bezmyślnie poddawać się
wszechobecnej manipulacji. Trzeba
być sobą. Opłaca się być sobą. Nie
jest to może proste na początku,
ale daje szczęście, czyni człowieka
wolnym...

Opr. ks. Adam Kroll

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

27 czerwca 50-lecie sakramentu
małżeństwa obchodzili Agnieszka
i Józef Stolcowie z Ełganowa. W in-
tencji szacownych Jubilatów w ko-
ściele parafialnym w Trąbkach Wiel-
kich odprawiona została uroczysta
Msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ks. abpa seniora Tade-
usza Gocłowskiego.

***
28 czerwca na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbyła się V Po-

wiatowa Impreza Kulturalna pt.:
„Trąbki w Trąbkach”. Organizato-
rzy biesiady przygotowali różnorod-
ny program. Nie zabrakło występów
zespołów muzycznych, takich jak or-
kiestry dęte z Mechowa, Mściewic
i Skarszew oraz zespołów: „Impuls”,
„Dziani” i „Staurus”. Ponadto wy-
stąpił kabaret z Katowic. Bogata
oferta rozrywkowa, handlowa i ga-
stronomiczna spełniła oczekiwania
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Występ orkiestry dętej z Mściewic podczas biesiady w Trąbkach Wielkich

Koncert światowej sławy pianistki Diny Joffe w trąbkowskim gimnazjum
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gości. Na zakończenie biesiady od-
był się efektowny pokaz pirotech-
niczny.

***
30 czerwca odbyła się VI zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:
1) uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2009 r. Zwiększono wy-
datki o łączną kwotę ok. 334 tys. zł
z przeznaczeniem m.in. na:
– przystosowanie pomieszczeń dla

oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych – 180 tys. zł
(Kłodawa – 54 tys. zł, Czer-
niewo – 9 tys. zł, Mierzeszyn
– 31 tys. zł, Trąbki Wielkie
– 44 tys. zł oraz Sobowidz –
42 tys. zł),

– zakup wagi samochodowej na
składowisko odpadów w Gołębie-
wie Wielkim – 57,4 tys. zł,

– zakup walca ciągnikowego dla za-
kładu komunalnego – 23 tys. zł,

– przebudowę boksów szatniowych
w Szkole Podstawowej w Sobowi-
dzu – 37 tys. zł,

– dokończenie budowy boiska
w Mierzeszynie – 20 tys. zł,

– prowadzenie zajęć na boiskach ze
sztuczną nawierzchnią w Trąb-
kach Wielkich – 6 tys. zł,

– zakup mikrofonów i sprzętu na-
grywającego dla chóru „Bel Can-
to” – 3,5 tys. zł.

2) Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie ustalenia stawki w wy-
sokości 439,04 zł/tonę + VAT za
składowanie odpadów na gminnym
składowisku w Gołębiewie Wielkim.

3) Uchwalono tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin zajęć pro-
wadzonych z uczniami przez na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach
na terenie naszej gminy; uchwała
obowiązywać będzie od 1 września
2009 r.
4) Uchwalono regulamin określa-
jący wysokość oraz zasady przy-
znawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolu na terenie naszej gminy.
5) Zatwierdzono Plany Odnowy
Miejscowości Ełganowo i Gołębiewo
Wielkie w związku z możliwością
pozyskania zewnętrznych środków
finansowych na jego realizację.
6) Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmia-
ny w planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu
Kaczki.
7) Podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia wynagrodzenia dla Wójta Gmi-
ny Trąbki Wielkie, które od 1 stycz-
nia 2009 r. wynosi ok. 9580 zł brutto.

***
3 lipca odbyła się VII nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Jedynym punktem było
podjęcie uchwały w sprawie uży-
czenia Powiatowi Gdańskiemu od
dnia 1 września 2009 r. na okres 30
lat budynków szkolnych w Warczu.
Powiat Gdański zamierza prowa-
dzić w tych obiektach Zespół Szkół
Specjalnych od 1 września 2010 r.

***
5 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:
– Natalia Aleksandra Zieman, cór-

ka Agnieszki i Andrzeja z Czer-
niewa,
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Nowo ochrzczona Natalia Aleksandra Zieman z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Aleksandra Dzieżyc z rodzicami i chrzestnymi
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Państwo Młodzi Justyna i Adrian Jagusiowie

Państwo Młodzi Dominika i Tomasz Marchewiczowie
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– Aleksandra Dzieżyc, córka Mag-
daleny i Tomasza z Kleszczewa.

***
5 lipca w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbył się koncert
znanej pianistki prof. Diny Joffe,
zorganizowany w ramach Festiwa-
lu Pianistycznego „Fermata 2009”.
Pochodząca z Rygi artystka obecnie
mieszka w Niemczech. Koncertuje
w wielu krajach oraz prowadzi pracę
pedagogiczną z młodymi pianistami.
Do Trąbek Wielkich przybyła pro-
sto z Nowego Jorku. Jest laureatką
drugich nagród na kliku festiwalach
muzycznych, w tym Konkursu Cho-
pinowskiego w Warszawie w 1975 r.
Jej mężem jest znany skrzypek
Michał Wajman, laureat Międzyna-
rodowego Konkursu Skrzypcowego
im. Henryka Wieniawskiego w Po-
znaniu.

***
18 lipca w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli:
– Dominika Dajda i Tomasz Mar-

chewicz – oboje z Trąbek Wlk.,
– Justyna Kaczmarek z Trąbek

Wielkich i Adrian Jaguś z miej-
scowości Kabiny k. Olsztyna

***

Zakończyły się rozgrywki oraz me-
cze barażowe w klasie A w sezonie
2008–2009.
1. Drużyna Błękitni Sobowidz,
grająca w grupie Gdańsk III, zajęła
2 miejsce z dorobkiem 47 punktów
(15 zwycięstw, 2 remisy i 7 po-
rażek) przy stosunku bramek 69
do 31. Ta lokata dała prawo do
gry w barażach o V ligę. Błękitni
dwukrotnie pokonali zespół Sokół
Mareza w stosunku 5 : 1 i uzyska-
li historyczny awans. Gratulujemy
i życzymy drużynie oraz trenerowi
Tomaszowi Kempie udanych wystę-
pów w wyższej klasie.
2. Drużyna Sokół Ełganowo, gra-
jąca także w grupie Gdańsk III,
zajęła 10 miejsce z dorobkiem 26
punktów (7 zwycięstw, 5 remisów
i 12 porażek) przy stosunku bra-
mek 39 do 56. Ta lokata niestety
nie zapewniła utrzymania się w li-
dze i zespół musiał stoczyć baraże
z drużyną Perła Czyczkowy. Na bo-
isku przeciwnika Sokół zremisował
1 : 1, u siebie wygrał 2 : 0 i utrzymał
się w klasie A.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2009

1. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie
a) W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych
aborcją
b) Za śp. Bogdana i Stefanię
Ołenczyn oraz Kazimierę
Skalską

2. 730: a) Za śp. Gertrudę Bach

b) Za śp. Bronisławę Kulczyk

900, Czerniewo: a) Za
śp. Leona i Jana Hendrychów
oraz zmarłych z tej rodziny,
a także Józefa, Rozalię,
Franciszka i Józefa Dończyków
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b) Za śp. Alfonsa Zulewskiego
i zmarłych z tej rodziny
1100: Dziękczynna
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa Natalii i Mateusza
Konarzewskich
1800: Dziękczynna
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa Iwony i Andrzeja
Witrambowskich

3. a) Za śp. Grzegorza Grzelaka
oraz zmarłych z rodzin
Grzelaków i Lisiaków
b) Za śp. Erykę, Teresę, Jana
i Martę Mucha oraz Andrzeja
Wasynę

4. a) Za śp. Elżbietę Laga
b) Za zmarłych z róży
św. Magdaleny

5. Za śp. Aleksandra, Waleskę
i Adama Bławatów
Czerniewo: Dziękczynna
w 18. urodziny lektora
Mateusza Kowalczyka

6. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne z naszej
parafii
a) Za śp. Zygmunta Szarmacha
b) Za śp. Gertrudę Bach

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłaganie za grzechy nasze
i wspólnoty parafialnej
Za śp. Agnieszkę Luksemburg

8. Za śp. Kazimierza (7. rocznica
śmierci) i Brygidę Stopowskich

9. 730: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Eugenii Kobierzyńskiej,
w 81. urodziny
900, Czerniewo:
a) O szczęśliwe zbiory

b) Za śp. Stanisława
Sienkiewicza
1100: a) Dziękczynna
w 15. rocznicę sakramentu
małżeństwa Katarzyny i Jacka
Brzózków oraz za śp. Renatę
Wiśniewską
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Natalii
Szolle, w 1. urodziny
1800: Za śp. Marię, Szczepana
i Mieczysława Goczkowskich

10. Za śp. Władysława Mućkę
(10. rocznica śmierci)

12. Za śp. Ludwika i Monikę Klein
Czerniewo: Za śp. Brunona
Sengera (20. rocznica śmierci)

13. Za śp. Stanisława (18. rocznica
śmierci) i Jadwigę Dorniak

14. Za śp. Irenę (29. rocznica
śmierci) i Pawła Zalewskich

15. 730: Za śp. Gerarda
Lewandowskiego oraz
Franciszkę i Jana Selków
900, Czerniewo: Za
śp. Leokadię i Józefa
Ziemannów oraz Martę
i Witolda Piszczuków
1100: Za śp. Helenę Szymczyk
(20. rocznica śmierci) oraz
Czesława Bujaka (18. rocznica
śmierci) i zmarłych z rodzin
Oroń i Szymczyków
1800: Za zmarłych z rodziny
Goczkowskich

16. 900, Czerniewo: Za
śp. Władysława, Stefanię
i Zofię Wróblewskich
1100: Za śp. Hildegardę
(3. rocznica śmierci),
Stanisława i Zenona
Nierzwickich
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1800: Za śp. Jerzego i Marię
Franuszkiewiczów

19. Dziękczynna w 26. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Doroty i Zdzisława Jaszewskich
oraz w 2. rocznicę sakramentu
małżeństwa Izabeli i Kamila
Węgrzyńskich

20. Za śp. Kazimierza Bugę
(3. rocznica śmierci)

22. a) Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Henryki i Zygmunta Platów
b) Dziękczynna z int. Bożeny
Surmy

23. 730: Za śp. Zofię Trofimowicz
i dziadków z obojga stron
900, Czerniewo: Za
śp. Alojzego Ptacha
(14. rocznica śmierci)
1100: Za śp. Bernarda
Zulewskiego (5. rocznica
śmierci)

24. Dziękczynna w 18. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Andrzeja Ziemannów

25. Za śp. Bronisława
Sokołowskiego

26. Dziękczynna w 34. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Stanisława
Gostomskich
Czerniewo: Za śp. Martę
i Witolda Piszczuków

27. Za śp. Stefana Świetlika
(10. rocznica śmierci) oraz
o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Zofii Świetlik

30. 1100: Za śp. Monikę Grenz
(20. rocznica śmierci)
1800: W intencji parafian
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

16 sierpnia: Maciej Depka

Rocznice sakramentu małŜeństwa
2 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony Strojnowskiej

z Józefem Zulewskim
2 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony Kulwikowskiej

z Andrzejem Witrambowskim
2 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Natalii Kamińskiej

z Mateuszem Konarzewskim
9 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony Kąkol

z Dariuszem Szczukowskim
23 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Janus

z Damianem Niemczykiem
7 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Agnieszki Rejterady

z Jarosławem Krawczykiem
21 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Lucyny Maliszewskiej

z Grzegorzem Olszewskim
28 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Aliny Głowackiej

z Tomaszem Barczakiem
28 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Mileny Kempik

z Tomaszem Wilczewskim
25 sierpnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Janiny Zulewskiej

z Waldemarem Kryszem
16 sierpnia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa Teresy Formeli

ze Stanisławem Albinem
22 sierpnia: 50. rocznica sakramentu małżeństwa Henryki i Zygmunta

Platów

ODESZLI DO PANA

12 lipca: zmarł śp. Jan Abram z Kleszczewa
1 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Heleny Formelli
16 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Władysława Łącza
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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