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W Fatimie obiecałaś

trojgu dzieciom,

że na końcu Twoje

Niepokalane Serce

zatriumfuje. Niech

tak się stanie! Niech

miłość zatriumfuje

nad nienawiścią,

solidarność nad

podziałami, a pokój

nad wszelką

przemocą.
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INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Parafialny miesięcznik „Kana”

Już 13 rok wydajemy „Kanę”.
Czy w twojej rodzinie jest ten
parafialny, sanktuaryjny miesięcz-
nik? Wydawany jest na dobrym
poziomie. Są w nim wiadomości li-
turgiczne, formacyjne, duszpaster-
skie, historyczne, z życia parafii
i gminy oraz są podawane intencje
mszalne. Kana jest doskonałym in-
formatorem oraz łącznikiem mię-
dzy duszpasterzami a parafiana-
mi. Nieraz przychodzą parafianie
z zapytaniem o wydarzenia z ży-
cia parafialnego, a ja wyjaśniam:
„Przecież to jest podane w „Kanie”.
W odpowiedzi słyszę: „My tego pi-
sma nie znamy”. Wiele informacji
jest umieszczonych w „Kanie”, by
nie przedłużać parafialnych ogło-
szeń. Na przykład, plan kolędy jest
w „Kanie” podany na cały mie-
siąc i łatwo się zorientować, „kiedy
u nas będzie kolęda”.

Zachęcam wszystkie rodziny pa-
rafii do zaopatrywania się w „Ka-
nę” w kiosku przykościelnym
w każdą ostatnią niedzielę mie-
siąca (ewentualnie w pierwszą nie-
dzielę miesiąca). Nie niszczmy ale
kompletujmy poszczególne numery
i roczniki, bo to kopalnia informa-
cji dla przyszłych pokoleń, a nawet
do opracowań i prac naukowych
o naszym regionie i sanktuarium.

Wizyta duszpasterska, kolęda

Co roku przypominam na stro-
nach „Kany”, jak przygotować się
do kolędy i jak winna przebie-
gać ona w rodzinie. Bardzo ważną
sprawą jest obecność na kolędzie
całej rodziny. Znając z wyprzedze-
niem termin kolędy, postarajmy się
o zastępstwo w pracy, o szybsze
zwolnienie tego dnia lub o urlop.
Tylko raz w roku jako rodzina ma-
my okazję spotkać się ze swoimi
duszpasterzami.

Kolęda to nie tylko spotkanie
duszpasterskie, ale przede wszyst-
kim czas modlitwy i błogosławień-
stwo Boże dla rodziny na cały rok.
Jest to też czas rozmowy o życiu
religijnym i sanktuaryjnym w ro-
dzinie katolickiej, a przecież tylko
do takich przychodzimy. Pytamy
też z tej okazji o miejsce Boga
w naszym życiu.

Chcemy poruszyć w czasie kolęd
sprawę praktyk religijnych.

a) Jakie jest uczestnictwo ro-
dziny w niedzielnej i świątecznej
Mszy św. (może giełda, handel,
sport jest dominującym zajęciem,
a nie Eucharystia)?

b) Zapytamy, czy rodzina się
modli, o pacierz, o czytanie Pi-
sma św., o modlitwę różańcową.
A przy okazji, czy należymy do ja-
kiejś parafialnej wspólnoty (Żywy
Różaniec, Neokatechumenat, Rada

2



Duszpasterska, Grupa Modlitewna
Ojca Pio, grono ministranckie przy
parafii, Caritas).

c) Czy domownicy korzystają
z sakramentu pokuty w ważniej-
szych wydarzeniach liturgicznych
roku kościelnego, takich jak: Bo-
że Narodzenie, Wielkanoc, Tygo-
dniowy Odpust w naszym Sanktu-
arium, a dzieci i młodzież na roz-
poczęcie i zakończenie roku szkol-
nego?

d) Czy małe dzieci uczymy w do-
mu modlitwy i posyłamy na kościel-
ne nabożeństwa: różańcowe, rorat-
nie, Drogi Krzyżowej i majowe? Czy
co miesiąc korzystają ze spowiedzi
i Komunii pierwszopiątkowej?

e) Porozmawiamy też o reko-
lekcjach parafialnych w Wielkim
Poście. W naszej parafii od dziesiąt-
ków lat odbywają się one w Wielkim
Tygodniu.

To są refleksje, które trzeba
podjąć podczas kolędy, bo łatwo
nasze życie religijne w katolic-
kiej rodzinie zostaje przytłoczone,
zgaszone przez telewizję, Internet,
giełdę, handel, a przecież po przej-
ściu do wieczności przede wszyst-
kim usłyszymy pytanie o miłość,
o miejsce Boga w naszej duszy, o to
cośmy uczynili dla Boga i bliźniego
będącego w potrzebie. A czy dba-
my o naszą świątynię, o oprawę
parafialnych uroczystości? Łatwo
się wymówić stwierdzeniem: „tam
ich jest dosyć, ja nie jestem po-
trzebny”. Gdy wszyscy mówią tak
jak ty, nie ma nikogo do pomo-
cy! Zapytam, czym przyczyniłeś się

do przygotowania Tygodniowego
Odpustu w naszym Sanktuarium?
Czy pomożesz przygotować świąty-
nię na Święta Bożego Narodzenia,
Wielkanocne? Mamy duży teren
przykościelny. Trzeba wygrabić li-
ście, zamieść ścieżki, uformować
żywopłoty – byłeś kiedyś pomóc?
To prawda, że jest w parafii kil-
ku wspaniałych parafian, którzy
włączają się w pomoc przed para-
fialnymi uroczystościami. Ale czy
zawsze muszą być ci sami? Ja
powoli tracę siły. To normalne.
Dlatego w pracach porządkowych
tym bardziej liczę na bezintere-
sowną pomoc parafian. Na przy-
kład, przykro mi było ostatnio, że
na Święto Niepodległości nikt nie
przyszedł, aby wywiesić przy świą-
tyni flagi, a ja nie miałem siły! Jest
piąte przykazanie kościelne, które
brzmi: Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła. Jak ono jest
realizowane w codziennym życiu?

Wracając do kolędy, tradycyj-
nie przypominam, że na nakrytym
stole ustawiamy krzyż ze świe-
cami, wodę święconą, Pismo św.
i ewentualnie zeszyty do religii.
Na czas modlitwy uklękniemy i po-
wstajemy dopiero po ucałowaniu
krzyża i błogosławieństwie kapłań-
skim. Prosząc, bym usiadł, proszę
mi nie podawać żadnych foteli, tyl-
ko zwykłe krzesło (może być nawet
kuchenne).

Mam nadzieję, że nie będzie
wędrował jeden krzyż i kropidło
z mieszkania do mieszkania, ale
będzie to nasz rodzinny domowy
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krzyż na stole kolędowym. Pro-
szę podczas kolędy nie podejmo-
wać w rozmowie żadnych tematów
związanych z polityką. To nie czas
i miejsce na tego typu rozmowy.
Jeżeli rodzina przygotowuje po-
częstunek, proszę porozumieć się
z sąsiadami, by nie był to dom po
domu. Zresztą zasadniczo kolędu-
jemy w godzinach popołudniowych
(z wyjątkiem sobót) to w grę wcho-
dzi ewentualnie kolacja. W tych
rejonach, gdzie będzie potrzebny
pojazd, to również trzeba uzgod-
nić. Niech to uczyni radny para-
fialny czy sołtys wioski. Zasadniczo
kolędując we dwóch, będziemy za-
czynać z dwóch krańców wioski,
czy ulicy zbliżając się do spotka-
nia w środku kolędowego odcinka.
Jak co roku do posługi zostają
zaproszeni szafarze Komunii św.
W razie potrzeby pomogą im starsi
ministranci lub pan organista.

Co roku na teren parafii przyby-
wają nowi mieszkańcy. Proszę, by
ci zgłosili chęć przyjęcia kapłana na
kolędę i poświęcenia nowego domu.
Bez zgłoszenia nowo zamieszkałe
domy pominiemy (nie wiemy jakiej
wiary są i czy nie naruszałoby to
ich wolności).

Podczas wizyty kolędowej moż-
na zamówić Mszę świętą na dowol-
ny miesiąc roku. Ułatwia to po-
tem ich zamieszczenie w „Kanie”.
Myślę, że każda rodzina zamówi
choć jedną Mszę św. w rodzin-
nych intencjach czy za zmarłych.
Nadmienię, że w razie zbieżnych

terminów, pierwszeństwo w wy-
znaczanym terminie mają rocznice
urodzin, jubileusze małżeńskie.

Planowana budowa kościoła
w Ełganowie

Okazuje się, że od podjęcia woli
budowy świątyni do jej rozpoczęcia
prowadzi długa krzyżowa droga.
Już dwa lata trwa oczekiwanie
i jeszcze nie widać końca. Jaki jest
stan na koniec listopada 2009 r.?
� dokonano zmiany planu zagospo-

darowania w wiosce Ełganowo,
� teren byłego boiska szkolnego

został podzielony na działki bu-
dowlane z wkopaniem kamieni
granicznych,

� materiał został przekazny do Sta-
rostwa Powiatowego celem wpi-
sania do księgi wieczystej i wy-
konania mapy podziału,

� do końca listopada odbędzie się
wycena działki, bo gmina nie
może (wg prawa) jej przekazać
darmowo,

� w grudniu powinno nastąpić no-
tarialne przepisanie,

� jest wykonany projekt wraz z ma-
kietą kościoła,

� archidiecezjalna komisja do
spraw sztuki sakralnej i budow-
nictwa sakralnego, protokołem
z dnia 23 października 2009 r.
zatwierdziła projekt budowlany
wykonany przez panią dr inż.
Agnieszkę Błaszko i pana inż.
Andrzeja Błaszko,

� ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź wydał pozwolenie na bu-
dowę kościoła w Ełganowie.
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Mam nadzieję, że jeżeli będzie
taka wola Boża, to w miesiącach
zimowych załatwione zostaną spra-
wy biurowe łącznie z zezwoleniem
starostwa powiatowego i innych
służb, aby na wiosnę 2010 roku
mogła ruszyć budowa świątyni.

Kościół ten chcemy poświęcić
papieżowi Janowi Pawłowi II w po-
dziękowaniu za koronację cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej co zbiegnie się z obcho-
dem 25 rocznicy tejże koronacji.

Potrzebna będzie tu mobilizacja
całej rodziny parafialnej. Sam pro-
jekt architektoniczny jest wycenio-
ny na 23 tys., złotych (to co tylko na
papierze narysowane). Dlatego za-
mierzam od rozpoczęcia Wielkiego
Postu 2010 roku rozpocząć kwestę
w parafii na budowę kościoła. Pa-
rafianie, dotąd pomogliście zbudo-
wać kościół w Postołowie, kościół
w Czerniewie (niektórzy mówią,
że to bazylika), dokonać gruntow-
nej renowacji parafialnej świątyni,
łącznie z położeniem miedzianego
dachu i granitowej posadzki. Po-
mogliście w powstaniu Domu Piel-
grzyma oraz wybudowaniu ołta-
rza polowego, kaplic różańcowych
i Drogi Krzyżowej. Ci co zawsze
spieszyli z pomocą, sami się wzbo-
gacili (mają odnowione lub nowe
domy), a ci co nie pomogli (a są ta-
cy), nadal materialnie chylą się ku
upadkowi. Ofiarnemu dawcy Bóg
pomaga. Oby tak było i tym razem.
Liczę na Waszą ofiarną współpracę
przy budowie tej świątyni.

Udzielanie sakramentów św.

Sakrament chrztu. Chrzest
w naszej parafii jest udzielany
zwykle w pierwsze niedziele mie-
siąca, zasadniczo o godzinie 11.00.
Zgłosić chrzest należy w kancela-
rii parafialnej co najmniej tydzień
wcześniej, dostarczając koniecznie
odpis aktu urodzenia oraz poda-
jąc nazwiska chrzestnych. Jeżeli
chrzestnymi mają być nasi para-
fianie, to ksiądz wyjaśni, czy mogą
pełnić tę funkcję w Kościele, a jeśli
są z innej parafii, muszą dostarczyć
zaświadczenie ze swojej parafii, że
mogą pełnić funkcję ojca czy matki
chrzestnej.

Aby być chrzestnym potrzeba:
– mieć ukończone 15 lat,
– być bierzmowanym,
– być wierzącym i praktykującym

katolikiem.
Chrzestnym nie może być np.

ten kto żyje w związku cywilnym,
kto nie uczestniczy we Mszy św.
i nie przystępuje do sakramentu
pokuty.

Nie należy proponować funk-
cji chrzestnych osobom, które nie
spełniają wymaganych przez Ko-
ściół warunków, bo są potem nie-
potrzebnie rozgoryczeni, że ksiądz
odmówił, a on musi być wierny
prawu Kościoła.

Wybierajcie dla dziecka imię
chrześcijańskie, a nie „byle jakie”.
Ostatnio „Gość Niedzielny” podał,
że rodzice wybrali swemu dziecku
imię – uwaga – Belzebub!
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Pierwsza Komunia święta.
Przygotowanie do niej obejmuje
uczniów klasy II. Konieczna jest
w tym przygotowaniu pomoc ro-
dziców. Bez współpracy z rodzicami
niemożliwe jest dobre przygotowa-
nie do przyjęcia tego sakramentu.
Trzeba, by w domu dziecko na-
uczyło się pacierza, przerabianych
katechez. Trzeba tworzyć atmos-
ferę, że cała rodzina przygotowuje
się z dzieckiem w oczekiwaniu na
przyjęcie tego wielkiego sakramen-
tu. Trzeba pamiętać, że I Komunia
św. oznacza pełne uczestnictwo we
Mszy św. Dlatego nie do przyjęcia
jest, by w trakcie (i nie tylko) tego
przygotowania, dziecko z rodzica-
mi systematycznie nie uczestniczy-
ło w niedzielnej Eucharystii.

I Komunia św. to uroczystość
całej rodziny, w której na pierw-
szym miejscu ma być Jezus przyjęty
do serca, a nie prezenty i uczta
domowa (nierzadko zakrapiana al-
koholem, mimo podpisanego przy-
rzeczenia, że uroczystość domowa
będzie bezalkoholowa). Ważne jest
by z dzieckiem do Stołu Pańskiego
przystąpili jego rodzice i chrzestni,
a także rodzeństwo. Po przyjęciu
I Komunii św. nasze dziecko ko-
niecznie powinno co miesiąc przy-
stępować do spowiedzi św., aż do
rocznicy I Komunii św. Spowiedź
Wiążemy z praktyką I Piątków
miesiąca. Niestety są w parafii
rodziny, w których religijne wy-
chowanie kończy się na Białym
Tygodniu! A potem zaczyna się
w trzeciej klasie gimnazjum, gdy

przygotowuje się do bierzmowa-
nia. Niestety to są smutne fakty
religijnego wychowania.

Sakrament Bierzmowania.
Otrzymują go zwykle uczniowie
trzeciej klasy gimnazjalnej przez
posługę biskupa. Sakrament ten
jest konieczny do zawarcia sakra-
mentalnego małżeństwa i pełnienia
religijnych funkcji w Kościele, jak
np. chrzestnych czy też pełnie-
nie roli świadka bierzmowania lub
małżeństwa. Jest to niejako kon-
sekwencja wiary bierzmowanego.
Bierzmowany jest zobowiązany do
tego, by wiarę mężnie wyznawać,
bronić jej, według niej żyć.

Bywa odwrotnie. Po bierzmo-
waniu przestaje się uczęszczać na
Mszę św., nierzadko na katechezę,
zawiera się związki nieformalne
itp. To zaprzecza roli tego sakra-
mentu.

Sakrament małżeństwa.
Narzeczeni zamierzający zawrzeć
sakrament małżeństwa zgłaszają
się 3 miesiące wcześniej w kancela-
rii parafii zamieszkania narzeczo-
nej lub narzeczonego i dostarczają:
metrykę chrztu świeżej daty, dowód
osobisty i świadectwo ukończenia
katechizacji. Uczestniczą w 8 kate-
chezach przedślubnych i 3 naukach
poradnictwa rodzicielskiego. Oko-
ło miesiąc przed ślubem zgłaszają
się w Urzędzie Stanu Cywilnego
właściwym dla miejsca zamieszka-
nia z dowodem osobistym i wy-
ciągiem aktu urodzenia. Wypisa-
ne tam 3 formularze dostarczają
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do biura parafialnego. Obowiązują
ich:
– dwie spowiedzi przedślubne,
– wygłoszenie zapowiedzi, zarów-

no w parafii narzeczonego, jak
i narzeczonej.
W naszej parafii zwyczajowo

z panem organistą omawiają jego
posługę oprawy liturgicznej i jeśli
sobie życzą dodatkowego uroczy-
stego wystroju kościoła – omawiają
to z panią Zdzisławą Dziemińską
zamieszkałą przy ul. K. Pawłow-
skiej 13/9 w Trąbkach Wielkich.
Bardzo też proszę przyszłych na-
rzeczonych – o ile to tylko możliwe
– by nie zawierali małżeństwa
w piątek, lecz w sobotę!

Do Komunii św. w dniu ślu-
bu koniecznie powinni przystą-
pić, oprócz świadków, także rodzice
nupturientów.

W kościele proszę nie rzucać
na posadzkę pieniędzy (zaślubieni
są pouczeni, by ich nie zbierać),
a życzenia składamy po wyjściu
z kościoła, podczas, gdy w kościele
zostaje wznowiona adoracja Naj-
świetszego Sakramentu.

Fotografowanie wszystkich uro-
czystości w kościele może prowa-
dzić najwyżej jeden przeszkolony
w tym kierunku fotograf.

Pogrzeb chrześcijański.
Staram się nikomu z parafian nie
odmówić tej ostatniej posługi, chy-
ba że sam za życia odwrócił się od
Boga i Kościoła.

Zgłaszając pogrzeb w kancelarii
parafialnej trzeba mieć akt zgo-
nu i zgodę na pochowanie ciała

zmarłego. Termin pogrzebu nale-
ży najpierw omówić z księdzem,
a potem z innymi służbami. Od
dłuższego czasu na cmentarzu ze
względu na kurczący się wolny te-
ren groby są pogłębiane, by mógł
tam być później pochowany ktoś ze
zmarłych członków rodziny. Nie-
kiedy bez wiedzy proboszcza wo-
kół pomnika jest szeroko układana
kostka czy inny materiał. Czyniący
tak nie wiedzą, że obok miejsce
jest już zarezerwowane! Niestety,
w takich wypadkach ta „infra-
struktura” musi ulec zniszczeniu.

Jest możliwość, gdy rodzina o to
poprosi, odmówienie w wigilię po-
grzebu Różańca w kościele. Jest też
możliwość zamówienia dla rodziny
i gości uczestniczących w pogrzebie
poczęstunku w Domu Pielgrzyma,
a więc na miejscu.

Wskazane jest, a kościół to
aprobuje, zamówienie Mszy św.
gregoriańskich za zmarłego, czy-
li 30 Mszy św. odprawianych przez
cały miesiąc bez przerwy za zba-
wienie jego (jej) duszy. Korzystajmy
z tej pobożnej praktyki. Mniej wień-
ców i kwiatów, a więcej modlitwy
potrzebują zmarli.

Wszelkie ofiary pieniężne zwią-
zane z udzieleniem sakramentu czy
z pogrzebem proszę przekazać po
dokonanej posłudze! Również ofia-
rę za Mszę św. proszę (jeśli taka
wola) złożyć po jej odprawieniu!

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2009

6 grudnia: 2. Niedziela
Adwentu

Ba 5,1–9

Flp 1,4–6,8–11

Łk 3,1–6

Obchodził więc całą okolicę nad
Jordanem i głosił chrzest nawróce-
nia dla odpuszczenia grzechów, jak
jest napisane w księdze mów pro-
roka Izajasza: Głos wołającego na
pustyni: „Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!” (Łk
3,3–4).

Święty Jan Chrzciciel, mówiąc o bar-
dzo głęboko sięgającym chrzcie na-
wrócenia, podaje rękę królowi Da-
widowi, wołającemu: „Z głębokości
wołam do Ciebie, Panie” (Ps 130,1).
Co to znaczy nawrócić się? Nawró-
cić się znaczy nie tylko odwrócić
się od złego, paskudnego świata, by
schować się przy Panu Bogu. Na-
wrócić się to zwrócić się do Boga
po to, aby z Nim i poprzez Niego
odnaleźć cały świat. Poprzez Pana
Boga, wiarę, Chrystusa i Ewangelię
popatrzeć na całe życie i samego
siebie, na wszystko, co mnie drażni,
męczy, denerwuje i wydaje się złem.

13 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu

So 3,14–18a

Flp 4,4–7

Łk 3,10–18

Pytały go tłumy: „Cóż więc mamy
czynić?” (Łk 3,10).
Święty Jan Chrzciciel uczy życia
wewnętrznego od elementarza, od
samych początków, od przedszkola
– każe zacząć od rachunku su-
mienia. Należy rozpoczynać nie od
mistyki czy ascezy (trudno być Ja-
nem Chrzcicielem, mężem umar-
twionym, który jadał szarańczę
o smaku rozgotowanej żaby), ale od
elementarnego pytania: jaki jestem
naprawdę? Czy nie obrosłem w bo-
gactwo? Czy nie mam za dużo jedze-
nia? Czy jestem uczciwy, choć nie
jestem celnikiem, ale księdzem, le-
karzem, adwokatem, urzędnikiem?
Czy wypełniając swoje powołanie,
nie wyzyskuję kogoś?
Pewien cudzoziemiec tak określił
Polaków: „Gdy Polakom powie się,
żeby z miłości do ojczyzny wypili
morze – wszyscy pobiegną, by to
zrobić, gdyby jednak powiedziano,
żeby pili po pół szklanki dziennie,
nie piliby wcale”. Mamy w sobie
wielki romantyczny zryw. Czy po-
trafimy uczciwie i wytrwale nad
sobą pracować? Pan jest blisko, ale
czy ja jestem blisko Pana?

20 grudnia: 4. Niedziela
Adwentu

Mi 5,1–4a
Hbr 10,5–10
Łk 1,39–45
Błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła, że spełnią się słowa powie-
dziane Ci od Pana (Łk 1,45).
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Błogosławiony znaczy szczęśliwy.
Każdego chrześcijanina można na-
zwać błogosławionym, a więc szczę-
śliwym, bo Bóg zbliżył się do niego,
dał mu dar miłości, wybrał go, cho-
ciaż jest czasem człowiekiem zupeł-
nie niegodnym, słabszym od innych.
Ukochał go i położył w nim nadzie-
ję, że odpowie miłością na miłość
Bożą, spełni to, czego pragnie Bóg,
aby poprzez niego dokonywało się
chrześcijaństwo.

27 grudnia: Święto Świętej
Rodziny

Syr 3,2-6.12–14

Kol 3,12–21

Łk 2,41–52

Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, by-
li zdumieni bystrością Jego umysłu
i odpowiedziami. Na ten widok zdzi-
wili się bardzo, a Jego Matka rzekła
do Niego: „Synu, czemuś nam to
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem
serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On
im odpowiedział: „Czemuście Mnie

szukali? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca?” Oni jednak nie
zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Mat-
ka Jego chowała wiernie wszystkie
te wspomnienia w swym sercu (Łk
2,47–51).

Nieraz narzekamy na samotność
i jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. Za-
pominamy, że samotność jest świę-
tym przeżyciem. Jesteśmy dziećmi
Boga, więc nikt z ludzi nie może nas
wypełnić. Jak często chcemy dla sie-
bie kogoś przywłaszczyć. Żona chce
przywłaszczyć męża, mąż żonę, mat-
ka dziecko. Takie przywłaszczenie
jest jednym z cierpień w rodzinie.
Człowiek zaczyna czuć się samot-
ny wśród najbliższych. Samotność
jest dowodem na życie pozagrobo-
we. Należymy do innego świata,
a nie tylko do nawet najbardziej
kochających nas najbliższych.

Ks. Jan Twardowski

PLAN KOLĘDY

28 grudnia, poniedziałek, od godz.
9.00: Czerniec

29 grudnia, wtorek, od godz. 9.00
Czerniewo, od p. Kamińskich
i Czerniewko

30 grudnia, środa, od godz. 9.00:
Kleszczewo Górne
a) od p. Wenzlów
b) od p. Janus

31 grudnia, czwartek, w godz.
9.00 – 16.00: Kleszczewo Dolne
a) od p. Abramów
b) od p. Staszewskich

1 stycznia, piątek, w godz.
13.00 – 17.30: Kleszczewo
Dolne
a) od p. Kanków
b) od p. Jaroń (bez szkoły)
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Miłość ponad śmierć

Otrzymała od Boga tak wiele:
w ciągu czterech miesięcy dwa pre-
zenty, dziecko i nowotwór.

Basia poznała Michała w 2000
roku podczas rekolekcji adwento-
wych dla absolwentów stowarzysze-
nia Soli Deo. Wkrótce się pobrali,
lecz okazało się, że nie mogą mieć
dzieci. Zapisali się nawet na kurs
adopcyjny, przed rozpoczęciem któ-
rego wyruszyli na pielgrzymkę do
Rzymu. I stał się cud – właśnie
w Rzymie począł się Mateusz. Nie-
długo się cieszyli. W grudniu wia-
domość o upragnionej ciąży, a zaraz
potem wiadomość o nowotworze.
W czwartym miesiącu ciąży lekarze
powiedzieli jej o ziarnicy złośliwej
w węzłach chłonnych. Zdecydowali
się leczyć, jeśli usunie ciążę. Decy-
zję młode małżeństwo miało pod-
jąć w weekend. Wspomagani przez
modlitwę przyjaciół i wielu niezna-
jomych zaproszonych do tego mo-
dlitewnego kręgu znaleźli lekarkę,
która zdecydowała się na leczenie
Basi w ciąży. 28 czerwca 2005 ro-
ku urodził się całkowicie zdrowy

Mateusz. Choroba nieubłaganie po-
stępowała. Basia nie poddawała się,
angażując całe swoje serce w ro-
dzinny dom.

W tej młodej kobiecie, która
z taką wiarą zgadzała się z wolą
Boga, którą była. . . śmierć, było tyle
odwagi i pokory. Jak można umrzeć
z lekkim sercem, mając świadomość,
że tyle jeszcze mogłoby się dokonać?
Jak można zgadzać się na takie Boże
plany, które przewidują, że długo
wyczekiwane dziecko będzie rosło
bez matczynych objęć i uścisków?

Basia dobrze wiedziała, że ze
śmierci rodzi się życie. A jej ofiara
przyniesie wielkie owoce miłości.
Ona wierzyła, że Bóg przygotował
dla niej wszystko, co najlepsze.

Panie, jakże często zapominam,
że cierpienie można i należy ofiaro-
wywać za innych, którzy być może
cierpią bardziej, potrzebują pomocy,
modlitwy albo o nią proszą. Jakże
często jestem bezsilna w tym cier-
pieniu i w chwili, gdy się pojawia,
próbuję sama coś z nim zrobić. Dzię-
kuję, że stawiasz na mojej drodze
osoby, które mi przypominają, żeby
cierpienie ofiarowywać, albo o to
ofiarowanie proszą. Proszę Cię, Pa-
nie, w tej Tajemnicy o wytrwałość
i cierpliwość, proszę, bym potrafi-
ła swoje małe cierpienia przeżywać
w ciszy i w całkowitym zawierzeniu
Tobie. Błogosławieni cisi, chcę być
cicha. . . – to fragment rozważań
różańcowych, które napisała Basia
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w czasie choroby. Umarła dzień po
drugich urodzinach swojego synka
Mateuszka.

Jej duchowy opiekun, o. Marcin,
tak wspominał tamten trudny czas:
„W piątek po śmierci Basi było mi
bardzo ciężko. Pokłóciłem się z Pa-
nem Bogiem, czułem się oszukany.
(. . .) Spotkania z Basią w szpitalu,
z jej cierpliwością, łagodnością i na-
dzieją w oczach, były jak rekolekcje

życia. Wtedy dopiero dostrzegłem,
jak bardzo po ludzku pojmowałem
to, na co patrzyłem. (. . .) Najbar-
dziej poruszyła mnie Basi i Michała
wspólna świadomość i otwartość, że
choroba może nie ustąpić, bo Bóg
wie, co jest najlepsze, a życie ma
ostateczne spełnienie w wieczno-
ści”.

Opr. ks. Adam Kroll

PIERWSZE DZIECIŃSTWO

Z perspektywy przeżytych lat,
warto z nostalgią, powrócić do lat
wczesnego dzieciństwa. Przywołać
oczyma wyobraźni pierwsze osoby,
wydarzenia, obrazy, które wycisnęły
piętno w naszym sercu. Ten świat
pierwszych lat życia uczył nas nie
tylko specyficznych ludzkich funk-
cji np. chodzenie na dwóch nogach,
posługiwanie się ręką czy mową, ale
przemieniał tą małą, bezradną oso-
bę, w istotę ruchliwą, samodzielną
i zaprzyjaźnioną z wielu ludźmi.

W okresie wczesnego dzieciń-
stwa tworzy się osobowość dziecka
i zasadnicze jego nastawienie do

świata. „Ku” światu wyciągają się
ręce dziecka, „ku” światu otwie-
rają się ciekawe oczy. Od urodze-
nia dziecko spragnione jest miłości.
Dlatego zaraz spotyka drugą osobę,
która troszczy się o wszystkie jego
potrzeby: matkę. Początkowo nie
bardzo odróżnia matkę od samego
siebie, ale jeżeli osoba zajmująca
się dzieckiem jest stale ta sama,
wkrótce zaczyna ją rozpoznawać
i wyróżniać z otoczenia. Nic w tym
dziwnego – szybkość oddechu, bi-
cie serca jego matki są bodźcami,
do których od dawna było przy-
zwyczajone. Przekonuje się, że nie
jest samo na świecie, że jest ktoś
drugi, kto je karmi, tuli, myje,
nosi i śpiewa mu – czyli kocha.
W ten sposób pierwsze zetknięcie
z drugim człowiekiem jest zarazem
poznaniem osoby życzliwej. Dziecko
poznaje swojego pierwszego „dru-
giego” człowieka od razu jako czło-
wieka kochającego.

Ta miłość matki budzi w nim
pierwsze życzliwe uczucia i pra-
gnienie bliskości osoby ukochanej.
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Chce, by matka się nim opiekowała,
bawiła się z nim, była w dzień i w
nocy. Jeszcze nie rozumie potrzeb
matki, ono chce wszystkiego dla
siebie. Prymitywna jest ta pierwsza
miłość, ale już jest: pierwsza miłość
warunkująca wszystkie następne.

To jest właśnie główne zadanie
matki. Nie to jest najważniejsze, że
ona dziecko kocha, ale, że przez
swoją życzliwą obecność daje mu się
pokochać, daje mu okazję do pierw-
szego pozytywnego ustosunkowania
się wobec drugiego człowieka. Nikt
nie może matki w tym zadaniu
wyręczyć. Jeśli zdarzy się, że in-
na osoba np. babcia, przyjmie na
siebie rolę tego, kto pierwszą mi-
łość obudził, to właściwie już ona
jest matką, nie ta, co urodziła.
Pielęgniarka w żłobku i w domu
dziecka może nakarmić czy prze-
winąć, ale po dyżurze odchodzi do
swoich spraw. Matką jest się stale.
Jeżeli dziecko zamiast z jedną osobą
kochającą będzie się spotykać z wie-
loma obojętnymi, przychodzącymi
i odchodzącymi, nie będzie miało
kogo pokochać.

Dziecko musi odczuć miłość, wła-
śnie odczuć. Człowiek dorosły może
kogoś kochać nie widząc go lata-
mi, dla dziecka pojęcia przestrzeni
i czasu są jeszcze obce. Nie rozumie
jeszcze, co to znaczy „za miesiąc”
czy „za tydzień” – ten, kogo kocha,
musi być obecny teraz. Ono musi
czuć ręce matki, słyszeć jej głos,
widzieć ją w pobliżu.

Poznaje też drugą osobę: ojca. To
spotkanie nie jest tylko poszerze-
niem ilościowym znanych ludzi, jest
zmianą jakościową. Dziecko wcho-
dzi w pierwszą grupę społeczną –

rodzinę. Dla dziecka ważne są nie
tylko relacje między nim a matką
i między nim a ojcem, ale tak-
że pomiędzy rodzicami. Dzięki ojcu
dziecko wchodzi w całą nową sferę
spraw: świat to już nie tylko ono
i jedna, ku niemu zwrócona osoba,
ale grupa osób wzajemnie życzli-
wych. W grupie tej są potrzebne
wzajemne ustępstwa dla wspólnego
dobra.

Tak zaczyna się człowiek uczyć
miłości, zwracać życzliwie do in-
nych: podzieli się już czasem za-
bawkami czy cukierkami, przynie-
sie coś, chwilę cierpliwie poczeka.
Trzeba te pierwsze próby działania
dla innych, zauważać i pochwalać.
Cieszyć się trzeba z prób samodziel-
ności, które będą coraz odważniejsze
w poczuciu bezpieczeństwa zapew-
nionego przez miłość rodziców.

Przekonanie dziecka, że choćby
mu się nie powiodło, to i tak rodzice
nie będą go mniej kochali, umac-
nia poczucie własnej wartości, wiarę
w powodzenie i – co za tym idzie –
ułatwia sukcesy. Przeciwnie, dziec-
ko kochane przez rodziców tylko
wtedy, gdy spełnia wszystkie ocze-
kiwania, przy pierwszym niepowo-
dzeniu, np. trudnościach szkolnych,
może załamać się i zrezygnować
z dalszych wysiłków.

Przeświadczenie, że dziecko jest
kochane dla niego samego, zdoby-
wa od pierwszych tygodni życia.
To pozwala, że po okresie wiel-
kiej zachłannej potrzeby bliskości
z rodzicami, ono stopniowo usamo-
dzielnia się. Dziecko, które czuje
się bezpieczne i nie wątpi w miłość
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rodziców, jest odważniejsze i chęt-
niej próbuje najpierw chodzić, po-
tem wybiegać na podwórko, potem
samodzielnie odrabiać lekcje.

Jeśli jednak pierwsze próby wła-
snoręcznego ubierania się zostały
udaremnione, żeby było szybciej,
rysunki zganione, bo nie odpowia-
dały gustowi rodziców, a przyjacie-
le nie wpuszczeni do domu, żeby
nie zrobili bałaganu – samodziel-
ność okazuje się niebezpieczna. Jeśli
wszystko, co dziecko robi, oceniane
jest negatywnie, a drobne sukcesy
nie są dostrzegane, dziecko zaczyna
wierzyć w swoją nieudolność.

We wczesnym dzieciństwie ro-
dzice są wyrocznią i ich ocena jest
decydująca. Jeśli dziecko słyszy czę-
sto, że jest niegrzeczne, złe i głupie,
jak może być inne? Staje się takie
rzeczywiście, tym łatwiej, jeśli oko-
liczności zewnętrzne układają się
na jego niekorzyść. Może urodziło
się „nie w porę” – kiedy rodzi-
ce chcieli robić dyplom i bardzo
im przeszkadzało? Może zagęści-
ło i tak zbyt ciasne mieszkanie?
Może jego siostrzyczka jest ład-
niejsza lub mniej chorowita? Może

rodzice przeżywają akurat konflikty
małżeńskie? Małe dzieci nie znają
się na tych wszystkich sprawach,
ale odczują je bezbłędnie. Usłysza-
łem kiedyś przypadkiem ciekawą
rozmowę dwóch małych dziewczy-
nek. Marysia mówiła, że jak będzie
duża, zostanie mamusią. Ewa na-
tomiast twierdziła, że nie będzie
miała dzieci. „Dlaczego nie chcesz
mieć dzieci?” – pyta Marysia. „Bo
to okropny kłopot” – odpowiada
poważnie Ewa. „Ale jakie szczęście
dla matki” – mówi Marysia.

Jeśli rodzice nie dadzą dziec-
ku doświadczyć miłości, jeśli nie
ujawnią swoim zachowaniem, że
samo jego istnienie jest dla nich
radością, dziecko odwróci od świata
smutną twarz i opuści bezradnie
ręce w przekonaniu o własnej ma-
łej wartości. Małe dzieci nastawione
są na rodziców jak kwiaty zawsze
zwracające się do słońca. Biedne są
kwiaty w pochmurne i zimne lato –
spuszczają głowy i marnie rosną.

Opr. ks. Adam Kroll

CIAŁO I KREW CHRYSTUSA (1)

Chrystus dał Kościołowi swoje
Ciało jako pokarm i swoją Krew
jako napój. Ukrył te dary w znakach
chleba i wina. W swej dwoistości
dary te wyrażają więcej treści niż
w zawężeniu do jednego znaku.
Choć zarówno w konsekrowanym
chlebie jak i w winie przyjmujemy
całego Chrystusa, to jednak nie jest

obojętne, czy przemawia do nas
tylko jeden z tych znaków – chleb,
czy też oddziaływają na nas obydwa
(chleb i wino).

Dziś Kościół poszerza możliwość
przyjmowania Komunii świętej pod
obiema postaciami. Więcej osób mo-
że więc przyjmować zarówno po-
karm jak i napój. W nowy spo-
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sób spotykają się z tajemnicą Ciała
i Krwi Pana oraz ze znakiem chleba
i wina. Dlatego warto tym znakom
poświęcić więcej uwagi.

Jezus, biorąc do rąk chleb, po-
wiedział (prawdopodobnie po ara-
mejsku): „To moje Ciało”, czyli „To
jest moje Ciało”. (Mk 14,24) i Ma-
teusza (26,28): To jest moja Krew
Przymierza. Oczywiste jest również
w wersji Pawła (1 Kor 11,25): Kie-
lich ten jest Nowym Przymierzem
we Krwi mojej i w wersji Łukasza
(22,20). Obecność Krwi Chrystu-
sa jest wskazana jako zawartość
kielicha, który staje się znakiem
Przymierza zawartego w Ofierze.

„Ciało” jest terminem semickim
używanym na zasadzie paralelizmu
w parze z terminem „Krew”. W Bi-
blii zawsze spotykamy te terminy
obok siebie. Jezus używa wyrażenia
„ciało i krew” na oznaczenie tego,
co ludzkie i dla przeciwstawienia
temu, co zostało objawione przez
Ojca (por. Mt 16,17).

Ewangelia Jana potwierdza za-
stosowanie terminu „ciało” w kon-
tekście eucharystycznym. Przyta-
cza ona podstawowe oświadczenie,

w którym Ciało i Krew są nie-
rozdzielnie złączone: Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: Jeśli nie
będziecie jedli Ciała Syna Człowie-
czego ani pili Krwi Jego, nie bę-
dziecie mieli życia w sobie (J 6,53).
Wyrażenie „Ciało Syna Człowie-
czego” ma szczególne zabarwienie
semickie, które odzwierciedla Jezu-
sowy sposób mówienia. Jezus miał
zwyczaj nazywać siebie Synem Czło-
wieczym, kiedy chciał określić swo-
je boskie pochodzenie i swe po-
słannictwo. Mówiąc o ciele Syna
Człowieczego, pragnął dać do zro-
zumienia, że miał ofiarować swoje
ciało na pokarm nie jako zwykły
człowiek żyjący na ziemi; Jego Cia-
ło mogło zostać dane na pokarm
tylko na mocy chwalebnego prze-
znaczenia przysługującego Synowi
Człowieczemu. W dalszym ciągu,
aby wyjaśnić sens zapowiedzi Eu-
charystii, określi Jezus swoje ciało
jako Ciało Syna Człowieczego, który
wróci do niebieskiej chwały poprzez
wniebowstąpienie (por. J 6,62).

To Ciało Syna Człowieczego jest
właśnie Ciałem Jezusa, tak że Jego
stwierdzenie dotyczące mocy obda-
rzania życiem wyraża się poprzez
słowa: „moje Ciało”: Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym (J 6,54).

Oświadczenie to jest bardzo bli-
skie opowiadaniom o ustanowieniu
Eucharystii. Słowa: „kto spożywa
moje Ciało” i „pije moją Krew” od-
powiadają wezwaniu: „Jedzcie, to
jest moje Ciało; pijcie, to jest moja
Krew”. Wyrażenie „moje Ciało” jest
użyte z naciskiem w uzasadnieniu
wezwania do jedzenia i picia: Ciało
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moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym na-
pojem (J 6,55). W tym świetle lepiej
rozumiemy, dlaczego Jezus nie mó-
wi o chlebie i winie. Cała rzeczywi-
stość pokarmu znajduje się w Jego
Ciele a cała rzeczywistość napoju
znajduje się w Jego Krwi.

To, że Jezus w formule konsekra-
cji użył terminu „Ciało”, wynika też
pośrednio z oświadczenia: Chlebem,
który Ja dam jest moje Ciało za życie
świata (J 6,51). Jezus wypowiada tu
wyraz „chleb”, ale z pewnością nie
w jego potocznym znaczeniu ani nie
na oznaczenie materialnego chleba,
który służy jako znak w celebracji
eucharystycznej. Chodzi tu o „chleb
żywy, który z nieba zstąpił” (por. J
6,s50n), a którym jest sam Jezus.
Termin „chleb” występuje tu jako
synonim pokarmu.

Stwierdzenie „to jest moje Ciało”
nie tylko dowodzi, że Jezus tak się
wyraził w czasie Ostatniej Wiecze-
rzy, lecz wskazuje także na formułę
w jej integralnym brzmieniu: „moje
Ciało za życie świata”. Oznacza ona
Ciało wydane na Ofiarę za zbawie-
nie ludzkości albo też – na zasadzie
paralelizmu ze sformułowaniem do-
tyczącym Krwi „wylanej za wielu”
– Ciało ofiarowane za wielu, za całą
ludzkość. Wskazanie na ten cel jest
istotne: Ciało Chrystusa zostaje da-
ne na pokarm mocą Ofiary złożonej
za świat.

Słowa: „Bierzcie i jedzcie. To jest
moje Ciało” wyrażają rzeczywistość
Ciała oraz wezwanie, aby ucznio-
wie przyjęli je jako pokarm. „Moje
Ciało” to dar, jaki Jezus uczynił
z samego siebie w czasie posiłku
eucharystycznego. Bardzo trafnie

chrześcijańska pobożność wyraziła
rzeczywistość „prawdziwego ciała”
zrodzonego z Maryi Dziewicy: Witaj,
prawdziwe Ciało, zrodzone z Ma-
ryi Dziewicy, prawdziwie umęczone
i ofiarowane za człowieka na krzyżu.
Z Jego przebitego boku wypłynęła
woda i Krew. Bądź nam przedsma-
kiem chwały w godzinie śmiertelnej
próby, o Jezu słodki, o Jezu łaskawy,
o Jezu, Synu Maryi.

W Eucharystii jest obecne to sa-
mo Ciało, jakie Jezus otrzymał od
swej Matki. Mówiąc: „moje Ciało”,
był świadom, że oddaje ludzkości
to, co Maryja Dziewica dzięki cu-
downemu działaniu Ducha Świętego
dała Mu w momencie poczęcia. Da-
rem w Eucharystii staje się Ciało
poczęte w sposób dziewiczy, Ciało
o wyjątkowej godności.

Łatwiej możemy pojąć również
indywidualny charakter tego Ciała.
Pochodzi ono z jedynego i najczyst-
szego źródła: zstępuje z nieba, aby
dokonać odnowienia i przemiany
ciała wszystkich ludzi. To prawda,
że mówiąc o ciele, Jezus myślał
o kruchości ludzkiej natury, jaką
dzielił z całą ludzkością. Z racji
jednak dziewiczego narodzenia cia-
ło nabiera w Chrystusie nowego
sensu. Jest to ciało ukształtowane
w sposób wyjątkowy po to, aby mógł
powstać nowy świat obejmujący tak-
że ludzką cielesność.

Dlatego Jezus mówi: „Kto
Mnie spożywa. . .” Spożywanie Cia-
ła Chrystusa to spożywanie Jego
samego, ponieważ w darze Jego
Ciała wyraża się dar Jego Osoby.
W ten sposób, w uniżeniu i służbie,
stał się pokarmem dla tych, którym
pragnie udzielać swego życia.

Opr. ks. Adam Kroll
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POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Dlaczego Bóg nie dał mi tego, o co prosiłem?

Ola zaplanowała, że urządzi so-
bie z koleżankami wspaniały piknik;
bardzo się cieszyła na to wydarzenie.
Co wieczór modliła się do Boga,
aby tego dnia była piękna pogoda.
Czy może być coś bardziej niewin-
nego niż ta ufna prośba? Niestety,
padało przez cały dzień.Ola nie mo-
że tego zrozumieć, przecież modliła
się...

Mama stara się jej wytłumaczyć:
– Na pewno bawiłybyście się

wspaniale, gdyby była ładna pogoda.
Ale nie tylko wy macie swoje po-
trzeby i marzenia: rośliny są bardzo
zadowolone z tego deszczu, na który
tak długo czekały... Bóg lubi spra-
wiać przyjemność tym, którzy

Go kochają. On zawsze wysłuchu-
je naszych modlitw, ale odpowiada
w sposób sobie właściwy i nie zawsze
zgodny z naszymi oczekiwaniami.

Mama mogła powiedzieć także
tak:

– Jezus zachęcał nas, abyśmy
bez obaw przedkładali Mu swe proś-
by: „proście, a będzie wam dane...”
Mówił również: „To, o co poprosi-
cie Mego Ojca, w imię Moje, będzie
wam dane”; oznacza to, że Bóg wie
lepiej niż my, co jest dla nas
dobre i co jest nam rzeczywiście
potrzebne.

A czy jest dobre dla dziecka,
by wszystkie jego życzenia, nawet te
drobne i pozbawione cienia egoizmu,
były zawsze spełniane? Zresztą, gdy
dziecko prosi o coś matkę, dodaje
też często „jeżeli chcesz”, „jeśli mo-
żesz”, zatem powinno czynić również
to małe, lecz znaczące zastrzeżenie
także wtedy, kiedy zwraca się do
Boga.

Modlitwa nie może być proś-
bą, aby Bóg zmieniał na naszą
korzyść bieg wypadków, jej ce-
lem powinno być dążenie do
odmieniania naszego serca tak,
aby pojmowało wolę Boga i – jeśli
zajdzie taka potrzeba – mężnie ją
przyjmowało. Prawdziwym szczę-
ściem jest kochać Boga z ufno-
ścią, mimo wszelkich codzien-
nych trosk.

Bóg szanuje także prawa przyro-
dy, które sam stworzył i nie będzie
ich zakłócał jedynie dla naszej przy-
jemności, ponieważ wtedy stałby się
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Bogiem na miarę naszych drobnych
zachcianek. Kiedy Jezus mówi nam,
byśmy prosili o nasz chleb powsze-
dni, wiemy, że Bóg da tym, którzy
się modlą, to co jest im niezbęd-
ne do życia, ale niekoniecznie
coś więcej.

Zachęcajmy dzieci, aby w modli-
twie wyrażały swe prośby, po-
nieważ jest to wyrazem synow-
skiej ufności, tak często opisywanej
w Ewangelii; ale jednocześnie mu-
simy je nauczyć, by prośby te były
oczyszczone z wszelkiego ego-
izmu oraz zgodne z wolą Pana.
Nie obawiajmy się powiedzieć, że
Bóg jest wymagający, że pragnie,
byśmy kochali Go bezgranicznie, że
chce nas uczynić świętymi. Dziecko
to zrozumie.

Przy okazji przypomnijmy, że nie
możemy oczekiwać od Boga, by spra-
wił coś, co powinno być rezultatem
naszego własnego wysiłku. Czasem

zdarza się naszym milusińskim, wie-
rzącym w niczym nie ograniczoną
potęgę Boga, prosić nawet o nie-
możliwe, oddawać się marzeniom,
których spełnienia mogłyby żądać
od wróżki czy czarodzieja – musimy
być tego świadomi i zwracać na to
uwagę.

Bóg może uczynić wszystko,
co chce, ale nie chce czynić
wszystkiego. On pragnie tylko
tego, co jest dla nas dobre.

Nasze życie, takie jakim czyni je
Bóg oraz my sami, jest podobne do
pięknego gobelinu, którego chwilowo
możemy widzieć jedynie lewą stronę;
natomiast jego prawa strona, czyli
to, czym jest on rzeczywiście – jego
piękne kolory, faktura, obrazy, jakie
przedstawia – to wszystko teraz jest
dla nas niewidoczne.

Opr. ks. Adam Kroll

JÓZEF PIŁSUDSKI – PISMA

Uzupełnieniem tabel zamieszczo-
nych w listopadowej „Kanie” będą
wypowiedzi pochodzące z wczesne-
go okresu odbudowy państwowości
polskiej.

Publicyści wychowani w XIX-
-wiecznych szkołach posługiwali się
piękną polszczyzną. W odrodzonym
państwie Piłsudski był znany jako
jeden z najlepszych w sztuce pisania
tekstów politycznych. Mógł uchodzić
za krasomówcę. Jego wypowiedzi
były celne i błyskotliwe. Śpiewny wi-
leński akcent natychmiast kojarzono
z jego osobą.

Nie są to fakty powszechnie zna-
ne, ale działalność polityczna sta-

nowiła podstawę utrzymania jego
i rodziny. Honoraria z gazet i wy-
dawnictw żona Aleksandra przezna-
czała na utrzymanie własne, męża
oraz córek Wandy i Jadwigi.

Piłsudski nie odbierał pensji
przysługującej mu jako marszałko-
wi. Przeznaczał ją na cele społeczne,
najczęściej na potrzeby Uniwersyte-
tu Wileńskiego im. Stefana Batorego.
On sam, co dzisiaj wydaje się nie-
możliwe i nie do zrozumienia, nie
posiadał potrzeby gromadzenia dóbr
materialnych. Nie przywiązywał do
tego żadnej wagi. Potrzeba bogacenia
była mu zupełnie obca.

17



1924 r. Sulejówek, Józef Piłsudski wraz z żoną
Aleksandrą oraz córkami Wandą i Jadwigą

Wczytajmy się w myśli Komen-
danta. Przeczytajmy je uważnie i sta-
rannie, zasługują na to.

1. Tekst pochodzi z 5 VII 1915 r.,
wydany z okazji pierwszej rocznicy
wojny w Ożarowie pod Lubartowem.

„Z garścią małą ludzi, źle uzbro-
jonych i źle wyposażonych, rozpoczą-
łem wojnę. Cały świat stanął wtedy
do boju. Nie chciałem pozwolić, by
w czasie, gdy na żywym ciele naszej
ojczyzny miano wyrąbywać miecza-
mi nowe granice państw i narodów,
samych tylko Polaków przytem bra-
kowało. Nie chciałem dopuścić, by
na szalach losów ważących się nad
naszemi głowami, na szalach, na któ-
re miecze rzucono, zabrakło szabli
polskiej!

Że szabla nasza była mała, że nie
była godna wielkiego 20 – miliono-
wego narodu, nie nasza w tem wina.
Nie stał za nami naród, nie mający
odwagi spojrzeć olbrzymim wypad-
kom w oczy i oczekujący w biernej
«neutralności» jakiejś dla siebie od
kogoś «gwarancji».”

2. Kasztankę Komendant
otrzymał, gdy oddziały strze-
leckie stacjonowały w Kiel-
cach od właściciela majątku
Czaple Małe. Koń ten był nie
zwierzęciem, a przyjacielem
i towarzyszem niedoli i zwy-
cięstw żołnierza.

„Obudziła mnie Kasztan-
ka, która nagle, chrapiąc, za-
częła zwijać się pode mną
i przysiadać na zadzie. Z wiel-
kim hałasem i dudnieniem
szedł naprzeciw nas samo-
chód ciężarowy, i Kasztan-
ka, wychowanica wolnej wsi,

protestowała przeciw takiemu mon-
strum. A ja dumny i szczęśliwy,
głaszcząc ją po błyskającej złotem
w słońcu szyi, uspokajałem ją słowa-
mi:

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

3. Słowa wypowiedziane 30 V
1916 r. z okazji zatwierdzenia skła-
du I Brygady. Odprawiono wtedy
uroczystą Mszę polową pod przewod-
nictwem biskupa Władysława Ban-
durskiego.

„My obecnie, stojąc w boju, ma-
my do obrony skarb, któryśmy bez-
piecznie zdobyli. W ciężkich wal-
kach, krwawymi ofiarami żołnierze
wszystkich Brygad wyrwali niena-
wistnym losom to, czegośmy nie
mieli jeszcze, wychodząc na wojnę
– honor żołnierza polskiego, bitność
i wewnętrzna dyscyplina nie podlega
już nigdzie żadnej wątpliwości.
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Dopóki stoję na waszym czele,
będę bronił do upadłego, nie cofając
się przed żadną ofiarą, tego, co jest
naszą własnością i co oddać musimy
w całości nienaruszonej naszym na-
stępcom – naszego honoru żołnierza
polskiego. Tego też od was, żołnierze,
z całą surowością wymagam.”

4. Piłsudski wyjaśnia, dlaczego
nie należy składać przysięgi na wier-
ność Cesarza Niemiec i Austrii. Dla
niego będzie to oznaczać areszto-
wanie i osadzenie w twierdzy Mag-
deburgu, dla legionistów obozy in-
ternowania w Beniaminowie (koło
Zegrza) i Szczypiornie (koło Kali-
sza).

„Nasza wspólna droga z Niem-
cami skończyła się. Rosja – nasz
wspólny wróg w tej światowej woj-
nie, skończyła swą rolę – wspólny
interes przestał istnieć. Wszystkie
nasze i niemieckie interesy układają
się przeciw sobie. W interesie Niem-
ców leży przede wszystkim pobicie
Aliantów; w naszym – by Alianci
pobili Niemców.

Niemcy ogłosili jakąś «niepod-
ległość», by zjednać sobie Naród
Polski: chcą by dał żołnierza do ar-
mii dowodzonej przez pana Beselera.
Tymczasem chcieliby chociaż repre-
zentację przyszłej Armii Polskiej,
część dawnych Legionów wsadzić do
pociągów i wysłać na front wschod-
ni, by pokazać światu, że Polacy są
przeciw Francji i Anglii – przeciw
Zachodowi.

Dlatego też wy do tej «Armii Pol-
skiej» nie pójdziecie. Dlatego dawno
już wydałem rozkaz POW by nie
robili rekrutacji do Legionów i teraz
do tego wojska, a tylko do tajnej
organizacji – Niemcy będą chcieli

kosztem naszym robić jakieś umowy
z Rosją. Im prędzej przegrają woj-
nę, tym lepiej. Właściwie Niemcy tę
wojnę już przegrały.”

5. Czy dla żołnierza, dla którego
wspomnienie powstań narodowych
było przeżyciem osobistym i rodzin-
nym mogło być coś bardziej zaszczyt-
nego?

„Dano mi wszystko do rąk. Dla
upiększenia mojej pracy, dla upięk-
szenia moich wspomnień, dla honoru
i zaszczytu moich dzieci dano mi mia-
no, które u nas dziecko nieledwie,
gdy wymawiać słowa polskie zaczy-
na, wspomina je z czcią – dano mi
nazwisko «Naczelnika»; imię, które
łzy wyciska, imię człowieka, który,
pomimo że umarł, żyje zawsze. wiel-
kie imię Kościuszki. To imię Naczel-
nika nowo tworzącego się państwa,
Naczelnika, który w jednym ręku
władzę cywilną i władzę wojskową
ma piastować, któremu wyjątkowe
prawa nadano, ażeby mógł w wy-
jątkowej sytuacji wyjątkową pracę
dawać, to imię zostało mnie ofiaro-
wane.”

6. Rozkaz okolicznościowy wyda-
ny w wolnej już Polsce 31 VII 1919 r.
12 VII do Belwederu na uroczysty
obiad Naczelnik zaprosił wszystkich
żołnierzy uczestniczących w marszu
kompanii kadrowej.

„ŻOŁNIERZE!
Po upadku Polski każde pokole-

nie zrywało się do walki o utraco-
ny byt niepodległy, każde pokolenie
słało na pole bitwy żołnierza, ja-
ko przedstawiciela siły Ojczyzny, by
krwią serdeczną wpisywał w księgę
dziejów.

«Jeszcze Polska nie zginęła!»
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Ulegali przed przemocą, szli jak
wierni żołnierze na śmierć, zaludnia-
li mroźny Sybir lub ginęli w tułaczce
po szerokim świecie.

Po ostatniej klęsce 1863 r. zaległa
nad Polską noc czarna niewoli, noc
beznadziejna. Zdawało się, że już no-
we pokolenia nie odważą się stanąć
do walki, że zaborcy tryumfowali na
zawsze. Imię Polski zostało wymaza-
ne z pamięci świata, a naród szedł na
poniewierkę, jak każdy niewolnik.

I stanęło przed Polską w dzień
wybuchu wojny światowej wielkie za-
gadnienie. Brat musiał iść za brata,
syn miał strzelać do ojca, gdyż woj-
na pomiędzy zaborcami słała setki
tysięcy Polaków, by walczyli przeciw
sobie nie za własne istnienie, lecz
dla dobra swych panów i zaborców.

W tym ciężkim momencie, w naj-
swobodniejszej części Polski w Kra-
kowie, stanęła do boju garść mło-
dzieży, robotników i chłopów, by
w rozpacznej chwili próbować wal-
czyć nie pod obcym lecz pod własnym

polskim sztandarem, by umierać na
polu bitwy nie jako żołnierz spod ob-
cego znaku, lecz jako żołnierz polski.

Było to w dniu 6 sierpnia, gdy
sformowana w ten sposób druży-
na pod moją komendą stanęła pod
bronią, jako pierwsza kompania ka-
drowa przyszłych wojsk polskich.

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

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

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

Wódz Naczelny
Józef Piłsudski

Oprac. Mariusz Paradecki

Turyści zostali docenieni...

Na zaproszenie Błażeja Konkola,
Wójta Gminy i Józefa Sroki, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Trąbki
Wielkie 6 listopada br. została uhono-
rowana reprezentacja turystów, któ-
ra wzięła udział w 41 Ogólnopol-
skim Zlocie Turystycznym LZS „We-
sterplatte” 2009. W obecności rad-
nych, sołtysów i zaproszonych gości
podczas XII Sesji Zwyczajnej Ra-
dy Gminy Trąbki Wielkie turystom
podziękowano za osiągnięte wyniki.
W uroczystości tej uczestniczył Wie-
sław Szczodrowski Sekretarz Rady
Wojewódzkiej LZS w Gdańsku.

Prezes Gminnego Zrzeszenia LZS
w Trąbkach Wielkich Jan Trofimo-
wicz w swoim wystąpieniu przypo-
mniał i zapoznał zebranych z historią
udziału turystów z naszej gminy
w zlotach na Westerplatte i osią-
ganych sukcesach. Podziękował wła-
dzom gminy za pomoc udzieloną
uczestnikom zlotów. Dzięki zlotom
na Westerplatte młodzież poznaje
i utrwala historię tego miejsca, które
od 1 września 1939 roku przez siedem
dni było bronione przez naszych żoł-
nierzy. To tu rozpoczęła się II wojna
światowa, tragedia dla wielu Polaków
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i nie tylko. Jest to niezwykła lekcja
historii.

Wiesław Szczodrowski także po-
gratulował naszym turystom sukcesu
osiągniętego podczas ostatniego zlo-
tu. Podkreślił, że reprezentacja gminy
Trąbki Wielkie stanowi reprezentację
wojewódzką, a Pomorskie Zrzesze-
nie LZS pomaga naszej reprezentacji
w ramach posiadanych możliwości.

Następnie Jan Trofimowicz przy-
pomniał sylwetki poszczególnych tu-
rystów i osiągnięte wyniki.

Gospodarze spotkania wręczali
wyróżnionym osobom okolicznościo-
we upominki rzeczowe, puchary i pa-
miątkowe dyplomy-podziękowania.

Nagrodzeni zostali organizatorzy
wyjazdu i opiekunowie grup: Jan
Trofimowicz, Roman Zielke, To-
masz Kempa, Ewa Buga i Arka-
diusz Buczek.

Nagrodzono uczestników: Piotra
Dajdę, Andreasa Lewińskiego,
Tomasza Budzyńskiego, Kacpra

Lisickiego, Joannę Skulimow-
ską, Pawła Buczka, Michała Lesz-
mana, Mieczysława Małachow-
skiego, Patryka Dufke, Mateusza
Ohl, Wojciecha Wójtowicza, Alek-
sandrę Lataszewicz, Ewę Kula,
Stefana Lewińskiego i Ryszarda
Budzyńskiego.

Wiesław Kempa został uhonoro-
wany pucharem i nagrodą rzeczową
Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdań-
sku i Gminnego Zrzeszenia LZS
w Trąbkach Wielkich za wielokrot-
ne przygotowanie ekipy turystycznej
gminy Trąbki Wielkie do Igrzysk LZS
Mieszkańców Wsi i Zlotów Turystów
Wiejskich na Westerplatte.

Radni, sołtysi i goście sesji w uzna-
niu za osiągnięte wyniki w 41 Ogól-
nopolskim Zlocie Westerplatte 2009
gromkimi brawami nagrodzili uczest-
ników tego miłego spotkania.

Wiesław Kempa

Od lewej: Wiesław Szczodrowski, wójt Błażej Konkol, przewodniczący Rady Gminy
Józef Sroka oraz nagrodzeni młodzi turyści Wojciech Wójtowicz, Patryk Dufke
i Mateusz Ohl, fot. A. Markowski
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

26 października w Szkole Pod-
stawowej w Czerniewie odbył się
koncert znanego gitarzysty Jacka
Królika. Wspólnie z gitarzystą baso-
wym Łukaszem Adamczykiem oraz
pianistą Tomaszem Stroynowskim,
zagrali kilkanaście utworów instru-
mentalnych, przy okazji prezentując
i omawiając różne techniki gry na
gitarach. Muzycy odpowiadali na py-
tania z sali, wpisali się do kroniki
szkoły, rozdali autografy uczniom
oraz pozowali do pamiątkowych fo-
tografii z uczestnikami koncertu.

***
6 listopada odbyła się XII zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:

1. Uroczyście wręczono stypendia
za wyniki w nauce oraz osiągnięcia
artystyczne i sportowe, przyznane
uczniom naszych szkół przez Ko-
misję Stypendialną. Komisja rozpa-
trzyła 17 wniosków złożonych przez
szkoły oraz ustaliła wysokość sty-
pendium: dla uczniów szkół podsta-
wowych – 100 zł miesięcznie oraz
dla uczniów gimnazjum – 150 zł
miesięcznie.

Za wyniki w nauce stypendia otrzy-
mali:
� Izabela Wolak – gimnazjum,
� Magdalena Czerniak – gimna-

zjum,
� Mateusz Skiba – gimnazjum,
� Karina Brzózka – SP w Trąb-

kach Wielkich,
� Katarzyna Bukowska – SP

w Mierzeszynie,

� Sabina Marocka – SP w Czer-
niewie,

� Karolina Jaszczyk – SP w So-
bowidzu,

� Celina Górska – SP w Kłodawie.
Za osiągnięcia artystyczne i sportowe
stypendia otrzymali:
� Karolina Zdun – gimnazjum,
� Joanna Knitter – gimnazjum,
� Klaudia Polasik – SP w Czernie-

wie,
� Weronika Włodarczyk – SP

w Kłodawie.
2. Wójt przedstawił informację z wy-
konania budżetu gminy za I półrocze
2009 r.
3. Wójt omówił raport z realizacji
programu ochrony środowiska w na-
szej gminie w latach 2007–2008.
4. Uchwalono zmiany w budże-
cie gminy na 2009 r. Najistotniejsze
z nich to:
� zwiększono dochody o kwotę

300 tys. zł z podatku od nie-
ruchomości od osób prawnych,

� zmniejszono dochody o kwotę
200 tys. zł z podatku od nie-
ruchomości od osób fizycznych,

� zmniejszono dochody o kwotę
360 tys. zł z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych,

� zwiększono wydatki o kwotę
236 tys. zł na utrzymanie szkół
podstawowych,

� zwiększono wydatki o kwotę
101 tys. zł na utrzymanie gimna-
zjum,

� zmniejszono spłatę odsetek od
zaciągniętych kredytów o kwotę
156 tys. zł,
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Koncert gitarzystów Jacka Królika i Łukasza Adamczyka w Szkole Podstawowej
w Czerniewie

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
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Sopranistka Agnieszka Tomaszewska po występie wpisuje się do kroniki szkolnej

Czcigodni Jubilaci Anna i Jan Sulewscy w dniu 55. rocznicy sakramentu
małżeństwa
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� zmniejszono dotacje na remonty
obiektów zabytkowych
o 100 tys. zł,

� zmniejszono rezerwę na zadania
inwestycyjne o 150 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie uchwa-
lone zwiększenia i zmniejszenia, bu-
dżet gminy na 2009 r. po stronie
dochodów i wydatków zmniejszył się
o łączną kwotę 207 tys. zł.

5. Podjęto uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości podatków od nie-
ruchomości na 2010 rok. Poniżej
przedstawiamy niektóre z nich:

a) od budynków:
� mieszkalnych – 0,63 zł/m2 [po-

wierzchni użytkowej],
� zajmowanych na prowadzenie

działalności gospodarczej –
15 zł/m2,

� zajmowanych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych – 4,16 zł/m2,

� garaży – 6,88 zł/m2,
� pozostałych, w tym zajmowanych

na prowadzenie odpłatnej działal-
ności statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 6,74 zł/m2;

b) od budowli (gazociągi, linie ener-
getyczne, telekomunikacyjne itp.) –
2 % ich aktualnej wartości;

c) od gruntów:
� związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów – 0,77 zł/m2,

� pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki retencyjne lub elektrownie
wodne – 4,04 zł/m2,

� rekreacyjno-wypoczynkowych –
0,39 zł/m2,

� pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej działalno-
ści statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 0,23 zł/m2.

6. Obniżono cenę żyta do nalicza-
nia podatku rolnego do wysokości
34 zł/q.
7. Uchwalono nowe stawki podatku
od środków transportu, przy czym
średni wzrost stawek wynosi 3 %
w stosunku do roku 2009.
8. Uchwalono roczną stawkę opłaty
na 2010 rok w wysokości 21 zł
od każdego psa, a także ustalono,
że rejestrację psów oraz obliczanie
i pobór opłaty prowadzić będą sołtysi.
Zwolnienia z tej opłaty pozostały bez
zmian w stosunku do roku bieżącego.
9. Uchwalono taryfę na 2010 r. za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków. Wy-
sokość opłat pozostała bez zmian
w stosunku do roku 2009, tzn. że za
wodę z wodociągów gminnych płacić
będziemy 2,67 zł/m3, a za odprowa-
dzone do oczyszczalni gminnej ścieki
– 3,21 zł/m3 (obie stawki zawierają
7 % podatek VAT).
10. Wyrażono zgodę na sprzedaż
w trybie bezprzetargowym dla Pa-
rafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Trąbkach Wiel-
kich gminnej działki nr 308/3 o po-
wierzchni 0,3967 ha w Ełganowie,
przeznaczonej pod budowę kościoła,
a także na udzielenie bonifikaty do
wysokości 99 % wartości rynkowej
działki.
11. Podjęto uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu wsi Gołębiewko.
12. Uchwalono zmiany Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego z 2006 r. dla fragmentu
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wsi Trąbki Wielkie, obejmującego
obszar o powierzchni 2,31 ha (dział-
ki budowlane po lewej stronie drogi
prowadzącej z Trąbek Wielkich do
Ełganowa – ul. Ełganowska).
13. Wyrażono zgodę na użyczenie
Powiatowi Gdańskiemu na okres 30
lat budynków szkolnych w Warczu,
na prowadzenie szkoły specjalnej dla
dzieci i młodzieży z terenu powiatu.
14. Wyrażono wolę nieodpłatnego
przyjęcia (w drodze darowizny) grun-
tu przyległego do drogi publicznej –
ul. 3-go Maja w Kłodawie, stanowią-
cego własność Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „1 Maja” w Kłodawie,
z przeznaczeniem na poszerzenie tej
ulicy.

***
7 listopada odprawiona została
Msza św. dziękczynna z okazji 55.
rocznicy sakramentu małżeństwa
Anny i Jana Sulewskich z Trąbek
Wielkich. „Szmaragdowi” Jubilaci
wychowali 3 dzieci i doczekali się 14
wnuków oraz 6 prawnuków. Do ży-
czeń dla Jubilatów dołącza się także
redakcja „Kany”.

***
9 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Czerniewie odbył się kon-
cert znanej sopranistki Agnieszki
Tomaszewskiej, absolwentki Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku. Przy
akompaniamencie pianisty Tomasza
Stroynowskiego artystka zaśpiewa-
ła kilka pieśni oraz fragmenty arii
operowych. Na zakończenie imprezy
wpisała się do kroniki szkolnej, roz-
dała wiele autografów oraz, podobnie
jak wcześniej inni artyści goszczący
w tej szkole, pozowała do wspólnych
zdjęć.

***

11 listopada w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbyła się uro-
czystość z okazji Święta Niepodległo-
ści. Na wstępie dokonano odsłonię-
cia dwóch nowych zbroi rycerskich
(obecnie w auli jest ich sześć). Kolej-
nym punktem był pokaz fragmentów
polskich filmów fabularnych, poru-
szających problematykę dróg do nie-
podległości. Wyboru filmów dokonał
dyrektor Gimnazjum Mariusz Para-
decki, a prezentację przygotował An-
drzeja Gralla. W części artystycznej
wystąpili: zespół wokalny pod dy-
rekcją Janusza Beyera oraz solistki:
Monika Schuchardt, Magdalena No-
wak, Aleksandra Kardas i Katarzyna
Mielnik – uczennice Społecznej Szko-
ły Muzycznej w Trąbkach Wielkich.
Ostatnim punktem programu był
koncert pianistki Marty Ossowskiej,
która wykonała znane kompozycje
Chopina, Brahmsa, Skriabina oraz
Debussy’ego.

***
14 listopada w naszym kościele
sakrament małżeństwa zawarli Ka-
tarzyna Zalewska z Trąbek Wielkich
i Artur Szostek z Czerniewa.

***
17 listopada odbyła się XIII nad-
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie.
1. Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2009 r. Najważniejsze z nich
to:
� zwiększono dochody budżetowe ze

sprzedaży działek o 260 tys. zł,
� zmniejszono wydatki na opra-

cowania planów miejscowych
o 105 tys. zł,

� zmniejszono wydatki na pomoc
społeczną o 113 tys. zł,

� zmniejszono wydatki na OSP Eł-
ganowo o 55 tys. zł,
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Uczestnicy uroczystości 70. rocznicy śmierci ks. Jana Pawła Aeltermanna składają
kwiaty i znicze na jego grobie w Mierzeszynie

Ks. arcybiskup Tadeusz Gocłwski oraz wójt Błażej Konkol dokonują aktu
wmurowania aktu erekcyjnego pod nowy budynek szkoły w Mierzeszynie
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Państwo Młodzi Katarzyna i Artur Szostek

� zmniejszono dotację dla Za-
kładu Gospodarki Komunalnej
o 95 tys. zł,

� zmniejszono spłatę odsetek od za-
ciągniętych kredytów o 100 tys. zł,

� zmniejszono wydatki na Gimna-
zjum w Warczu (likwidacja szkoły)
o 316 tys. zł,

� zmniejszono wydatki na roz-
budowę szkoły w Mierzeszynie
o 960 tys. zł,

� zmniejszono wydatki na kana-
lizację w Trąbkach Wielkich
o 2,6 mln zł (przesunięcie na
lata następne).

2. Uchylono dwie uchwały z 30 grud-
nia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku na budowę
kanalizacji sanitarnej w Trąbkach
Wielkich oraz w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu inwesty-
cyjnego na rok 2009.

3. Podjęto uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego do kwoty 1,2 mln zł
z przeznaczeniem na realizację za-
dań inwestycyjnych w 2009 roku.

***
20 listopada odbyła się uroczystość
związana z 70. rocznicą śmierci ks.
Jana Pawła Aeltermanna – patrona
Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie.

Ksiądz Aeltermann, narodowości
niemieckiej, w latach 1912–1939
był proboszczem parafii katolickiej
w Mierzeszynie. Po dojściu Hitlera
do władzy, ksiądz Aeltermann nie
krył swojej niechęci do narodowe-
go socjalizmu i w kazaniach często
krytykował zaborczą politykę Nie-
miec. Po napaści Niemiec na Polskę,
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w listopadzie 1939 r. mierzeszyński
proboszcz został aresztowany i roz-
strzelany przez hitlerowców w No-
wym Wiecu. Wkrótce po zakończeniu
wojny w maju 1945 roku, jego zwło-
ki zostały przewiezione z Nowego
Wieca i pogrzebane na cmentarzu
przy kościele parafialnym w Mierze-
szynie.
Obchody rocznicowe rozpoczęła
Msza św. koncelebrowana przez księ-
ży z naszego dekanatu, pod przewod-
nictwem ks. Arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego. Po Mszy św. uczniowie
zaprezentowali montaż słowno-mu-
zyczny, poświęcony patronowi szkoły.
Następnie delegacje złożyły kwiaty
i znicze na grobie patrona, a dzie-
ci odnowiły ślubowanie uczniowskie.
Kolejnym punktem programu było
uroczyste podpisanie i wmurowanie
aktu erekcyjnego pod nowy budynek
szkoły, który ma być przekazany do
użytku we wrześniu 2010 roku. Na

zakończenie imprezy dyrektor szko-
ły Bogdan Skiba zaprosił wszystkich
na wspólny posiłek.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
rundy jesiennej. W IV lidze ze-
spół Orzeł Trąbki Wielkie zajmuje
ostatnie miejsce. Naszym piłkarzom
nie udało się wygrać żadnego me-
czu. W 15 kolejkach zespół uzyskał
1 remis i doznał 14 porażek, przy
stosunku bramek 6 : 44.

W rozgrywkach klasy okręgowej dru-
żyna Błękitni Sobowidz jest na 13
(przedostatnim) miejscu z dorob-
kiem 11 punktów przy stosunku
bramek 20 : 36.

W klasie A zespół Sokół Ełganowo
zajmuje ostatnie miejsce w grupie
Gdańsk III z dorobkiem 7 punktów
przy stosunku bramek 18 : 41.

Opracował S. D.

ŻYCZENIA

W imieniu Rady Duszpasterskiej, jak również całej wspólnoty
parafialnej z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na-
szym drogim i czcigodnym Księżom: ks. prałatowi Edwardowi
Szymańskiemu i ks. kanonikowi Adamowi Krollowi skła-
damy serdeczne życzenia. Życzymy przede wszystkim dobrego
zdrowia oraz obfitych łask Bożych w dalszej pracy duszpaster-
skiej. Życzymy spełnienia planowanych zamierzeń w budowie
kolejnego domu Bożego. Niech Boża Matka, Patronka Wyżyny
Gdańskiej wspiera Wasze działania na drodze prowadzącej do Jej
Syna i przysparza owoców pogłębienia wiary rodziny parafialnej.

Przewodniczący Rady Duszpasterskiej
Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2009

Od 1 grudnia odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Jana Nadol-
skiego (w 20. rocznicę śmierci).

1. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Dariusza Tyslera
w 15. urodziny i imieniny

2. Za śp. Jana Zielke (1. rocznica
śmierci)

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
Za śp. Zygmunta Szarmacha

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przepraszamy za grzechy nasze
i parafian
Za śp. Genowefę Dejlitko

5. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie ku czci
Matki Bożej, wynagradzamy za
zniewagi Jej Niepokalanemu
Sercu
Za zmarłych z rodzin Sroków,
Pietranisów i Maliczenko

6. 730: Za śp. Mieczysława, Marię
i Szczepana Goczkowskich
900, Czerniewo: Za śp. Ge-
nowefę, Henryka i Jadwigę
Piotrowskich
1100: a) O błogosławieństwo
Boże dla członków Żywego
Różańca z róży św. Jana
Vianneya
b) Za śp. Zygmunta Preussa
1800: Za śp. Jana Nadolskiego

7. Za śp. Stanisławę i Bolesława
Ceplin oraz Jadwigę Dysarz

8. O błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Weroniki i Jerzego
Piegsa

9. a) Za śp. Irmgardę (2. rocznica
śmierci) i Józefa Preussów

b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Moniki
Banaczyk w 30. urodziny
Czerniewo: Za śp. Jana
Nadolskiego

10. Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich

11. Za śp. Gertrudę Hebel
(4. rocznica śmierci)

12. Za śp. Agatę Pelowską oraz
zmarłych z tej rodziny

13. 730: Za śp. Gertrudę Otto oraz
zmarłych z tej rodziny
900, Czerniewo: Za śp. Annę
i Leona Zulewskich oraz
o zdrowie dla Romana
Zulewskiego
1100: Za śp. Wiktora Bławata
1800: Za śp. Jana Nadolskiego

15. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
(18. rocznica śmierci)

17. Za śp. Agnieszkę Luksemburg
18. Za śp. Teodora Wiebe,

Makarego i Bronisławę
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

19. Za śp. Józefa i Władysławę
Tyców

20. 730: Dziękczynna w 90-lecie
urodzin Marii Krauze
900, Czerniewo: Za
zmarłych z rodzin Bielskich,
Czerwińskich, Tiborskich
i Pikulów
1100: Za śp. Jana Nadolskiego

21. W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych aborcją

23. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże w 39. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Krystyny i Jana Kosińskich
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b) Za śp. Jana Nadolskiego
Czerniewo: Za śp. Annę
Zulewską (2. rocznica śmierci)

25. 730: Za śp. Jana Nadolskiego
900, Czerniewo: a) Za śp. Jó-
zefa, Władysławę i Aleksandra
Plaków oraz Metę Cymermann
b) Za śp. Jadwigę Borkowską
(6. rocznica śmierci)
1100: Za śp. Monikę
i Kazimierza Bugów

26. 730: Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa
900, Czerniewo: a) Za śp. Sta-
nisławę, Józefa i Władysława
Szostków
b) Za śp. Tadeusza i Marię
Kosikowskich
1100: a) Za śp. Jana
Nadolskiego
b) O błogosławieństwo Boże dla
Aleksandry Kosińskiej
1800: Za śp. Szczepana, Marię
i Mieczysława Goczkowskich

27. 730: Za śp. Jana Kielasa
900, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o błogosławieństwo Boże
w 27. rocznicę sakramentu
małżeństwa Marii i Przemy-
sława Sautyczów oraz w pewnej
intencji
b) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów
1100: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Sylwii Kotuli w 18. urodziny
1800: Za śp. Jana Nadolskiego

28. Za śp. Dorotę Knapińską
(12. rocznica śmierci)

29. Za śp. Jolantę Kopicką
30. Za śp. Henryka Nadolskiego

(3. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodziny Kitowskich

31. Za śp. Sylwestra Reimusa
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
25 grudnia: Marika Dorota Rogall, Magdalena Buga,

Jakub Maciej Bąk, Marta Bąk, Michał Bąk
27 grudnia: Michał Tysarczyk

Rocznice sakramentu małżeństwa

6 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Marii Roszak
i Marcina Blocka

25 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Baranowskiej
i Marcina Latoszewicza

25 grudnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny Nowak
i Zdzisława Kwiatka

26 grudnia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa Reginy Marii Garczyńskiej
i Stanisława Czesława Gawryjołka

ODESZLI DO PANA

16 listopada: zmarł w wieku 55 lat śp. Jan Wilk z Kleszczewa

2 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Zielke

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


