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Matko Najświętsza,

do Serca Twego,

Mieczem boleści

wskroś przeszytego,

Wołamy wszyscy

z jękiem, ze łzami

Ucieczko grzesznych,

módl się za nami.

Gdzie my, o Matko,

ach gdzie pójdziemy

I gdzie ratunku

szukać będziemy.

Twojego ludu

nie gardź prośbami

Ucieczko grzesznych,

módl się ze nami.

Matka Boża Katyńska



MAJ MIESIĄCEM MATKI BOŻEJ

Najpiękniejszy miesiąc w roku
Kościół święty poświęca uczczeniu
w szczególny sposób Bożej i naszej
Matki. Koroną tej czci są nabożeń-
stwa majowe. Polaków zawsze te na-
bożeństwa gromadziły i gromadzą
nie tylko w kościołach, ale też przy
kaplicach i figurach przydrożnych,
by uczcić Maryję śpiewem litanii lo-
retańskiej. Od chrztu Mieszka I za-
prosiliśmy Jezusa wraz z Maryją do
naszej Ojczyzny. Ona zawsze była
i jest z nami w ciężkich chwilach
dziejowych. „Nigdym ja ciebie, ludu

nie rzuciła, nigdym ci swego nie
odjęła lica. Ja po dawnemu – moc
twoja i siła. Bogurodzica” mówi do
nas Maryja słowami Marii Konop-
nickiej. I my w naszym trąbkow-
skim sanktuarium uczcijmy Maryję
licznym udziałem w nabożeństwach
majowych ku Jej czci, by podzięko-
wać Jej, że już przed wiekami nas
wybrała, ukochała i z nami została
w cudownym obrazie.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2010

2 maja: 5. Niedziela
Wielkanocna

Dz 14,21–27

Ap 21,1–5a

J 13,31-33a.34–35

„Przykazanie nowe daję wam, aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem” – powiedział
Pan Jezus. Na czym polega nowość
tego przykazania? Przecież Stary
Testament polecał miłować bliźnie-
go swego jak siebie samego. Stąd
tyle powtarzających się codziennie
powiedzeń: „Kochaj, a będą cię ko-
chali”, „Nie czyń drugiemu, co tobie
niemiłe”. Nowość tego przykazania
miłości – to nagłe olśnienie, że ma-
my kochać ludzi tak, jak kochał

ich Pan Jezus. Zapomnieć o sobie,
myśleć o Nim. Tak jak On oddać
dla nich nawet swoje życie, choćby
się wydawało, że się kocha wbrew
samemu sobie.

Święta Teresa pisała o tym, że Bóg
nie żąda od nas rzeczy niemożli-
wych. Wystarczy starać się kochać
tak jak Pan Jezus. Wtedy On po-
przez nas będzie kochał. Jeżeli się
miłujemy, tym samym miłujemy Je-
zusa, spełniamy ostatnie polecenie
Niewidzialnego. On też prosi o wza-
jemność.

9 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna

Dz 15,1–2.22–29

Ap 21,10–14.22–23
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J 14,23–29

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie za-
chowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy u niego przebywać” –
powiedział Pan Jezus. Czy nie odnaj-
dujemy w tych słowach odpowiedzi
na odwieczną ludzką tęsknotę: zbli-
żyć się do Boga? To, co przeraża, i to,
co porywa. Przypomina się Mojżesz,
który wiedział, że zobaczyć Boga –
to umrzeć, a przecież pragnął ujrzeć
oblicze Pana.

Czy przebywanie z Bogiem jest
dostępne tylko wielkim mistykom?
Jezus mówi, że każdy, kto Go miłuje
i zachowuje Jego naukę, przebywa
z Bogiem. Ten, kto kochając Jezusa,
kocha Go w ludziach, ten, kto
spełnia to, czego Bóg od niego żąda
– ma w sobie życie Boże, choćby
mu się wydawało, że błądzi jak Jaś
i Małgosia w ciemnym lesie. Święty
Jan od Krzyża pisał, że Boga nie
można widzieć, dotykać, rozumieć –
nawet kiedy jest najbliżej.

16 maja: Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

Dz 1,1–11

Ef 1,17–23

Łk 24,46–53

Słowem „świadek” w języku praw-
ników określa się tego, kto stwier-
dza, że widział to, o czym świadczy
i przy tym był. Prawdziwy chrze-
ścijanin świadczy o obecności Chry-
stusa w Kościele – i w swoim życiu.
Takim świadkiem jest każdy święty
– a może nim być każdy z nas.
Świadczyć trzeba do samego końca.

Nie zniechęcać się – nawet gdyby to
było bardzo dla nas trudne.

W pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa być świadkiem Chrystu-
sa – znaczyło to samo, co być
męczennikiem. Nie chodzi tu je-
dynie o śmierć męczeńską. Nieraz
trudniej jest świadczyć o obecno-
ści Jezusa w naszym codziennym
życiu: w beznadziejnej chorobie, ka-
lectwie, pośród nękających co dzień
przykrości.

23 maja: Zesłanie Ducha
Świetego

Dz 2,1–11

1 Kor 12,3b–7.12–13

J 20,19–23

Możemy sobie wyobrażać Boga Oj-
ca. W rzeźbie i malarstwie przed-
stawiamy Go nieraz jako starca
z brodą. Możemy sobie wyobrażać
Pana Jezusa, bo przecież stał się
człowiekiem.

Nie sposób wyobrazić sobie Du-
cha Świętego. Wszystkie znaki, jak
gołębica czy ogień, nie wypowia-
dają Jego tajemnicy. Nie widzimy
Ducha Świętego, tak jak nie wi-
dzimy wiatru, ale widzimy Jego
działanie. Jest strażnikiem ducho-
wości i niewyobrażalnej wielkości
Boga. Niewidzialny, a jednocześnie
bliski nam, bo stale spotykamy się
z Jego działaniem i Nim jesteśmy
ogarnięci.

30 maja: Uroczystość
Najświętszej Trójcy

Prz 8,22-31

Rz 5,1–5
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J 16,12–15

Tajemnica Boga – to odpowiedź na
nasze pytanie, czym jest prawdzi-
wa miłość. Chrystus pomaga nam
zbliżyć się do tej tajemnicy. Trzeba
tylko za Nim iść – Jego drogą. Je-
zus wszystko od Ojca przyjmował,

nawet cierpienie, i wszystko Bogu
oddawał. Łączy Ich duch wzajemnej
miłości. Umieć przyjmować i umieć
dawać jest tajemnicą Boga chrze-
ścijańskiego. Boga, który jest jeden
jedyny i nigdy samotny.

Ks. Jan Twardowski

KWIETNIOWA UROCZYSTOŚĆ W CZERNIEWIE

Odpust ku uczczeniu Miło-
sierdzia Bożego w Czerniewie
w II Niedzielę Wielkanocną,
11 kwietnia

Sumie odpustowej przewodni-
czył ks. kanonik wicedziekan Ge-
rard Borys z Mierzeszyna, a homilię
wygłosił ks. kanonik Adam Kroll.
Tradycyjnie na odpust przybyła pie-
sza pielgrzymka z Trąbek, w której
uczestniczyło ponad 30 osób. Uro-
czystości uświetnił występ chóru
„Bel canto”. Na zakończenie odbyła
się procesja eucharystyczna.

Z odpustem Miłosierdzia Bożego
w tym roku połączyliśmy obchody
5 rocznicy odejścia do Pana słu-
gi Bożego Jana Pawła II. Dziękuję
gorąco wójtowi Błażejowi Kąkolo-
wi, przewodniczącemu Rady Gminy
Józefowi Sroce oraz dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich Przemysławowi Sautyczo-
wi za włączenie się w organizację tej
rocznicy. Na uroczystość zaproszone
zostały delegacje urzędów, instytu-
cji, zakładów pracy, rzemiosła, szkół
oraz straży pożarnych z terenu ca-
łej gminy. Delegacje szkół i straży
przybyły ze sztandarami. Wszyscy

złożyli w hołdzie papieżowi znicze
i kwiaty. To powiązanie: uczczenie
5. rocznicy śmierci papieża z odpu-
stem okazały się bardzo korzystne,
bo nadało uroczystości bardziej pod-
niosły charakter.

Z uroczystością odpustowo-pa-
pieską połączona została pamięć tra-
gicznej katastrofy lotniczej w Smo-
leńsku z 10 kwietnia 2010 roku.
W dniu 10 kwietnia odbył się
w Trąbkach Wielkich uroczysty apel
o godz. 21.00 z udziałem władz
gminnych i dyrektorów gimnazjum
i szkoły podstawowej. W apelu wzię-
ło udział wielu parafian. W niedzie-
lę, 11 kwietnia podczas uroczystości
odpustowej i papieskiej została od-
prawiona Msza św. w intencji pole-
głych w tej katastrofie. Polecaliśmy
ich wszystkich, z parą prezydencką
na czele, miłosierdziu Bożemu.

Składam serdeczne podzięko-
wanie wszystkim organizatorom
i uczestnikom tej wzniosłej uro-
czystości w Czerniewie. Myślę, że
przybyło na nią bardzo dużo wier-
nych również spoza parafii.

Ks. Edward Szymański
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POCZĄTEK BUDOWY KOŚCIOŁA W EŁGANOWIE

W trzeciej dekadzie kwietnia
2010 r. rozpoczęliśmy prace wstęp-
ne budowy kościoła w Ełganowie.
Została zebrana górna warstwa
ziemi na głębokość 50 cm, bo
odwierty wykazały, że grunt jest
mało nośny (podobno kiedyś był
tam staw). Trzeba w to miejsce
nawieźć piasku z lekkim podwyż-
szeniem miejsca zabudowy na 80
cm grubości, a w miejscach ław
fundamentowych jeszcze grubiej.
Po zagęszczaniu gruntu warstwa-
mi trzeba położyć na całości chudy
beton, a na nim położyć podwójną
siatkę zbrojeniową i zalać beto-
nem grubości 40 cm. Pod wysypką
piaskową jeszcze trzeba dać geow-
łókninę. W całości więc obliczono,
że na fundament kościoła potrzeba
160 m sześciennych betonu i 8 ton
stali. Przeraziłem się taką ilością
materiału, ale konstruktorzy prze-
kazywali, że jest to teren trudny
i musi być w ten sposób dla pewno-
ści umocniony. Można powiedzieć,
że „na sam początek” potrzeba oko-
ło 60 tys. złotych na sam materiał
fundamentowy, nie licząc kosztów
pracy.

Zwróciłem się z prośbą do nie-
których parafian, by czynnie włą-
czyli się w budowę kościoła w Eł-
ganowie przez udział w przepro-
wadzeniu zbiórki ofiar wśród para-
fian. Proszę by co miesiąc zechcieli
zapukać do mieszkań w parafii

z prośbą o ofiarę na budowę ko-
ścioła. W kwietniu i maju zbiór-
ka odbędzie się w trzecią niedzielę
miesiąca, a w potem w każdą drugą
niedzielę miesiąca. Myślę, że dobrze
będzie, jeżeli poproszeni z Ełgano-
wa dołączą po jednej osobie do
kwestujących w innych wioskach.
Proszę, by chodziły po dwie osoby
(w celu bezpieczeństwa).

Poproszeni o przeprowadzenie
zbiórki comiesięcznej to:
� w Kleszczewie: Maria Sautycz,

Małgorzata Kujawska, Małgorza-
ta Zielke, Ewa Ogórek, Hanna
Nowak, Jolanta Kula;

� w Czerniewie: Halina Lewań-
czyk;

� w Czerńcu: Kazimiera Karnath;
� w Trąbkach Wielkich (z neo-

katechumenatu): Jadwiga i Piotr
Pianowscy, Zdzisława Preuss, Do-
rota Maucha, Zdzisław Jaszew-
ski, Monika i Dariusz Kosińscy,
Maria Urban, Marian Rekowski;

� w Ełganowie: Ryszard Kotu-
la, Mirosława Surma, Barbara
Surma, Krystyna Kusaj, Tere-
sa Dubiela, Marianna Kisicka,
Alicja Kisicka, Zofia Chmielew-
ska, Halina Iwanowicz, Helena
Pijanowska, Maria Orlikowska,
Danuta Kusaj, Wioletta Sieniek.

Podczas budowy kościołów
w Postołowie i Czerniewie znaleźli
się parafianie (i to spora liczba),
którzy odmówili pomocy material-
nej. Po zakończeniu budowy tych
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kościołów okazało się, że ci para-
fianie wcale się nie wzbogacili lecz
raczej zbiednieli, a nikt z pomaga-
jących nie zubożał. Jeśli udzielamy
pomocy materialnej, to naprawdę
dajemy z tego, cośmy otrzymali
od Boga. Pewną część tych darów
ofiarujmy Bogu, by mógł w postaci
eucharystycznej zamieszkać wśród
swojego ludu. Gorąco proszę para-
fian o włączenie się we wznoszenie
tej świątyni, która będzie poświę-
cona słudze Bożemu Janowi Pawło-
wi II (gdy ona powstanie, papież już
będzie kanonizowany) dla uczcze-
nia 25-lecia koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
przypadającego 12 czerwca 2012
roku.

W Ełganowie został zawiązany
Komitet Budowy Kościoła. W skład

Komitetu zostali powołani pano-
wie: Jan Czerw, Ryszard Kotula,
Zenon Orlikowski, Marek Dziekoń-
ski, Andrzej Surma, Stefan Smu-
kała.

Ufam, że przy Bożej pomocy
i dobrej woli parafian będą wzra-
stać mury naszej świątyni. Gorąco
proszę wszystkich parafian o mo-
dlitwę i materialną pomoc, byśmy
podołali udźwignąć ciężar budowy.
Pomagamy w budowie Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie,
pomagamy w budowie kościołów
na Wschodzie, pomogliśmy w bu-
dowie kościoła Miłosierdzia Bożego
w Krakowie, czemu nie przyjść
z pomocą w budowie kościoła we
własnej parafii?

Ks. Edward Szymański

Początek budowy kościoła w Ełganowie
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ŻYCIE OBJAWIŁO SIĘ, MYŚMY JE WIDZIELI

Św. Jan Apostoł pełen przejęcia
pisał: „Życie objawiło się. Myśmy je
widzieli” (1 J 1,2). Apostołowie wi-
dzieli Syna Bożego, który przebywał
pośród nich w ludzkim ciele. Patrzyli
na Jego czyny, słuchali Jego słów,
śledzili Jego zachowanie się. Potem
stwierdzili: „To jest prawdziwe ży-
cie. Myśmy je widzieli. Teraz tak
właśnie chcemy żyć”.

My także widzimy Syna Boże-
go, ale nie w ludzkiej postaci, tylko
pod osłoną znaków. On jest obecny
realnie, a nie tylko symbolicznie.
Prędzej można by o nas powiedzieć,
że nas nie ma, niż o Chrystusie. Jeśli
zapytamy, kto naprawdę jest obecny,
to musimy odpowiedzieć, że przede
wszystkim On JEST. Jest cały, nie-
zmienny, wszechmocny, z pełnią swej
miłości i miłosierdzia. My jesteśmy
fizycznie, ale duchowo nie zawsze
i nie w pełni. On zaś jest w pełni.
Trzeba się tylko nauczyć Go widzieć
w słowach i znakach. Wtedy każdy
uczestnik Eucharystii będzie mógł
powtórzyć słowa św. Jana: „Życie
objawiło się. Ja je widziałem”. Wi-
działem nie tylko znaki, ale mocą
wiary widziałem to, co się w nich kry-
je. Przede wszystkim zaś obecność
Chrystusa.

Poprzez uczestnictwo w Eucha-
rystii odnowiony został człowiek
w swoim człowieczeństwie, w swo-
im dziecięctwie Bożym, w swoim
powołaniu. Z Eucharystii wychodzi-
my innymi ludźmi. Zbliżaliśmy się
do Boga naznaczeni słabością sta-
rego człowieka, dotknięci brudem

świata. Zostaliśmy na nowo przy-
obleczeni w nowego człowieka, który
żyje Ewangelią.

W Eucharystii odnowiona została
wspólnota. Także dla niej Euchary-
stia była źródłem, z którego czer-
pie wszelką moc życia. Pogłębiona
jedność, udoskonalona umiejętność
współpracy, radość wspólnego wy-
znawania wiary, to wartości, które
z Eucharystii niesiemy w świat.

Świat, do którego idziemy, był
już w Eucharystii obecny, szczegól-
nie w znakach chleba i wina. W nich
został przemieniony. Stał się Ciałem
Chrystusa i Jego Krwią. Ten od-
nowiony świat, nową rzeczywistość,
którą Bóg dla nas uczynił, chrześci-
janie przyjęli do swoich serc. W ten
sposób oni stali się zalążkiem odno-
wionego świata. Są Ciałem Chrystu-
sa i przez nich Chrystus uobecnia
swoje królestwo na tej ziemi.

Wychodząc z Eucharystii zabie-
ramy z niej zasadę i program misji.
Taka postawa jest kolejną cechą
duchowości eucharystycznej. Trzeba
zapytać: w jakim sensie Euchary-
stia jest zasadą misji, jaką Bóg nam
zlecił w życiu? Jak odczytać w niej
program, który należy realizować
w świecie?

Podstawowa zasada misji zawie-
ra się w słowach: „Ja was posy-
łam”. Świadectwo dawane Chrystu-
sowi w świecie nie jest prywatnym
działaniem człowieka ani jego osobi-
stą inicjatywą. Chrystus, który został
posłany przez Ojca, posyła do świata
tych, którzy stali się Jego uczniami.

Zanim ktoś zostanie posłany,
najpierw jest zaproszony do bycia
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z Chrystusem. Pozostaje w Jego
szkole ucząc się Jego sposobu życia.
Poznaje miłość Ojca i odkrywa zna-
czenie pełnienia Jego woli. Odkrywa
zadania, jakie Bóg mu powierzył
i wyraża gotowość ich podjęcia.

Każda Eucharystia przypomina
i wyraża te zasady. Jej uczestnicy
przychodzą na nią wezwani przez
Chrystusa. Trwają przy Nim słucha-
jąc Jego słowa, uczestnicząc w naj-
ważniejszych czynach, jakich doko-
nał, jednocząc się z Nim w Komunii
świętej i przyjmując od Niego misję:
„Idźcie na cały świat”.

Świadomość posłania powinna się
umacniać w człowieku po każdym
uczestnictwie w Eucharystii. W każ-
dej słyszymy słowa: „Idźcie”. W każ-
dej ma miejsce rozesłanie. Ono na-
leży do istotnych elementów zbaw-
czego wydarzenia, które Chrystus
uobecnia w Eucharystii.

W rozmowie z faryzeuszami
w Kafarnaum Pan Jezus powiedział:
„Na tym polega dzieło zamierzone
przez Boga, abyście uwierzyli w Te-
go, którego On posłał” (J 6,29). Wia-
ra w Jezusa Chrystusa przenikająca
całe życie i prowadząca do pełnego
oddania siebie Bogu jest programem
i zadaniem, które chrześcijanin ma
wypełniać.

W Eucharystii ten program ob-
jawia się w sposób szczególnie czy-
telny. W niej wszystko jest znakiem
wiary w obecność i działanie Pa-
na. Tylko wiara tłumaczy zarówno
przyjście do kościoła, jak też speł-
niane tam czynności i odmawiane
modlitwy. Bez wiary wszystko staje
się niezrozumiałe i obce. Spełniane
z wiarą staje się żywe i pełne treści.
Każdy czyn i każde słowo jest spo-
sobem spotkania z niewidzialnym
Panem. Człowiek przyjmuje Boga,
a Bóg przyjmuje człowieka.

Taki jest właśnie program, który
należy realizować po zakończeniu
Mszy świętej. Trzeba wszystko czy-
nić z wiarą w obecność Chrystusa
i zgodnie z tym, czego ta wiara się
domaga. Ona nie pozwala oderwać
oczu od kontemplacji oblicza Pana.
Ona też zgina kolana do modlitwy,
daje siły do podjęcia codziennej pra-
cy, wskazuje sposób zachowania się
w każdej sytuacji życia. Właśnie tą
drogą uobecnia się królestwo Bo-
że w świecie, a człowiek staje się
świadkiem Chrystusa.

Człowiek żyjący duchowością eu-
charystyczną umie ciągle na nowo
przyjmować misję i w samej Eucha-
rystii przeżywać najważniejsze czyny
misjonarza, świadka i apostoła. Tam
właśnie spełnia najpiękniejsze ak-
ty wiary. Tą samą wiarą chce żyć
w codzienności. Przenika go ten sam
Duch i ta sama moc.

Czas przed Mszą świętą moż-
na porównać do wspinania się na
szczyt i jest on przeniknięty dzia-
łaniami właściwymi dla Wielkiego
Postu, a czas po Mszy świętej moż-
na porównać do schodzenia z góry
na poziom codzienności i jest on
przeniknięty doświadczeniami wła-
ściwymi dla Okresu Wielkanocnego.
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Dary otrzymane od Chrystusa w każ-
dej Eucharystii są tak wielkie, że nie
sposób ich przyjąć w swoje życie
w pośpiechu. Jeśli człowiek nie za-
trzyma się na chwilę, pełen zdumie-
nia i zachwytu, pełen wdzięczności
i miłości i nie dostrzeże oczyma wia-
ry, że w jego życiu stał się cud, to
widocznie uznał Eucharystię tylko
za obowiązek, który należy spełnić,
a nie za szczyt życia, w którym do-
konały się najważniejsze wydarzenia
dla niego samego, dla jego rodziny,
dla narodu i dla świata.

Gorliwość w pełnieniu misji
w świecie nie oznacza, że trzeba
skracać chwile modlitwy, bycia sam
na sam z Chrystusem, rozmawiania
z Nim o tym, co się chce robić.
Przeciwnie. Modlitwa jest koniecz-
na. Świadomość pełniejszego odkry-
cia posłannictwa skłania do pozosta-
nia przez jakiś czas na modlitwie po
zakończeniu celebracji Eucharystii.
Nie powinna więc dziwić propozycja
zadania, aby przynajmniej 5 minut
po zakończeniu Eucharystii trwa-
ła modlitwa indywidualna w ciszy,

a dopiero potem rozpoczyna się wy-
chodzenie z kościoła.

W ten sposób 5 minut modli-
tewnej ciszy przed rozpoczęciem Eu-
charystii i 5 minut podobnej ciszy
po jej zakończeniu, stanowią szcze-
gólne ćwiczenie, w którym dojrzewa
w człowieku duchowość euchary-
styczna. Wyznajemy nie tylko sło-
wem, że Eucharystia jest „szczytem
i źródłem” życia chrześcijańskiego.
Ta prawda kształtuje też postawy
i zwyczaje. Kształtuje chrześcijański
styl życia. Z Eucharystii niesiemy go
do świata.

Powyższy artykuł kończy cykl te-
matów dotyczących duchowości eu-
charystycznej czy przeżywania Eu-
charystii. Msza św. jest nam dana
i zadana, dlatego nie można powie-
dzieć, że temat został wyczerpany.
W kolejnym numerze „Kany”, roz-
poczniemy cykl tematów, które w ja-
kimś stopniu będą dopełniać nasze
wewnętrzne potrzeby.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak mówić o Maryi?

Wielu rodziców uważa, że nie
potrafi opowiadać dziecku o Maryi
Pannie. Oczywiście mama lepiej niż
ktokolwiek inny wie, jak bardzo jej
pociecha czuje się związana z Tą,
która jest ufną i czułą Matką Jezu-
sa. Lecz również dobrze zdaje sobie
sprawę z tego, że maluch potrze-
buje jasnych i prostych wyjaśnień...
a przecież my sami nie od razu do-

brze pojęliśmy rolę Maryi w planach
Bożych. Jej wyróżnienie i tytuły.

Musimy zatem zachować prosto-
tę: to najlepszy sposób zbudowania
pobożności solidnej i pewnej, opartej
na prawdziwej wierze, a nie tylko
powodowanej sentymentalizmem.

Nie wiedząc jeszcze, kim jest rze-
czywiście Maryja, dziecko z pewno-
ścią słyszało już Jej Imię, z radością
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oglądało Jej wizerunki lub słysza-
ło, jak rodzice powtarzali modlitwę
Zdrowaś Maryjo. Pamiętajmy, by od
pierwszej chwili, gdy zaczniemy roz-
mawiać o Niej z naszymi dziećmi,
przedstawiać Maryję zawsze w połą-
czeniu z Bogiem i Jezusem.

Maryja była młodą dziewczyną
z Palestyny, kiedy Bóg wybrał Ją
na Matkę Jezusa. Jako Matka Boga
zajmuje tak ważne miejsce w religii
chrześcijańskiej. Bardzo kochała Pa-
na, była Mu zawsze posłuszna i jest
najlepszą spośród przyjaciół Boga.

Kiedy dziecko zapozna się już
trochę z Ewangelią, mówmy o Maryi
tak, jak jest przedstawiona w pierw-
szych rozdziałach św. Łukasza i św.
Mateusza, w sposób spokojny i zrów-
noważony; odwołujmy się zarówno
do wiary, jak i do serca dziecka.

Maryja to nie tylko Matka „małe-
go Jezusa”; wspomnijmy także o Jej
dyskretnej obecności w życiu pu-
blicznym, męce Chrystusa i po Jego

zmartwychwstaniu. W miarę rozwo-
ju dziecka i umacniania się jego
wiary, opowiadajmy, jak bardzo Ma-
ryja była posłuszna Słowu Bożemu,
jak ufnie i odważnie odpowiadała na
nie w swoim trudnym życiu, jak bar-
dzo była związana z posłannictwem
swego Syna.

Teraz Maryja jest z Bogiem,
zajmuje przy Nim uprzywilejowa-
ne miejsce. Jesteśmy Jej bliscy, tak
jak wszyscy przyjaciele Boga – żyją-
cy na ziemi i będący już w niebie
– którzy tworzą jedną wielką rodzi-
nę. Maryja czuwa nad nami. Jak
powiedział Chrystus na krzyżu, jest
Ona naszą Matką, wszechmocną jak
Pan i razem z Nim zachęca nas, by-
śmy żyli tak jak przystało dzieciom
Bożym.

Modlimy się wraz z Nią, przy
Niej i za Jej pośrednictwem. Przy-
łącza Ona niejako swoją modlitwę
do naszej. Jest naszą Orędowniczką
i Wspomożycielką.

W maju, miesiącu Maryjnym,
w pokoju dzieci lub w kąciku mo-
dlitwy ustawmy ładny obraz lub
figurkę Matki Bożej. Dzieci niech
przyniosą kwiaty zebrane na łące
lub w ogrodzie. Mogą też zapalić
świecę albo kolorowe lampki. Jeśli
w domu mamy kilka obrazów czy
figurek, ustawmy tylko jedną z nich
na honorowym miejscu; potem mo-
żemy zamienić ją na inną.

Rodzice mogą dzieciom powie-
dzieć kilka słów o Maryi. Potem
odmówić z książeczki Litanię Lo-
retańską, zaśpiewać pieśni – zależy
to od wieku dziecka. Możemy także
oddać się cichej modlitwie kontem-
placyjnej: spoglądając na wizerunek
Maryi. Spróbujmy przypomnieć so-
bie Jej codzienne obowiązki, tak po-
dobne do obowiązków każdej matki,
Jej radości, zmartwienia, niepokoje...

Opr. ks. Adam Kroll
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RODZIC – ZWIASTUNEM WIARY

„Popatrzcie, jaką miłością obda-
rzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi
jesteśmy” (J 3, 1). Dzisiaj chcemy
dotknąć procesu dojrzewania reli-
gijnego. Od początku życia jestem
nie tylko człowiekiem, ale i „obra-
zem Bożym”. Posiadanie duszy nie-
śmiertelnej, zobowiązuje rodziców
do wprowadzenia dziecka w rze-
czywistość nadprzyrodzoną. Słowa
Chrystusa skierowane do Apostołów:
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do
takich bowiem należy królestwo Bo-
że” (Mk 10, 14), można rozumieć
także jako polecenie dla rodziców.
Oni bowiem, jak czytamy w Kon-
stytucji soborowej, „są pierwszymi
zwiastunami wiary” dla swych dzieci
i pierwszymi świadkami Chrystusa.

W pierwszym etapie rozwoju
dziecka trzeba pamiętać, że wiara

jest łaską i tajemnicą, dlatego nie
można jej przekazać dziecku, jak się
daje jakiś przedmiot lub przekazuje
wykształcenie. Istotną rolę w życiu
rodziców odgrywa sposób odnoszenia
się do Boga, czyli postawa religijna.

Każda postawa ma w sobie
trzy elementy: poznawczy, uczucio-
wy i behawioralny, czyli pewną goto-
wość do określonego postępowania.
Odnosi się to również do postawy
religijnej. Żeby dziecko mogło nawią-
zać osobisty kontakt z Bogiem, musi
o Bogu przede wszystkim wiedzieć,
tak jak każdy z nas – żeby kogoś
pokochać – musi się z nim przed-
tem zetknąć, zapoznać. Dlatego duży
wpływ na postawę religijną dziecka
ma nauczanie religii od najmłod-
szych lat, kiedy dziecko nie chodzi
jeszcze do przedszkola czy szkoły.
W najwcześniejszym okresie rozwo-
ju dziecka tylko rodzice przekazują
w rozmowie pierwsze wiadomości
o Bogu.

Od rodziców dziecko dowiadu-
je się o istnieniu Boga i o tym,
kim Bóg jest. Jeżeli sprawy reli-
gii są częstym przedmiotem rozmów
w domu, dziecko wcześnie nabiera
przekonania o ich ważności. Jeżeli
o Bogu i sprawach religii nie mówi
się w domu lub temat pojawia się
bardzo rzadko, dziecko przyzwyczaja
się i sądzi, że sprawy religii nie ma-
ją większej wagi. W oczach dziecka
rzeczy Boże stają się czymś odświęt-
nym i bez znaczenia dla codziennego
życia.

Małe dziecko jest ogromnie chłon-
ne i wiedzę o Bogu przyjmuje chętnie
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i ze zrozumieniem. Można ją poda-
wać przy różnych okazjach (na spa-
cerze, przy posiłkach, przed snem)
w sposób dostępny dla wieku dziec-
ka. Unikać używania dziecinnych
zdrobnień, które mogą spowodować
przekonanie, że sprawy Boga są
czymś dziecinnym, przeznaczonym
– jak bajki – tylko dla dzieci, co
można odrzucić, gdy się dorośnie.
Dlatego język poważny i zrozumiały
jest tu najodpowiedniejszy.

Sposób przekazywania prawdy
powinien być dostosowany do pozio-
mu dziecka. Nie można przekazy-
wać dziecku informacji, które póź-
niej trzeba byłoby odwoływać, np.
opowiadając dziecku o stworzeniu
świata trzeba powiedzieć, że świat
powstał nie od razu, a opis siedmiu
dni jest sposobem opowiedzenia te-
go. W przeciwnym razie, gdy dziecko
zacznie się uczyć o ewolucji, może
odrzucić całą naukę o stworzeniu.

Dzieciom o tajemnicach wiary
powinno się mówić bardzo wcześnie,
zaznaczając, że tego i dorośli nie
mogą zrozumieć. Wierzymy w Bo-
ga i ufamy Mu, ale wiele spraw
pojmiemy dopiero w niebie. Nie zro-
zumienie niektórych problemów, nie
powoduje utraty autorytetu wobec
dziecka. Inaczej jest, gdy dajemy
dziecku odpowiedzi fałszywe i wy-
krętne, które nie tylko nie zadowolą
dziecka, ale również podważają za-
ufanie do rodziców. Taka sytuacja,
kiedy rodzic nie może sprostać pyta-
niom dzieci, jest zachętą do pogłębia-
nia wiedzy religijnej przez rodziców.

Dziecko o rozbudzonych zainte-
resowaniach religijnych zadaje py-
tania nieraz bardzo trudne. Można
wówczas, gdy takie problemy zosta-
ną przyniesione przez życie (np. cho-
roba w rodzinie, wiadomość o jakiejś

klęsce żywiołowej itp.) powiedzieć
dziecku o własnych trudnościach
w zrozumieniu np. sensu cierpienia,
wyjaśniając, że i te ciężkie dla nas
sprawy, choć niezrozumiałe, powie-
rzamy Bogu i z Niego czerpiemy
otuchę. Obraz Boga wytworzony we
wczesnym dzieciństwie trwa i w póź-
niejszym życiu. Jeżeli dziecku mó-
wi się o Bogu jako o skrupulatnym
a mściwym buchalterze liczącym jego
niegrzeczności powoduje, że w okre-
sie dorastania następuje odejście od
wiary. Często odejście od Boga jest
tylko odejściem od tego fałszywego
obrazu, jaki człowiek nabył w dzie-
ciństwie, a z którym człowiek dorosły
nie może się pogodzić. Traktowanie
Boga jako postrachu, mającego uła-
twić zadania wychowawcze rodziców,
czy bogatego wujka, który jest miły,
póki spełnia rozliczne prośby, jest
przekazywaniem dziecku fałszywe-
go obrazu Boga. To utrudnia mu
zwracanie się do Boga z miłością
i niedopuszczaniem do Jezusa. Ten
fałszywy obraz Boga w oczach dziec-
ka dopełnia brak miłości w rodzinie.
Dziecko nie potrafi wytworzyć w so-
bie właściwego obrazu Boga jako
Ojca, do którego może się zwrócić
z pełnym zaufaniem. Brak poczucia
bezpieczeństwa w rodzinie pozbawia
dziecko wzoru, na którym mogłoby
się uczyć swego stosunku do Boga.

Związanie pozytywnych uczuć
z postawą religijną domowników
kształtuje klimat domowy np. róż-
ne święta, tradycje i obyczaje, je-
śli podkreśla się ich religijne zna-
czenie. Podtrzymywanie zwyczajów
świątecznych w rodzinie ma podwój-
ne znaczenie: podkreśla treści, na
które wskazują oraz stwarza oka-
zję do współdziałania dla wszystkich
członków rodziny. Znaki pozbawione
treści – puste, stają się przesądem.
Znaki wyrażające treść bogatą –
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wzbogacają nas. Warto więc zabie-
gać o ich podtrzymywanie w życiu
rodziny i o zrozumienie ich treści.

Ważną rolę w zachowaniu wie-
lu zwyczajów ma starsze pokolenie.
Babcie czy dziadkowie mogą nauczyć
wnuczęta wspólnie przeżywać spra-
wy Boże. Wspólne rozmowy oraz

znaki wskazują na te wartości, które
są częścią wychowania religijnego.

Takim świadectwem rodziców
i dziadków w formacji religijnej dzie-
ci i wnuków jest udział w nabożeń-
stwie majowym ku uczczeniu Matki
Bożej, Królowej Polski.

Opr. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
Czym jest aborcja?

Aborcja to przerwanie życia po-
czętego, a nie urodzonego jeszcze
dziecka, czyli po prostu zabójstwo
małego człowieka. W ujęciu me-
dycznym aborcja (ang. abortion)
jest poronieniem sztucznie wywoła-
nym. Termin, którym ludzie często
się posługują, to „przerywanie cią-
ży”. Nie jest on jednak prawidłowy
i nie oddaje istoty rzeczy, ponie-
waż „ciąża” jest stanem organizmu
kobiety, w której zaistniało nowe
życie. W sformułowaniu „przerwa-
nie ciąży” nie zawiera się sedno
sprawy, fakt, że ktoś przerywa życie
małej istocie. Wyrażenie to stanowi
wygodny parawan maskujący bole-
sny aspekt sprawy. Minimalizuje się
tu dramatyzm sytuacji i jej nieod-
wracalność. Przerwanego życia nie
można dziecku przywrócić.

Fakt unicestwienia życia czło-
wieka bywa nawet nazwany „za-
biegiem”. Jest to sformułowanie
eufemistyczne (łagodzące ostrość
wypowiedzi). Zwykle zabieg słu-
ży przywróceniu zdrowia, urody,
sprawności. Co przywracamy tu-
taj? Kto wie, czy nieco przestarzałe

określenie aborcji jako „spędzenie
płodu” nie jest najbardziej uczciwe
i adekwatne? Jest w tym sformu-
łowaniu naga prawda, bo dziecko,
które znalazło już dogodne miej-
sce w przytulnym wnętrzu macicy,
zostaje z tego miejsca wypędzo-
ne. To wypędzenie oznacza śmierć.
Trudno o większą niegościnność
wobec własnego dziecka. Twarde
słowa niektórych kobiet o prawie
do „własnego brzucha” i wolności
decyzji nie oddają istoty sprawy.
Miejsce, w którym dziecko poczy-
na się i rozwija – to rzeczywiście
brzuch kobiety, ale rozwijający się
w nim człowiek nie jest częścią
jej ciała. Jest już samodzielnym
bytem. Aborcja to nie amputacja
palca czy usunięcie pieprzyka. To
całkowita zagłada odrębnej istoty,
choć tak bliskiej i niepowtarzal-
nej. Warto też sobie uzmysłowić,
że życie tego dziecka już nigdy
nie powróci. Kobieta bez względu
na decyzje i tak pozostanie matką
dziecka, które nie ma grobu. Nie
można też zapomnieć o ważnej roli
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ojca dziecka. Jego postawa ma tu
znaczenie decydujące, ponieważ na
aborcję decyduje się kobieta bezrad-
na, niekochana, pozostawiona sama
sobie. Od jego opiekuńczych ramion
zależy los kobiety i jego dziecka.

Znacie pewnie mit o muzyku Or-
feuszu i jego żonie Eurydyce, która
ukąszona przez żmiję odeszła do

Hadesu. Zrozpaczony małżonek po-
konując strach, swoją grą zmiękczył
serce bogów. Ten, kto kocha, pra-
gnie przywrócić życie kochanej oso-
bie. Jakże inaczej wygląda rzeczy-
wistość, gdy rodzice posyłają swoje
dziecko do krainy zmarłych. . .

„Nasza Droga” 42/2002

WIADOMOŚCI LZS

W trąbkowskim gimnazjum od-
był się wojewódzki finał 52 Ogól-
nopolskiego Turnieju Szachowego
o „Złotą wieżę” oraz III Memoriał
Szachowy im. dr. Mieczysława Go-
czewskiego”, byłego reprezentanta
Polski w brydżu sportowym oraz
działacza i członka sekcji szachowej
LZS Orzeł w Trąbkach Wielkich.
Wysokie lokaty zajęli reprezentanci
naszej gminy: w grupie seniorów
Kazimierz Grochowalski z Gołębie-
wa Wielkiego był drugi, a Wiesław
Kosikowski z Czerniewa – trzeci.
Trzecie miejsce wśród pań zajęła
Lidia Myśliwiec z Gołębiewa Wiel-
kiego. W grupie juniorek drugie
miejsce wywalczyła Zuzanna Myśli-
wiec z Gołębiewa Wielkiego, a trze-
cie – Karolina Sulewska z Trąbek
Wielkich, natomiast Patryk Sulew-
ski z Trąbek Wielkich był trzeci
wśród juniorów.

***
20 marca br. w Nowym Dworze

Gdańskim rozstrzygnięty został X
Plebiscyt Sportowy na 10 Najpo-
pularniejszych Sportowców i Tre-
nerów LZS w 2009 roku. W trak-

cie uroczystości wyróżnieni zostali
działacze i organizacje z spod znaku
LZS z powiatu gdańskiego:

– Najlepszym i najaktywniej-
szym Gminnym Zrzeszeniem LZS
zostało Gminne Zrzeszenie Ludo-
we Zespoły Sportowe w Trąbkach
Wielkich, którego prezesem jest Jan
Trofimowicz.

– W kategorii „rodzinna spor-
towa sztafeta pokoleń” zwyciężyli
Wiesław i Tomasz Kempa z Trąbek
Wielkich.

– W kategorii „wytrwałość i za-
angażowanie w rozwój sportu wiej-
skiego LZS oraz godne reprezento-
wanie barw LZS na arenach spor-
towych kraju i zagranicą” uhono-
rowano Sylwestra Maliszewskiego
z Gołębiewka.

– Za osiągnięcia i wkład pracy
w rozwój kultury fizycznej na wsi
pomorskiej zostali odznaczeni me-
dalem „Zasłużony Działacz LZS”:
Tomasz Kempa, Jan Trofimowicz,
Roman Zielke.

info. W. Kempa i J. Trofimowicz
skrót red.
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Uczestnicy III Memoriału Szachowego im. dr. Mieczysława Goczewskiego

Zasłużeni działacze LZS z naszej gminy
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PROJEKT TEATRALNY PASCH

W ramach programu PASCH –
Szkoły Partnerzy Przyszłości – mło-
dzież naszego gimnazjum uczestni-
czy w kolejnym międzynarodowym
projekcie. Tym razem jest to pro-
jekt teatralny, w którym uczestniczą
szkoły z Węgier, Słowenii, Estonii,
Litwy, Czech i Polski (tylko z Trąbek
Wielkich).

Celem projektu jest stworzenie
przez uczniów przedstawienia te-
atralnego w języku niemieckim na
temat „Ja i Ty”. Warsztaty teatralne
prowadzą niemieccy pedagodzy Birgit
Oelschläger, Jörg Isermayer i Jens
Neumann oraz nauczyciele języka
niemieckiego w poszczególnych szko-
łach (w naszej szkole – Dorota Nie-
wiadomska).

Pierwsze międzynarodowe spo-
tkanie młodzieży, którego celem była
integracja młodzieży oraz wprowa-
dzenie w świat teatru, odbyło się
w Jadwisinie koło Warszawy w dniach

04–07.02.2010. Warsztaty teatralne
dla młodzieży z naszego gimnazjum
poprowadził Jens Neumann – reży-
ser teatralny z Berlina w dniach
25–28.03.2010. Pod okiem specjalisty
młodzież pracowała nad doskonale-
niem technik aktorskich i opraco-
waniem małej formy teatralnej pod
tytułem ”Ich bin du im Altersheim”.

Grupa teatralna z Trąbek Wiel-
kich: Katarzyna Jaszewska, Kacper
Lisiecki, Patrick Pankowski, Tomasz
Sadoch, Monika Stanke, Ewelina Stę-
pień, Mikołaj Szwagrowski, Patryk
Tomczak, Agnieszka Wojtas oraz Ka-
rolina Zdun uczestniczy regularnie
w warsztatach, przygotowując się do
finału projektu, którym będzie po-
nowne spotkanie w międzynarodowej
grupie – tym razem w Pecs na
Węgrzech, gdzie nastąpi prezentacja
własnych pomysłów teatralnych.

Dorota Niewiadomska

Grupa teatralna z Trąbek Wielkich; z koszulką – reżyser z Berlina Jens Neumann
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 marca, w Niedzielę Palmową,
odprawiona została uroczysta Droga
Krzyżowa ulicami Trąbek Wielkich.
Pod przewodnictwem miejscowych
kapłanów i ojca rekolekcjonisty, pro-
cesja wyruszyła z kościoła i ulicami
Gdańską oraz Pawłowskiej przeszła
do Kaplicy Miłosierdzia Bożego. Na
czele procesji niesiono duży, drew-
niany krzyż, a przy poszczególnych
stacjach drogi krzyżowej wierni czy-
tali rozważania przygotowane przez
ks. kanonika Adama Krolla. Podczas
procesji wierni wspólnie z chórem
„Bel Canto” śpiewali pieśni wielko-
postne.

***
28 marca w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, w ramach obchodów
Roku Chopinowskiego, odbył się
koncert w wykonaniu Macieja Gań-
skiego. Młody pianista, w trakcie
tournée po Hiszpanii i Belgii, zna-
lazł czas na przyjazd do Trąbek
Wielkich. W programie koncertu
znalazło się 6 utworów Frydery-
ka Chopina. Publiczność nagrodziła
występ gromkimi brawami. Następ-
ny koncert tego artysty, zatytuło-
wany „Chopin i Nielsen – polska
i duńska muzyka narodowa”, odbę-
dzie się w Gimnazjum 25 kwietnia
o godz. 19.00. Wszystkich miłośni-
ków muzyki klasycznej organizato-
rzy serdecznie zapraszają.

***
30 marca odbyła się II zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.

W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:

1) Wręczono decyzje o przyznaniu
stypendiów naukowych, artystycz-
nych i sportowych uczniom szkół
podstawowych i gimnazjum z tere-
nu naszej gminy.

2) Uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2010 r. Najistotniejsze
z nich to:

a) zwiększenie planu dochodów bu-
dżetowych o kwotę 115 tys. zł;

b) zwiększenie wydatków budżeto-
wych o kwotę 455 tys. zł w tym
m.in.:

– 8,5 tys. zł na pomiary instalacji
elektrycznej i odgromowej oraz
zakupy sprzętu ppoż. w szkołach
gminnych,

– 300 tys. zł na remonty i moder-
nizację budynków szkół podsta-
wowych w Sobowidzu i Trąbkach
Wielkich (gmina wystąpiła o do-
datkowe środki na remonty szkół
z tzw. rezerwy oświatowej),

– 5 tys. zł na szkolenie wokalne
członków chóru „Bel Canto”,

– 5 tys. zł na remont 2 mieszkań
komunalnych w „starej” części
budynku szkoły w Mierzeszynie,

– 31 tys. zł na utrzymanie gmin-
nego składowiska odpadów w Go-
łębiewie Wielkim,

– 109 tys. zł na przeszkolenie kil-
kunastu mieszkańców gminy dłu-
gotrwale bezrobotnych w ramach
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Koncert chopinowski w wykonaniu Macieja Gańskiego

Uroczystość odpustowa w Czerniewie – dzieci oddają hołd słudze Bożemu Janowi
Pawłowi II
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programu „Kapitał Ludzki”, reali-
zowanego przez GOPS w Trąbkach
Wielkich;

c) zmniejszenie zaplanowanych wy-
datków na termomodernizację bu-
dynków szkół, Ośrodków Zdrowia
w Trąbkach Wielkich i Mierzeszy-
nie, Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji, Urzędu Gminy
i Przedszkola w Trąbkach Wielkich
o kwotę 93 tys. zł.

3) Wyrażono zgodę na wyodrębnie-
nie w budżecie gminy w 2011 r.
środków na tzw. fundusz sołecki.

4) Przeznaczono do sprzedaży dział-
kę nr 241/3 o powierzchni 83m2

w Cząstkowie na powiększenie przy-
ległej działki budowlanej.

5) Wyrażono zgodę na udzielenie
bonifikaty przy sprzedaży na rzecz
najemcy mieszkania komunalnego
przy ul. Pawłowskiej 12 w Trąbkach
Wielkich.

6) Wyrażono zgodę na zakup od
Państwa Wiesławy i Lecha Łojew-
skich niezabudowanej działki nr
34/9 o powierzchni 366m2 w Błotni,
w związku z planami modernizacji
i rozbudowy gminnego ujęcia wody.

***
4 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Emilia Bąk, córka Beaty i Mie-
czysława z Trąbek Wielkich,

� Jan Kozak, syn Aleksandry i Kry-
stiana z Trąbek Wielkich,

� Olivier Stanisław Buta, syn Emilii
i Stanisława z Trąbek Wielkich,

� Hanna Ewa Kromer, córka Eweli-
ny i Dariusza z Trąbek Wielkich,

� Bartosz Marcin Kęsy, syn Kariny
i Marka z Trąbek Małych.

***
4 kwietnia w naszym kościele
sakrament małżeństwa zawarli Mo-
nika Kujach z Trąbek Wielkich
i Michał Wójtowicz z Kleszczewa.

***
5 kwietnia ks. prałat Edward Szy-
mański, proboszcz naszej parafii
i kustosz Sanktuarium Matki Bo-
żej Trąbkowskiej, a także dziekan
dekanatu Trąbki Wielkie, skończył
70 lat. W Wielkanocny Poniedziałek,
w kościele po Mszy św. o godz. 11.00,
ks. Edward przyjmował życzenia.
W imieniu dorosłych parafian ży-
czenia złożył przewodniczący Rady
Parafialnej Józef Sroka, a życiorys
Jubilata w formie wiersza przy-
gotowała i wygłosiła Jolanta Cieć-
ko. Młodzież reprezentowali Wero-
nika Ciećko i Damian Lewańczyk.
W imieniu samorządu gminnego ży-
czenia złożył wójt Błażej Konkol,
a miejscowe gimnazjum reprezen-
towali państwo Barbara i Mariusz
Paradeccy. Po Mszy św. ks. prałat
spotkał się z parafianami na kawie
w Domu Pielgrzyma.

***
10 kwietnia w katastrofie lotniczej
koło Smoleńska, w drodze do Katy-
nia na uroczystość uczczenia zamor-
dowanych przez NKWD przed 70
laty tysięcy polskich oficerów, zginął
prezydent Rzeczpospolitej Lech Ka-
czyński, jego małżonka Maria i Ry-
szard Kaczorowski – ostatni Pre-
zydent RP na Uchodźstwie. Zginęli
także wszyscy towarzyszący Prezy-
dentowi w tej podróży: wicemarszał-
kowie Sejmu i Senatu, ministrowie,
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posłowie i senatorowie wszystkich
klubów parlamentarnych, prezesi
i dyrektorzy centralnych urzędów
i instytucji, generałowie – dowódcy
rodzajów wojsk polskiej armii, bi-
skupi i kapłani różnych kościołów
i wyznań, przedstawiciele rodzin
i stowarzyszeń katyńskich, funk-
cjonariusze biura ochrony rządu
oraz załoga samolotu. Wśród 96
ofiar katastrofy znaleźli się także
przedstawiciele Ziemi Pomorskiej:
poseł Maciej Płażyński, poseł Ar-
kadiusz Rybicki, posłanka Izabela
Jaruga-Nowacka, legenda Solidar-
ności Anna Walentynowicz, dowód-
ca Marynarki Wojennej wiceadmirał
Andrzej Karweta oraz syn oficera
zamordowanego w Katyniu Leszek
Solski.

***
10 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymał Kry-
spin Grzegorz Goyke syn Katarzy-
ny Pianowskiej z Trąbek Wielkich
i Krystiana Goyke z Lubkowa.

***
11 kwietnia, w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego, obchodziliśmy piątą
rocznicę śmierci sługi Bożego Jana
Pawła II. Z tej okazji w kościele
w Czerniewie odprawiona została
uroczysta Msza św., którą koncele-
browali: ks. prałat Edward Szymań-
ski, ks. kanonik Gerard Borys oraz
ks. kanonik Adam Kroll. Do kościoła
przybyły poczty sztandarowe ochot-
niczych straży pożarnych i szkół
z naszej gminy, delegacje instytucji
gminnych, rzemieślników, zakładów
pracy, radni, sołtysi oraz liczna rze-
sza wiernych. Delegacje oddały hołd

wielkiemu Papieżowi oraz złożyły
wiązanki kwiatów i znicze przed
Jego portretem, ustawionym u stóp
ołtarza. Ta Msza św. miała także
drugą, nie zaplanowaną wcześniej
intencję, a mianowicie o spokój
dusz ofiar katastrofy samolotu pre-
zydenckiego w dniu 10 kwietnia.
Podczas modlitwy wiernych odczy-
tano nazwiska oraz funkcje osób,
które zginęły w katastrofie. Mszę
św. uświetnił występ Chóru „Bel
Canto”.

***
17 kwietnia jubileusz 50-lecia sa-
kramentu małżeństwa obchodzili
Bolesława i Brunon Wenzel z Klesz-
czewa. Z tej okazji w kościele para-
fialnym odprawiona została dzięk-
czynna Msza św.

***
18 kwietnia Pan Bóg powołał do
wieczności Bożenę Witoń, nauczy-
cielkę Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich. Wieczny odpoczynek racz jej
dać Panie.

***
W kwietniu rozpoczęła się budo-
wa kościoła w Ełganowie. Obec-
nie trwają roboty fundamentowe.
Będziemy na bieżąco informować
o postępie robót oraz zamieszczać
zdjęcia z budowy.

***
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
oraz oczyszczalni ścieków w Trąb-
kach Wielkich. Na podstawie postę-
powania przetargowego na wyko-
nawcę robót o wartości 9,7 mln zł
wybrano Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Produkcyjne „MERA-MONT”
Sp. z o.o. z Wrześni. Prace mają się
zakończyć do 30 grudnia 2010 r.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Emilia Bąk z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Jan Kozak z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Olivier Stanisław Buta z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Hanna Ewa Kromer z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Bartosz Marcin Kęsy z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Kryspin Grzegorz Goyke z rodzicami i chrzestnymi
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Państwo Młodzi Monika i Michał Wójtowiczowie

Czcigodny Jubilat ks. prałat Edward Szymański przyjmuje życzenia w dniu 70.
urodzin

24



Czcigodni Jubilaci Bolesława i Brunon Wenzel obchodzili 50-lecie sakramentu
małżeństwa

INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2010

Od 1 maja odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Stanisława
Kusaja.

1. Za śp. Krystynę Belau (podczas
sumy odpustowej w Postołowie)
Za śp. Zofię Dyksę (24. rocznica
śmierci)

2. 730: a) Za śp. Waldemara
Paulsa, Antoniego Gerskiego,
Marię Wiebe i zmarłych z tych
rodzin
b) Za śp. Aleksandra
Ulatowskiego i zmarłych z tej
rodziny
900, Czerniewo: a) W pewnej
intencji (p. Sienkiewicz)

b) O błogosławieństwo Boże dla
Damiana Lewańczyka w zdaniu
matury
1100: a) Za śp. Zygmunta
i Kazimierza Dubielów,
Stanisława, Katarzynę i Józefa
Drągów oraz Romana Jaszczyka
b) Za śp. Martę i Pawła
Drobniewskich oraz Benedykta
Belę
1800: Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)

3. 730: Za śp. Juliannę, Tadeusza,
Gabrielę i Jana Abramów
900, Czerniewo:
Za śp. Edmunda Krywalda
(rocznica urodzin)
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1100: a) Za śp. Zygmunta
i Urszulę Sielskich oraz Marię,
Wilmę, Jana i Elzę Kisickich
1800: Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)

4. Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla
Mieczysława i Tadeusza
Papisów w 75. urodziny oraz
w intencji ich rodzin

5. a) Dziękczynna, o błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie dla
Janusza Brzózki w 65. rocznicę
urodzin
b) Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)
Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptachów i Elwartów
b) Za śp. Gertrudę Dończyk

6. Za śp. Krystynę Belau
7. Za zmarłych z rodzin

Sekutowskich i Wenzel
8. Za śp. Stanisławę Ceplin

(7. rocznica śmierci)
9. 730: a) Za śp. Stanisława

Kusaja (greg.)
b) Za śp. Monikę i Alojzego
Armatowskich oraz Henryka
Stępień
900, Czerniewo: Za śp. Martę
i Pawła Zulewskich oraz
zmarłych z tej rodziny
1000: W intencji dzieci
przystępujących do I Komunii
świętej
1800: Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich

10. Za śp. Alfonsa Tiborskiego,
Stanisławę i Stanisława
Skierków oraz zmarłych
z rodzin Pikulów i Czerwińskich

11. Za śp. Elżbietę Laga i zmarłych
z tej rodziny

12. a) Za śp. Beniamina (4. rocznica
śmierci) i Urszulę Salewskich

b) Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)
Czerniewo: a) Za zmarłych
z rodzin Bielskich, Tiborskich,
Czerwińskich i Pikulów
b) Za śp. Huberta i Danutę
Lewańczyków (rocznica
śmierci)

13. Za śp. Irenę Kilas oraz
zmarłych z rodzin Kilasów,
Grunwaldów i Wołoszyków

14. Za śp. Agnieszkę Kalinowską
15. Za śp. Stanisława Kusaja (greg.,

u ss. karmelitanek w Suchej
Hucie)
a) Za śp. Zofię Trofimowicz
oraz zmarłych z rodzin
Makszyńskich i Trofimowiczów
b) Za śp. Hildegardę
Garczyńską (30. dzień od
pogrzebu)

16. 730: Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)
900, Czerniewo:
a) Za śp. Stanisławę, Józefa
i Władysława Szostków
b) Za śp. Tadeusza Bartosa
(20. rocznica śmierci)
1100: a) Za śp. Irenę
i Kazimierza Surmów oraz
zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Antoniego Terleckiego
(rocznica urodzin) oraz
zmarłych rodziców z obojga
stron
1800: Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

17. Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

18. Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

19. a) O błogosławieństwo Boże
dla Oliwii Ratkowskiej
w 5. urodziny
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b) Za śp. Mirosława
Kowalewskiego
Czerniewo: a) Za
śp. Franciszka i Józefa
Dończyków
b) Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)

20. Za zmarłych z rodzin Hensel
i Suss

21. Za śp. Bogusława Bukowskiego
22. Za śp. Gertrudę, Huberta

i Zygmunta Dufke oraz Zofię
Łangowską

23. 730: W intencji strażaków
z naszej gminy (p. Surma)
900, Czerniewo:
a) Za śp. Władysława, Helenę
i Henryka Dąbrowskich
(rocznica śmierci)
b) Za śp. Leokadię Grot oraz
zmarłych z rodzin Grotów
i Macholów
1100: a) Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich
b) Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)
1800: Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

24. Za śp. Romana Niedźwiedzia
oraz zmarłych z rodzin
Niedźwiedziów i Musiałów

25. Za śp. Henryka i Brygidę Kusz
oraz Józefa Grzębskiego

26. a) Za śp. Irenę i Pawła
Zalewskich oraz Emmę Kinder
b) Za śp. Pelagię Bławat i Marię
Czerw
Czerniewo: a) Za śp. Gertrudę
Dończyk
b) Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)

27. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla rodziców Doroty
Jaszewskiej
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28. Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich oraz Janinę
i Bronisława Gawryjołków

29. Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków

30. 730: a) Za śp. Norę Nowak
(22. rocznica śmierci)
b) Za śp. Stanisława Kusaja
(greg.)
900, Czerniewo:
a) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków oraz Leokadię
i Józefa Ziemannów
b) Za śp. Sławomira Kowitza

1100: a) Za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów
b) Za śp. Helenę Śródkowską
oraz Urszulę i Beniamina
Salewskich
1800: Za śp. Szczepana
(19. rocznica śmierci), Marię
i Mieczysława Goczkowskich

31. a) Za śp. Franciszka
Jaszewskiego oraz zmarłych
z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich
b) Za śp. Stanisława Kusaja
(zakończenie gregorianki)

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

2 maja: Igor Grzegorz Koprowski,
3 maja: Aleksander Andrzej Piórek.

Rocznice sakramentu małżeństwa
16 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Magdaleny Walaszewskiej

i Martina Baweja
23 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Moniki Ogórek

i Tomasza Sławka
12 maja: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Adama Antkowiaków

ODESZLI DO PANA
10 kwietnia: zmarła w wieku 69 lat śp. Hildegarda Garczyńska
z Kleszczewa
28 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Zygmunta Szarmacha
29 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Gertrudy Bach
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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