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cześć składamy,
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o Jezu!
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o Zbawicielu drogi!

Chwała niech będzie

zawsze i wszędzie

Twemu Sercu,

o mój Jezu!



Z ŻYCIA PARAFIALNEJ WSPÓLNOTY

W niedzielę, 9 maja do I Komu-
nii św. przystąpiło 30 dzieci, w tym
kilkoro z parafii sąsiednich: Kłoda-
wy, Godziszewa i Sobowidza. Dzieci
te uczęszczają do szkoły w Trąb-
kach, i tu, na prośbę rodziców,
zostały przyjęte do I Komunii św.
Jednolity strój komunijny już nie
budzi sprzeciwów, a zdarzały się
takie w przeszłości. W naszej para-
fii dzieci komunijne mają naprawdę
piękne tuniki i to z emblematem
Matki Bożej Trąbkowskiej. Ufam,
że wraz z rodzicami będą uczest-
niczyć w dziewięciotygodniowej so-
botniej nowennie dziękczynnej za
dar I Komunii św. Proszę też rodzi-
ców o dopilnowanie przystępowania
dzieci do comiesięcznej spowiedzi
świętej. To służy umocnieniu ich
wiary, walce z rodzącymi się wada-
mi i grzechem, a także niewątpliwie
ułatwia proces wychowawczy.

Bardzo proszę czynić wysiłki,
aby dzieci systematycznie uczęsz-
czały na niedzielną Mszę św. Jest to
nie nasza wola, ale nakaz Boży: „Pa-
miętaj, abyś dzień święty święcił”.
Bogu nie można mówić: „nie”. Jeże-
li dzieci będą opuszczać niedzielną
Eucharystię, to tym bardziej bę-
dą obojętnieć religijnie w młodości
i dojrzałym wieku. Niepokoi bar-
dzo, że rodzice przyrzekają przy
chrzcie św. dziecka, i to wobec całej
wspólnoty wiernych, że po katolic-
ku będą wychowywać swoje potom-
stwo, a potem tego nie realizują
i ich dzieci obojętnieją, a dorasta-
jąc palą, piją, narkotyzują się itp.

Skąd to się bierze? Gdy jest Msza
św. na rozpoczęcie czy zakończenie
roku szkolnego, to świątynia jest
wypełniona po brzegi, a gdzie są te
dzieci w niedzielę? Za ich nieobec-
ność na Mszy św. niedzielnej grzech
spada na rodziców. Czy macie tego
świadomość?

Niepokoi też fakt, że nie posyła-
my dzieci na nabożeństwa majowe.
Są dni, gdy na tym Maryjnym nabo-
żeństwie nie ma ani jednego dziec-
ka, a sama wioska Trąbki Wielkie
ma prawie tysiąc mieszkańców. Czy
zatem zaniechać w sanktuaaryjnej
parafii tego nabożeństwa?

Chrześcijańskie pozdrowienie

Zazwyczaj spotykając osobę du-
chowną: księdza czy siostrę zakonną
wypowiadamy słowa pozdrowienia.
Rzecz w tym, że nie do końca.
Na przykład: „Niech będzie po-
chwalony...” albo „Pochwalony...”.
Wstydzimy się powiedzieć słowa:
„Jezus Chrystus”. Pewien znajomy
ksiądz na skrócone pozdrowienie:
„Niech będzie pochwalony...” za-
pytał: „Kto?” Usłyszał odpowiedź:
„diabeł!” Ojciec święty Jan Paweł II
uczył nas pięknie pozdrawiać całym
zdaniem: „Niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus”. Tak praktykuj-
my sami i tak uczmy dzieci. Nie
wstydźmy się wymówić słów: „Jezus
Chrystus”, bo taki wstyd podsuwa
nam pokusa szatańska.
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Szacunek dla przyrody

Piękna jest nasza ojczysta ziemia
i przyroda, ale dajmy z siebie nieco
wysiłku, by o nią zadbać. Okropnie
wygląda, gdy przy drogach, w lesie
porzucone i wysypane są całe worki
śmieci. Co myślą o naszym kul-
turalnym wychowaniu zagraniczni
goście, którzy to widzą? Nietrudno
zauważyć, że gdzie na ławce czy
trawie usiądzie grupa ludzi i spo-
żywa jakiś posiłek, to zostawia po
sobie pełno śmieci i odchodzi! Kto
to ma posprzątać? Wiatr i zwierzęta
to rozrzucą i zaśmieca sięcałe śro-
dowisko. Dziecko idące z mamusią,
odwija cukierek, a papier rzuca na
chodnik, mama nie reaguje na to –
i tak śmiecić uczymy się od dzie-
ciństwa. Myślę, że nadszedł czas,
byśmy się uczulili wszyscy na ład

i porządek nie tylko w domu, ale
i w drodze, w podróży. Jadąc na
przykład przez Niemcy i zatrzy-
mując się na parkingach, można
podziwiać czystość w tamtejszych
toaletach, a u nas? Wszystko po-
wyrywane, zaśmiecone, że czasem
nie ma gdzie buta postawić. Czy
tak musi być? Ile ja nazbieram się
papierów, butelek koło kościoła, na
drodze krzyżowej czy przy kapli-
cach różańcowych. Czy tak musi
być? Czemu nie mozna schować pa-
pierka czy innego opakowania do
kieszeni, do torebki, by wrzucić to
do najbliższego śmietnika? Dbaj-
my o czystość i zwracajmy uwagę
tym, którzy zaśmiecają piękny pol-
ski krajobraz.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2010

6 czerwca: 10. Niedziela
Zwykła

1 Krl 17,17–24

Ga 1,11–19

Łk 7,11–17

Jak często dopiero tam, gdzie się
kończą słowa, zaczyna się modlitwa.
Modlitwa bez słów. Może nią być
milczenie, płacz, wsłuchiwanie się
w tajemnicę.

Wdowa, która odprowadzała zmar-
łego syna na cmentarz w Nain, nie
mówiła nic. Nie wołała do Jezusa,
jak trędowaci, ślepi, chromi.

Wskrzeszenie młodzieńca w Nain
jest odpowiedzią Jezusa na taką
właśnie milczącą modlitwę.
Czasem Jezus wysłuchuje prośby
niewypowiedziane.

13 czerwca: 11. Niedziela
Zwykła

2 Sm 12,1.7–10.13
Ga 2,16.19–21
Łk 7,36–8,3
Jak często jesteśmy podobni do fa-
ryzeusza. Uważamy się za lepszych
od innych. Nie dostrzegamy wła-
snych grzechów, a wytykamy cudze.
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Patrzymy z góry na niewierzących,
na tych, którym życie się poplątało –
i znaleźli się poza Kościołem. Może
właśnie oni są bliżej Boga. Może
już spotkali się z Jego łaską, jak ta
wytykana paluchem Magdalena.

20 czerwca: 12. Niedziela
Zwykła

Za 12,10–11
Ga 3,26–29
Łk 9,18–24
„A wy za kogo Mnie uważacie?” –
zapytał Jezus.
Spytajmy podobnie – kim jest dla
nas Pan Jezus?
Kiedy usłyszał to pytanie święty Jan
Vianney, płakał i cieszył się. Płakał,
bo pytanie budziło w nim niepokój.
Martwił się, że jest niegodny. Cieszył
się, że chociaż jest niegodny, chociaż
nie ma często dla Jezusa czasu, bo
mu ciągle zawracają głowę, chociaż
zasypia przy Różańcu, to Jezus jest
ogromną łaską dla niego. Ośrodkiem

i osią całego życia, powodem do nie
kończącej się wdzięczności.

Kiedy widzimy w Jezusie tylko ta-
kiego Mesjasza, który nam odpo-
wiada, Jezusa tryumfalnego, bez
ran, kiedy pragniemy, żeby pokonał
naszych przeciwników i spełnił na-
sze krótkowzroczne życzenia, wtedy
Pan Jezus zabrania nam mówić, na-
pomina, zamyka nam usta.

27 czerwca: 13. Niedziela
Zwykła

1 Krl 19,16b.19–21

Ga 5,1.13–18

Łk 9,51–62

Chcemy iść za Panem Jezusem, ale
nie sypiać w norze, w jakiej zasypia
lis, mieć czas nie tylko dla Niego, ale
i dla siebie, zapewnić sobie ciepły
kąt – dom spokojnej starości.

Ilu ludzi poszło za Jezusem, rzucając
wszystko.

Ks. Jan Twardowski

INFORMACJE O BUDOWIE KOŚCIOŁA W EŁGANOWIE

Po załatwieniu niezbędnych for-
malności, w sobotę 17 kwietnia przy-
stąpiliśmy do budowy kościoła. Zo-
stał wymieniony grunt. W miejsce
zebranej ziemi nawieziono piasek,
który bezpłatnie ofiarował nam pan
Marek Dziekoński. Dziękuję zwłasz-
cza panom Ryszardowi Kotuli, Tade-
uszowi Łosińskiemu i Waldemarowi
Kielasowi, Zenonowi Orlikowskie-
mu, Stefanowi Smukale, Jerzemu
Ptachowi, którzy na każdą prośbę

służą pomocą, koparką czy trakto-
rami. Dziękuję też nie wymienio-
nym tu, a przychodzącym z pomocą
lub służącym transportem. Praco-
chłonne było wiązanie podwójnego
zbrojenia pod całą płytę kościoła.
Przyszli ochotnie z pomocą nie tylko
panowie, ale i panie z Ełganowa.
Na zbrojenie wykorzystano ponad
8 ton stali. Całość zbrojenia została
zalana betonem. Zużyto 175 me-
trów sześciennych betonu na płytę
fundamentową. Już wznoszone są
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Budowa kościoła w Ełganowie: rozpoczęto wznoszenie murów świątyni
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mury świątyni. Składam serdeczne
podziękowanie panom Krzysztofowi
Jankowskiemu za ofiarowanie i prze-
wiezienie płukanego żwiru na słupy
nośne oraz Janowi Selce z Kleszcze-
wa za transport żwiru.

Poniesione koszty na stal, beton,
izolację, szalunki, podłączenie prą-
du, bez kosztów projektu i działki
wynoszą razem 75 tysięcy złotych.
W cenę nie włączam kosztów roboci-
zny. W kwietniu na budowę kościoła
zebraliśmy w parafii 9984 zł, a w ma-
ju około 20 procent mniej. Pozostałe
pieniądze pochodziły z moich kilku-
letnich oszczędności emerytalnych
i za naukę religii w szkole. Jeżeli
nie będzie zrozumienia i współpracy
parafian, trzeba będzie na jakiś czas
przerwać budowę, a tego bym nie
chciał, skoro ją już rozpoczęliśmy.

Proszę przyjąć gorące podzię-
kowanie, które kieruję pod adre-
sem wszystkich ofiarodawców, choć-
by maleńkiej ofiary, dla podejmu-
jących comiesięczną kwestę, bo to
nie jest łatwe – chodzenie od domu
do domu i wysłuchiwanie komenta-
rzy pod adresem księdza i Kościoła.
Wszystkim ofiarodawcom, budowni-
czym, kwestarzom składam gorące
„Bóg zapłać” za ofiarne serce i po-
moc.

Przyznam, że długo (kilka lat)
zastanawiałem się nad podjęciem
decyzji o budowie kościoła. Wiele
się w tej sprawie modliłem i modlę,
aby decyzja była nie moja, ale Du-
cha Świętego. Przeważyła intencja
tej inwestycji, to jest: uczczenie 25.
rocznicy koronacji cudownego Obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej, którą
parafia będzie obchodzić 12 czerwca
2012 roku (za dwa lata) oraz hołd zło-
żony papieżowi Janowi Pawłowi II,

który osobiście obraz ten korono-
wał. Mocno ufam, że ks. arcybiskup
wyrazi zgodę na nadanie kościołowi
tytułu Jana Pawła II. Ufam, że zanim
kościół zostanie zbudowany, papież
już będzie wyniesiony na ołtarze.

Chcę powiedzieć drogim Parafia-
nom, że kościoła tego ksiądz nie
buduje dla siebie, jak często słyszą
zbierający ofiary. Ja mam kościół
w Trąbkach blisko plebanii. On ma
służyć Wam w ułatwieniu życia re-
ligijnego i sakramentalnego. Widzę,
jak dobrze służy wiernym kościół
w Postołowie. Jak daleko mieli do
Trąbek na Mszę św.? Cieszą się ko-
ściołem wierni z Czerniewa i Czerń-
ca. I ten w Ełganowie niech służy
duchowemu dobru tamtejszych pa-
rafian. A idea i motyw budowy
tego kościoła niech będą zachętą dla
wszystkich wiernych do przyjścia
z materialną i modlitewną pomocą.
Wszystkich zachęcam do wyrażania
też w tej formie wdzięczności za ko-
ronację i za Papieża Polaka, którego
Bóg dał Kościołowi i światu i który
naszej trąbkowskiej parafii usłużył
przez akt koronacji.

Drodzy Parafianie. Ja Wam za-
ufałem i dotąd się nie zawiodłem
na Waszej ofiarności. Zbudowaliście
kościoły w Postołowie i Czerniewie,
odnowiliście kościół w Trąbkach we-
wnątrz i na zewnątrz. Zbudowaliście
wspólnym wysiłkiem wspaniały oł-
tarz polowy, kaplice drogi krzyżowej
i różańcowe. Jak sądzę nikt przez
to nie zubożał, a wspólnymi siłami
dokonaliście wiele. Prawdą jest i to,
że parafianie, którzy nie przychodzili
z pomocą w realizacji tych inwestycji
wcale się nie wzbogacili.

Więc warto pomóc!

Ks. Edward Szymański
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ZARYS WIARY
KTO JEST CHRZEŚCIJANINEM?

W nowym cyklu artykułów pragnę przedstawić pewien zarys wiary, który
niech będzie niejako zaproszeniem dla czytelnika, że nowina przyniesiona
przez Chrystusa jest Dobrą Nowiną. Przemyślenia mają pobudzać do
wstąpienia na drogę, na którą powołuje nas Jezus, na drogę bezpieczeństwa,
zaufania i wiary.

Materiał do przemyśleń będę czerpał z kilku źródeł: Biblii Tysiąclecia,
Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), wypowiedzi papieża Jana Pawła II
oraz książki przetłumaczonej z języka niemieckiego na polski pt. „Zarys
wiary”.

Gdy będzie wam trudno, gdy bę-
dziecie w życiu przeżywać jakieś
niepowodzenie, czy zawód, niech
myśl wasza biegnie ku Chrystu-
sowi, który was miłuje, który jest
wiernym towarzyszem i który po-
maga przetrwać każdą trudność.
Jan Paweł II

Są w życiu sytuacje, które zmu-
szają nas do samookreślenia. Pytamy
wtedy: Kim właściwie jestem? Czym
różnię się od innych? Chrześcijanin
powinien zadawać sobie także py-
tania: Kim jest chrześcijanin? Co
to znaczy, że wyznaję Chrystusa?
Po czym można poznać, że jestem
chrześcijaninem, czyli „Chrystuso-
wym człowiekiem”?

Odpowiedzi na te pytania są po-
zornie łatwe. Np. chrześcijaninem
jest ten, kto Jezusa uznaje za cel
swego życia, kto naśladuje Go, kto
wraz z Nim mówi do Boga „Ojcze”,
także ten, kto stara się kochać Boga
i ludzi tak, jak On to czynił. Chrześci-
janinem jest wreszcie ten, kto wie, że
zbawił go Jezus Chrystus, i pragnie
żyć w ścisłej z Nim łączności. Stosun-
kowo łatwo jest formułować podobne

zdania, ale gdy zawarte w nich myśli
przyjdzie realizować, okaże się, że
łatwiej jest mówić niż czynić.

Mimo to nie należy rezygnować
z próby stawania się chrześcijani-
nem. Nikt bowiem nie jest nim
z własnej mocy – chrześcijanin wie-
rzy, że w życiu Bóg go prowadzi.
Chrześcijaństwo dla niego to raczej
„droga, którą idzie, niż dom, w któ-
rym mieszka”. Nie jest to jednak
droga prosta. Często bywa, że chrze-
ścijanie z niej zbaczają – stają się win-
nymi, grzeszą. Wszystkim potrzebne
jest przebaczenie. Chrześcijanie zda-
ją się na przebaczającą miłość Boga
i ludzi. Dlatego też prośbą o prze-
baczenie rozpoczynają Eucharystię,
podczas której z wdzięcznością wspo-
minają, co Bóg dla nich uczynił,
a odmawiając „Ojcze nasz”, uważają
się za potrzebujących, którzy proszą.

Każdy człowiek stara się odnaleźć
swoją drogę w świecie. W poszuki-
waniach tych oparciem dla niego
są inni ludzie, środowisko. Często
o całym jego życiu decydują wynie-
sione z dzieciństwa doświadczenia
oraz to, od kogo uczył się życiowych
rozstrzygnięć.
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Dla chrześcijanina, który wierzy,
że Jezus jest Synem Bożym i że
w Nim objawia się Bóg, istotne jest
co mówi Jezus Chrystus. Jest prze-
konany, że w Jezusie odnajdzie pełny
obraz człowieka. Przeto wszystkie
słowa i czyny Jezusa stają się dla lu-
dzi Dobrą Nowiną, która ich dotyczy.

Jezus zapowiada bliskość Boże-
go panowania, nadejście Królestwa
Bożego – swoim nauczaniem i czy-
nami, całym swoim życiem, śmier-
cią i zmartwychwstaniem. Uczy, że
Bóg pragnie dla wszystkich dobra
i zbawienia. Dlatego powinna być
spełniona wola Boża.

Cóż zatem ma czynić ten, kto
w życiu chce postępować zgodnie
z nauką Jezusa Chrystusa? Musi po-
zwolić Mu pokierować sobą. Musi
stać się Jego uczniem. Nie ozna-
cza to, że będą na niego włożone
nowe obowiązki. Uczeń Chrystusa

dochodzi raczej do przekonania, że
życie jego nabiera innego wyrazu.
Świadomość faktu, że Bóg go kocha,
wzbudza w nim miłość ku bliźniemu
– czuje się przez Boga obdarowany
i pragnie tymi darami dzielić się
z innymi.

Być chrześcijaninem oznacza iść
drogą Jezusa. W Ewangelii św. Jana
znajdujemy słowa Jezusa: Ja jestem
drogą i prawdą, i życiem (J 14,6).

Jezus wzywa swoich uczniów, aby
przyłączyli się do Niego, aby szli tą
samą drogą, co On. Pójście za Nim
nie może być zwykłym naśladownic-
twem. Dzisiejsi Jego uczniowie żyją
w innych warunkach niż ci, któ-
rych kiedyś nauczał. Ale i wtedy
nie należało utożsamiać „naślado-
wania” Go z „kopiowaniem”. Ucz-
niowie, o których mówią Ewangelie,
nie naśladowali dosłownie swego Mi-
strza. Pójście za Jezusem polega –
według tego, co znajdujemy w No-
wym Testamencie i co powiadają ci,
którzy tak czynili – na całkowitym
zdaniu się na Boga i patrzeniu na
ludzi i świat oczami Jezusa.

Iść za Jezusem oznacza więc –
służyć Mu, a tym samym stać się,
tak jak On, sługą ludzi. Pójście za
Jezusem oznacza całkowite oddanie
się Bogu i konsekwentne trwanie
przy Nim. Teksty Nowego Testa-
mentu mówiące o pójściu za Jezusem
nie pozostawiają żadnej wątpliwości:
chodzi tu o życie, „o wszystko, albo
o nic”. Jednocześnie zawierają one
pełne nadziei stwierdzenie, że kto
odważy się pójść za Jezusem, te-
go On do siebie przygarnie. Naukę
o życiu „w Jezusie Chrystusie” głosił
wytrwale św. Paweł (por. Rz 6,1–11).

U wszystkich synoptyków odnaj-
dujemy jednoznaczne słowa Zbawi-
ciela: Jeśli kto chce pójść za Mną,

8



niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie na-
śladuje (Mt 16,24; Mk 8,34; por.
Łk 9,23).

Opr. ks. Adam Kroll

Chrześcijanie: Uczniowie Jezusa zo-
stali po raz pierwszy nazwani „chrze-
ścijanami” (od greckiego Christos, chri-
stianoi) w Antiochii (Dz 11,26).
Zbawienie (po hebrajsku szalom =
zbawienie, pokój): Określenie dobra
przyobiecanego ludziom przez Boga,
szczęścia do którego oni dążą, doświad-
czenie Boga oddającego się w miłości,
Jego łaska, Jego przebaczenie, Ojco-
stwo, udział w Jego życiu. Zbawienie
stwarza więzy, dzięki którym ludzie

zgodnie współżyją i trwają w łączności
z Bogiem; jest życiem pełnym szczęścia,
zgodnie z otrzymaną obietnicą Boga.

Uczeń: Nauczyciel gromadził uczniów;
Nowy Testament nazywa uczniami tych,
którzy przez pewien czas szli za Jezu-
sem (w odróżnieniu od Dwunastu, tj.
Apostołów).

Synoptyk: Mateusz, Marek i Łukasz
zwani są synoptykami. Ich Ewangelie
wykazują daleko idące podobieństwo
treści i układu (grec. synopsis = oglą-
danie razem).

Nawrócenie: O nawróceniu mówi się
wówczas, gdy niechrześcijanin staje się
chrześcijaninem. Często biblijne słowo
„powrót” jest zastępowane słowem „na-
wrócenie”.

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
To święty Józef nie jest tatą Jezusa?

Powinniśmy spodziewać się takie-
go pytania. Jeżeli Jezus jest Synem
Boga – co powtarzaliśmy dzieciom
wiele razy – jaka jest zatem rola
świętego Józefa?

Starszy z dwójki braci, Krzysio,
który już wszystko wie, wyjaśnia:

– W każdym domu powinien być
mężczyzna, który zarabia pieniądze
i jest głową rodziny! Przecież Maryja
nie mogłaby sama sobie poradzić!

Być może. Ale chyba rola św.
Józefa nie kończy się tylko na tym.
Zsyłając na ziemię swego Syna, Bóg
pragnął, by rzeczywiście dzielił On
życie ludzi. Aby być w pełni człowie-
kiem, Jezus powinien wychowywać
się w normalnej, pełnej rodzinie,
podobnej do innych ziemskich ro-
dzin. Gdyby tak nie było, nie mógłby
w całości zrealizować planów Bożych.
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Wyjaśnijmy to dzieciom najprościej
jak umiemy:

– Łukaszku, jesteś dumny ze
swego taty, podziwiasz to, co robi.
Cieszysz się, gdy gra z tobą w piłkę
nożną, jesteś zadowolony, kiedy słu-
cha opowieści o twoich przygodach...
Jezus także z pewnością był szczęśli-
wy, że w osobie św. Józefa miał tatę
takiego jak wszyscy Jego rówieśnicy.
Często przychodził do jego warsztatu
i obserwował, jak pracuje. Św. Józef
nauczył Jezusa zawodu stolarza.

Gdyby Jezus dorastał nie ma-
jąc przy boku opiekuna Józefa, nie
mógłby w pełni stać się człowiekiem.
W ziemskim rozwoju i dojrzewaniu
Jezusa święty Józef zajmuje szcze-
gólne miejsce.

Powróćmy do Ewangelii św. Ma-
teusza – z pewnością zauważymy, jak
wiele szacunku i zaufania miał Bóg
wobec tego, którego nazywa „mę-
żem” Maryi, jak wyjątkowe zadanie
wyznaczył mu w realizacji swego
planu wcielenia.

Można więc wytłumaczyć dziec-
ku: – Widzisz przecież, że tatuś
i mamusia bardzo się kochają i dla-
tego mogą i was kochać tak głęboko.
Poprzez swą wielką miłość tworzą
jedną całość i dlatego ty, twoi bracia
i siostry, jesteście tak bardzo szczęśli-
wi. Jezus także chciał i potrzebował
tego, by Maryja i Józef darzyli się
wielką miłością.

Maryja i Józef przeżywali ogrom-
ne wewnętrzne szczęście, które ich
łączyło. Przyczyną tego tajemniczego
uczucia był fakt, że oboje, chociaż
każde na swój sposób, zostali wy-
brani przez Boga do uczestniczenia
w Jego planie zbawienia. Maryja i Jó-
zef posiadali wielkie zalety duchowe,
o których wspomina Ewangelia.

Kiedy zatem mówimy o świętym
Józefie, szanujmy tę tajemnicę, ja-
kiej nie możemy zgłębić, a w świetle
której postać Opiekuna Jezusa jest
dużo bogatsza niż zwykłego „żywi-
ciela i ojca rodziny”.

Opr. ks. Adam Kroll

KOŚCIÓŁ W DOMU

Wydając opinie w różnych spra-
wach o drugim człowieku, z obser-
wacji oceniamy również jego postawy
religijne. Mówimy, że ktoś jest bar-
dzo religijny, a o kimś drugim, że jest
obojętny w tych sprawach.

Nikt nie rodzi się religijny, ale po-
stawę religijną, czyli sposób zwróce-
nia się do Boga, trzeba kształtować od
najmłodszych lat. Już w sakramen-
cie chrztu, rodzice chrześcijańscy,
zobowiązują się, że będą troszczyć
się o wychowanie religijne swoich
dzieci.

Ważnym elementem, w kształto-
waniu postawy religijnej jest uka-
zanie dziecku wartości nadprzyro-
dzonych, następnie ułatwienie mu
emocjonalnego do nich przylgnięcia
oraz gotowość do określonego postę-
powania wobec Boga i ludzi. Ważne
są tu praktyki religijne, w które
dziecko może stopniowo wchodzić od
drugiego roku życia.

Znak krzyża św., modlitwa,
uczestnictwo we Mszy św. i sakra-
mentach może być wspólnym prze-
życiem rodziny.
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Dziecko chętnie naśladuje rodzi-
ców, dlatego nie trzeba małych dzieci
uczyć pacierza tak jak wierszyka, ale
wspólnie się modlić. Wtedy praktyki
religijne nie staną się czymś narzu-
conym z zewnątrz, ale wewnętrzną
potrzebą. Odnosi się to także do spo-
wiedzi. Jeśli dziecko wie, że spowia-
dają się również rodzice, to odkrywa,
że jest to okazja dla wszystkich do
przeproszenia i pojednania z Bogiem,
a także pojednania wzajemnego.

Dziecko nie popełnia grzechów
w tym sensie co dorosły, bo nie ma
na to wystarczającej samoświadomo-
ści. Natomiast wcześnie wyczuwa, że
robienie innym przykrości jest złe.
Wie też, że gdy zasmuci mamę, to
choć jest ona zawsze gotowa wyba-
czyć, trzeba rzucić się jej na szyję,
uściskać i przeprosić. Spowiedź ma-
łego dziecka nie powinna więc być
wyliczaniem wszystkich niegrzecz-
ności, których zresztą nie jest w sta-
nie zapamiętać, ale jest pojednaniem
z Bogiem. Dziecko już wie, że Boga

nie można ani zobaczyć ani zrozu-
mieć, to On jest Ojcem, który go
stworzył i kocha go jeszcze bardziej
niż rodzice.

Postępowanie w stosunku do in-
nych ludzi jest również ważnym
elementem religijności: „albowiem
kto nie miłuje brata swego, które-
go widzi, nie może miłować Boga,
którego nie widzi” (1 J 4,20). O mi-
łości nie można poinformować, nie
można jej nauczyć inaczej jak tyl-
ko przez doświadczenie. Wzajemna
miłość rodziców, rodziców i dzieci,
i między rodzeństwem, pozwala naj-
bardziej zbliżyć się do Boga, który
jest Miłością, wprowadza Boga do ro-
dziny. „Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg
trwa w nas i miłość ku Niemu jest
w nas doskonała” (1 J 4,12).

Wychowanie religijne jest wpro-
wadzaniem dziecka w rzeczywistość
nadprzyrodzoną przez pomoc w wy-
twarzaniu osobistego, bliskiego sto-
sunku do Boga i włączaniem go we
wspólnotę Kościoła. Zarówno pierw-
szego, jak i drugiego zadania nie
można zrealizować przez pouczenie
dziecka o istnieniu Kościoła jako in-
stytucji lub zapisanie do niej dziecka
przy okazji sakramentów czy kate-
chezy. Kościoła nie można traktować
jak instytucję usługową, nie utożsa-
miając się z nim i nie czując się za
niego odpowiedzialnym.

Żeby włączyć dziecko do wspólno-
ty Kościoła, trzeba uświadomić sobie,
co to jest Kościół. Pamiętamy okre-
ślenie z katechizmu, że Kościół „jest
to mistyczne ciało Chrystusa”. Okre-
ślenie „ciało Chrystusa” wskazuje
na bliskość największą, jaką może-
my sobie wyobrazić. Jak włączyć
dziecko w taką bliskość z Bogiem?
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„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra-
ni w imię moje, tam jestem pośród
nich” (Mt 18,20). „W imię moje” –
czyli z miłością, bo Bóg jest Miłością.
Można powiedzieć, że gdzie dwie lub
parę osób zebranych jest z miłością,
tam jest Bóg. Jeżeli w rodzinie jest
miłość: jeśli mąż kocha żonę, rodzice
dzieci, dzieci babcię, teściowa synową
– jest w niej Bóg. Chrystus wchodzi
w rodzinę tak blisko, że rodzina staje
się Kościołem.

W ten sposób zapraszamy Boga do
naszego domu i zarazem włączamy
dzieci w mistyczne ciało Chrystu-
sa – czyli Kościół. Tak tworzy się
mały Kościół domowy będący częścią
Kościoła powszechnego. Św. Paweł pi-
sze w Liście do Kolosan: „Pozdrówcie
braci w Laodycei, zarówno Nimfasa
jak i Kościół [gromadzący] się w jego
domu” (4,15), a w znanej religijnej
piosence dzieci śpiewają: „Czy wy
wiecie, że jesteście Kościołem? Ko-
ściołem, w którym mieszka Ojciec –
Bóg”.

Jesteśmy Kościołem domowym,
jeżeli się kochamy, a wprowadzamy
do Kościoła dzieci nawet zupełnie ma-
leńkie, takie co jeszcze nic nie rozu-
mieją, jeżeli od pierwszych miesięcy
życia uczymy je swoim postępowa-
niem miłości. Kościół jest apostolski,
czyli otwarty dla wszystkich. Tak-
że nasze rodziny – domowe kościoły
muszą być dla innych otwarte. Apo-
stołować – to nie tylko pouczać; to
przede wszystkim dawać świadectwo
Chrystusowi przez swoje postępo-
wanie, to – ogarniając wszystkich
miłością – włączać ich do Kościoła.
A więc tworzyć Kościół apostolski –
to kochać innych także poza swoim
środowiskiem rodzinnym. Otwierać
swój dom dla potrzebujących, dzie-
lić się tym, co mamy, choćby było

to bardzo skromne: domowym je-
dzeniem, nie zniszczonym, a już za
małym na dzieci ubraniem, swoim
czasem – o który zawsze najtrud-
niej, uwagą – gdy ktoś się do nas
zwraca, pamięcią i serdecznością. To
zwrócenie się do innych jest też wy-
chowaniem religijnym dzieci, które
na naszych czynach uczą się nauki
Chrystusa bardziej niż na słowach.
„Jeśliby ktoś posiadał majętność tego
świata i widział, że brat jego cierpi
niedostatek, a zamknął przed nim
swe serce, jakże może trwać w nim
miłość Boga?” (1 J 3,17). Ponieważ
rodzice są pierwszymi chrześcijana-
mi, z jakimi styka się dziecko, na ich
wzór wyrabia sobie pojęcie o tym,
czym jest chrześcijaństwo.

Starając się dać dziecku to co
najlepsze, wierzący rodzice pragną
przekazać mu swą wiarę i swą reli-
gijność. Często przeżywają przy tym
trudności, gdyż ich własna religijność
jest niedojrzała, a miłość niedoskona-
ła i sami widzą, że nie może stanowić
wzoru. Można nawet powiedzieć pa-
radoksalnie, że im bardziej poważnie
traktują swoją wiarę i swoją przy-
należność do Kościoła, tym bardziej
widzą, jak niedoskonale ją realizują.

W drodze do Boga rodzice nie
muszą być dla dzieci wzorem w sen-
sie punktu dojścia i dzieci mogą
ich przewyższać. Muszą jednak być
wzorem w nieustannych staraniach
i dążeniach, w wierności wybranym
wartościom. W życiu religijnym moż-
na też wiele czerpać od dzieci. Ich py-
tania każą nam zastanawiać się nad
wieloma sprawami. Wspólna z dzieć-
mi modlitwa wzmacnia pobożność
dorosłych. Prośba, aby Bóg wspierał
nasze nieudolne wysiłki wychowaw-
cze, nawet gdy rezultatów nie widać,
wyraża nadzieję, a miłość do dzieci
przybliża do Miłości.

Opr. ks. Adam Kroll
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
WIDZEW ŁÓDZ I SZCZĘŚLIWY ZAKONNIK

Marcin Guzik był młodzieńcem,
który bardzo cenił wolność i niezależ-
ność. Wyrazem tego był jego codzien-
ny wygląd: długie włosy, nieodłączna
jeansowa „kurteza”, w której nawet
zdawał maturę, oraz podarte spodnie.
Przed 10 laty dokonał wyboru dro-
gi życiowej. Został franciszkaninem,
bratem zakonnym, który ślubował
Bogu czystość, posłuszeństwo i ubó-
stwo.

Na pytanie, czy te śluby nie
ograniczają jego wolności, niezależ-
ności odpowiada zdecydowanie: – Dla
człowieka, który żyje w przyjaźni
z Bogiem, śluby zakonne nie są żad-
nym ograniczeniem. Wręcz przeciw-
nie, pomagają w codziennym wypeł-
nianiu obowiązków i nadają głęboki
sens naszemu posłannictwu. Wie-
rzę, że jeśli Pan kogoś powołuje do
stanu zakonnego, to równocześnie
daje wystarczająco łaski, by spro-
stać określonym wymaganiom. Dziś

wiem, że mój wybór był odpowie-
dzią na wezwanie Jezusa: „Pójdź za
Mną”. Często doświadczam obecno-
ści Boga w swoim życiu i wierzę, że
On mnie prowadzi. Szukanie i od-
krywanie woli Bożej, wypełnianie co-
dziennych obowiązków zakonnych,
dostrzeganie dobra w każdym czło-
wieku daje mi poczucie szczęścia –
mówi brat Marcin Guzik.

Marcin Guzik w czasach szkol-
nych był bardzo związany ze spor-
tem. – W młodości sporo czasu spę-
dzałem z rówieśnikami, z którymi
odkrywałem i rozwijałem swoje zain-
teresowania. Były one różnorakie: od
turystyki poprzez muzykę do spor-
tu. Bez wątpienia największą pasją
był dla mnie futbol. Próbowałem
trenować piłkę nożną w klubie, ale
zorientowałem się, że kariera piłka-
rza raczej mi nie grozi, więc zacząłem
jeździć na mecze piłkarskie jako ki-
bic – mówi Marcin, dodając, że jego
kibicowanie nie miało nic wspólne-
go z szerzącym się na stadionach
chuligaństwem. – Każdy mecz trak-
towałem jak piłkarskie święto, gdzie
w zdrowej rywalizacji jedni cieszą
się ze zwycięstwa, a drudzy przyj-
mują porażkę z godnością. Nigdy nie
akceptowałem zachowań wzbudzają-
cych wrogość i nienawiść pomiędzy
kibicami. Uważam, że sport powinien
łączyć, a nie dzielić. Dla potwierdze-
nia takiej postawy powiem, że przez
20 lat kibicowania i podróżowania
po Polsce nie uczestniczyłem w żad-
nej zadymie stadionowej – podkreśla
franciszkanin.
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Doświadczył obecności Boga
Ci, którzy znają Marcina z jego

młodzieńczych lat, mówią, że był
on zawsze niezwykle oryginalny. Jak
sam podkreśla, czuł się wewnętrznie
wolny. Uwidaczniało się to głównie
poprzez osobliwy sposób ubierania
się.

Jako 15-letni młodzieniec Mar-
cin zaczął się zastanawiać nad tym,
co chciałby robić w dorosłym ży-
ciu, czemu się poświęcić, aby być
szczęśliwym i nie zmarnować życia.
Decyzja o wstąpieniu do zakonu ro-
dziła się powoli. – Pojechałem na
rekolekcje oazowe. Było to dla mnie
wielkie przeżycie. Codzienna Msza
św., wspólne modlitwy, spotkania,
rozważanie Pisma św. Wszystko to
mocno mnie absorbowało i uświado-
miłem sobie, iż działa we mnie łaska
Boża. Mogę powiedzieć, że doświad-
czyłem wtedy prawdziwej obecności
Boga w moim życiu. Czułem się
bardzo szczęśliwy – wyznaje brat
Marcin.

Niedługo potem pojawiła się
pierwsza myśl, aby swoje życie po-
święcić Chrystusowi. Jednak droga
do podjęcia poważnej decyzji była
jeszcze daleka. – Miewałem mnóstwo
wątpliwości, niepewności, zwątpie-
nia. Ale wiedząc, że „trening czyni
mistrza”, zacząłem prowadzić inten-
sywne życie duchowe. Były wyjazdy
na rekolekcje, pielgrzymki, rozmo-
wy z osobami duchownymi, życie
sakramentalne. Z ostateczną decyzją
o wstąpieniu do zakonu ociągałem
się chyba 2 lata. Trudno mi by-
ło pozostawić dotychczasowe życie
pełne swobody, niezależności, przy-
jaciół. Szczególnie przeżywałem ko-
nieczność rezygnacji z pasji sportowej
oraz obcięcie długich włosów. W koń-
cu jednak przełamałem się i jestem

zadowolony, że tak się stało – mówi
Marcin Guzik, dodając, że nie miał
żadnych wątpliwości co do wybo-
ru zakonu, gdyż franciszkanów znał
od dzieciństwa. – Zachwyciła mnie
osoba i duchowość św. Franciszka
z Asyżu. Imponowała mi jego rady-
kalna postawa w odejściu od świata,
aby żyć jedynie dla Boga. Czułem, że
jeśli mam być zakonnikiem, to tyl-
ko franciszkaninem – opowiada brat
Marcin.

Świadomy wybór
Mówi, że nie jest mu łatwo odpo-

wiedzieć na pytanie, dlaczego wybrał
bycie bratem zakonnym, a nie kapła-
nem – mimo że zdał maturę, a teraz
studiuje.

– Życie zakonne i kapłaństwo to
dwa różne powołania w Kościele.
Można realizować je równocześnie
bądź też wybrać jedno z nich. Dla
mnie stan konsekracji zakonnej sam
w sobie jest wielką wartością i bar-
dzo konkretnym charyzmatem. Dzię-
ki łasce Bożej odkryłem go w sobie
i staram się realizować w codzien-
nym życiu. We wspólnocie zakonnej
zarówno bracia, jak i kapłani mają te
same prawa wynikające ze złożenia
ślubów zakonnych. Dlatego nie czuję
się ani lepszy, ani gorszy z tego po-
wodu, że jestem bratem zakonnym,
a nie kapłanem. To był mój świa-
domy wybór zgodny z wewnętrznym
przekonaniem, że jako brat zakonny
mogę realizować chrześcijańskie po-
wołanie do świętości, co też staram
się czynić każdego dnia – wyjaśnia
Marcin Guzik i dodaje, że życie za-
konne jest w swej istocie nastawione
na Boga, na wartości duchowe. – Dla-
tego musiałem zmienić podejście do
pewnych spraw, które wcześniej moc-
no mnie absorbowały – na przykład
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wyraźnie ograniczyłem swe zaintere-
sowania sportem, muzyką, nabrałem
dystansu do tego, co w gruncie rze-
czy jest mało istotne – wyznaje brat
Marcin, dodając, że w zakonie po-
znał wielu wspaniałych ludzi, którzy
swoją postawą przekonali go o tym,
jak piękne może być życie poświę-

cone Bogu. Wspólne życie z braćmi
w klasztorze dało mu wiele radości
i wewnętrznie go umocniło. Jak sam
mówi, może doświadczać życzliwości,
akceptacji i wzajemnej pomocy.

„Nasza Droga” 12/2006

DOKUMENT LOKACYJNY TRĄBEK WIELKICH Z 1331 R.

Wielki Mistrz Luther z Brunszwiku
(1331–1335), inicjator lokacji Trąbek
Wielkich

Aby poznać historię miejscowości,
trzeba dotrzeć do dokumentu loka-
cyjnego. To zawsze najważniejsze śre-

dniowieczne źródło wiedzy o wsi lub
mieście. Dokument taki określał na
jakich prawnych zasadach powstaje
osada. Mogła być zakładana na „su-
rowym korzeniu”, czyli od początku
lub na miejscu wcześniej istniejącej
na nowo zorganizowana. Do tej pory
nie udało mi się dotrzeć do doku-
mentu lokacyjnego Trąbek. Znalezio-
ny przeze mnie dokument pochodzi
z odpisu dokonanego 23.11.1853 r.
Pod łacińskim tekstem znajduje się
adnotacja, że jest on zgodny z ory-
ginałem z roku 1331, co potwierdza
się przystawieniem czerwonej lako-
wej pieczęci notariusza, Z. Woigta.
Tekst łaciński poprzedzony jest wer-
sją w języku niemieckim. Dokument
został przetłumaczony z łaciny przez
panią Beatę Cygan. Kiedy poprosi-
łem ją o tłumaczenie, powiedziała, że
zrobi to „pro publico bono”, czyli dla
dobra wspólnego, nieodpłatnie. Ana-
liza historyczna wymaga odrębnego
artykułu i zostanie przedstawiona
w następnych numerach Kany. Pełny
tekst łaciński jak i tłumaczenie na
język polski, publikowane są po raz
pierwszy. Myślę, że ten wyjątkowy
dokument zainteresuje czytelników,
nie tylko z Trąbek Wielkich.

Mariusz Paradecki
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Poniżej: łaciński tekst aktu lokacyjnego Trąbek Wielkich;
na następnej stronie: polskie tłumaczenie tego dokumentu

Nouerint uniuersi tam presentis etiam quam futurae posteritatis, quod nos

frater Luderus Dux de Brunsburg Ducalis magister fratrum ordinis hospitalis

sanctae Mariae domus theutonicae Jerusolomitanae, de fratrum nostrorum

consilio mutuo et consensu contulimus Bertoldo suisque ueris haeredibus

quinquaginta duos mansos in uilla trampk nomine locationis sub iure

Colmensi in perpetuum possidendos. De quibus uero quinquaginta duobus

mansis quattuor doti pro plebano et quinque mansi Sculteto et uillae (? iudici)

suis ueris haeredibus seu successoribus libere in perpetuum tribuantur.

Quicquid uero de Judicio in predictis bonis peruenit tantum Sculteto dictae

uillae damus et concedimus in residuo uero nostris fratribus reseruato. Nos

autem ob respectum huiusmodi locationis bonorum praedictorum a proximo

festo purificationis beatae Mariae affuturo, ulterius ad sex annos optime

mandos, tempus libertatum in iisdem bonis assignamus, in quibus centum

nummi erogare tenebuntur, quibus annis libertatum expletis ulterius singulis

annis in festo Purificationis sanctae Mariae de quolibet manso viginti

unum scotum usualis monetae et duos pullos in perpetuum dare nostris

fratribus sunt astricti exceptis mansis Domini plebani et Sculteti libere

superius deputatis. Nihilominus ius Episcopale quod sibi pro decima in terra

consuetudinem debetur Domino episcopo integraliter reservato seu faciendo

ultra prenotatum censum nostris fratribus pro ut supra dictum tribuendum.

Si uero in graniciebus predictorum bonorum omnium fratribus denominatis

quicquid ultra numerum dictorum bonorum reperiretur de illo tunc superfluo

inuento sicuti de alia presens dicto nobis seu nostris fratribus per omnia

facere tenentur.

Huius rei testes sunt Venerabiles et religiosi Viri nostri fratres Otto

magnus Commendator Conradus Thezaurarius nostrae domus principalis

Sichardus de Swartzburg Commendator in Grudentz, frater Henricus noster

Capellanus Hinricus de rynstete advocatus Dirsouienensis Otto de Ilborg

noster socius et alii quam plures fide digni.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum.

Datum Dirsouiae Anno Domini MCCCXXXI ante dominicamMisericordias.
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Niech będzie wiadomo wszystkim, tak obecnym jak i przyszłym
pokoleniom, że my, brat Luder książę Brunszwiku, Mistrz Zakonu Szpitala
Świętej Marii Domu Niemieckiego Jerozolimskiego, z postanowienia
naszych braci i za obopólną zgodą nadajemy Bertoldowi i jego prawowitym
spadkobiercom 52 łany w osadzie Trampk tytułem lokacji jako osiedleńcowi
na wieczność mające pozostać w jego posiadaniu. Z tych zaś 52 łanów cztery
dane są dla Plebana i pięć łanów Wójtowi wsi i sędziemu1 i niech będą bez
przeszkód przekazane ich prawowitym spadkobiercom czyli następcom.
Cokolwiek zaś z sądownictwa na wskazane wyżej dobra przyjdzie2 tyle
wójtowi rzeczonej wsi dajemy i odstępujemy co do reszty przeznaczanej
dla naszych braci.

My zaś przez wzgląd na tego rodzaju lokację dla wymienionych dóbr od
najbliższego mającego nadejść święta Oczyszczenia błogosławionej Marii na
dalsze sześć lat, oby obfitych w zbiory, czas wolny od opłat ustanawiamy na
tych dobrach, na których osiągnie się sto monet3 dochodu. Po wypełnieniu
się w tych latach uwolnienia dalej każdego roku4 na święto Oczyszczenia
św. Marii z każdego łana 21 mieszków zwyczajowej monety i dwie kury
już na zawsze są zobowiązani dawać naszym braciom, z wyjątkiem łanów
Plebana i Wójta, uznanych wyżej za wolne od obciążeń. Niemniej zgodnie
z prawem biskupim, które na ziemię nakłada zwyczajową dziesięcinę,
należy to zachować nietknięte dla biskupa czyli należy to robić niezależnie
od wcześniej opisanego podatku dla naszych braci – tak, by wspomniana
dziesięcina była przekazywana. Jeśli zaś w granicach wszystkich wcześniej
opisanych dóbr przez wymienionych braci cokolwiek ponad omówione
zostałoby osiągnięte – o tym wtedy, stwierdziwszy nadmiar, tak jak
o innych sprawach będąc tu mówię, tak niech będzie ustalone czynić we
wszystkich [sprawach] przez nas i naszych braci.

Świadkami tej sprawy są czcigodni i bogobojni mężowie, nasi bracia:
Wielki Komtur Otto, Konrad – główny Skarbny naszego domu, Ryszard
z Swartzburga Komtur w Grudziądzu, brat Henryk nasz Kapelan, Henryk
z Rynstete adwokat tczewski. Otto z Ilborga nasz towarzysz i inni jakże
liczni, godni ze względu na wiarę.

Na tej to rzeczy świadectwo nasza pieczęć w ich obecności jest dodana.
Nadano5 w Tczewie, roku Pańskiego 1331 przed niedzielą Miłosierdzia.

1. Pewien zakres sądownictwa pozostawał w gestii wójta.
2. Czyli, co zarobią.
3. W oryginale: słowo „moneta”; prawdopopodobnie chodzi o kwartnik krzyżacki.

Pojawia się jeszcze raz w tekście, trochę dalej, jako „zwyczajowa moneta”.
4. W oryginale: „w poszczególnych latach”.
5. W domyśle: „przywilej”.
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NA ILE CZUJĘ SIĘ LOKALNYM PATRIOTĄ?

Majowy miesiąc skłonił mnie do
pewnych przemyśleń. Maj kojarzy
się z budzącą się do życia wiosną,
z zieleniejącą soczystą trawą, kwit-
nącymi kasztanowcami, ale także
z bielą i czerwienią flagi państwo-
wej. W kalendarzu było Święto Pra-
cy, niegdyś nieco okazalej obchodzo-
ne (dziś może to święto powinno
mieć nazwę święto bezrobotnych,
dla wielu jednak to dzień wolny
i choć go nie obchodzą, to z dnia
wolnego są zadowoleni), 2 maja to
święto Flagi Państwowej, a 3 maja –
kolejna rocznica uchwalenia pierw-
szej w Europie, a drugiej po Stanach
Zjednoczonych Konstytucji. Były też
uroczystości związane z 65. roczni-
cą zakończenia II wojny światowej.
Wspomniane dni mniej lub bardziej
powinny być w jakiś sposób ob-
chodzone w kraju demokratycznym.
Z czym kojarzą się teraz pierwsze
dni maja? Oczywiście z majówką,
bez względu na polityczne upodoba-
nia i wiedzę historyczną. Kto przy
grillu lub na łonie przyrody myśli
wówczas o ojczyźnie, albo o tro-
skach współczesnej Polski? Sądzę,
że niewielu z nas.

Przejeżdżając w majowe świą-
teczne i pełne historii dni, przez
nasze miejscowości, zastanawiałem
się, ilu ludzi utożsamia się z Polską?
Z tym, iż są Polakami, że mieszka-
ją w wolnym, niepodległym kraju,
gdzie nie trzeba już mówić w języ-
ku rosyjskim, ani niemieckim, gdzie
swobodnie można śpiewać „Witaj
Majowa Jutrzenko. . .”. Sądząc po

ilości wywieszonych biało-czerwo-
nych flag, można śmiało stwierdzić,
iż naprawdę niewielu utożsamia swe
życie z Polską. Czyżbyśmy wstydzili
się swej Ojczyzny, często nazywa-
nej drugą Matką?! Smutne to, ale
niestety prawdziwe. I pomyśleć, że
w latach międzywojennych za sam
fakt wywieszenia polskiej flagi w na-
szych, należących do Wolnego Mia-
sta Gdańska, miejscowościach, moż-
na było dostać porządnie po głowie.
Posiadam nagrania radiowe z lat
sześćdziesiątych wywiadów z przed-
wojennymi Polakami, mieszkańcami
Trąbek Wielkich i Ełganowa, któ-
rzy z bólem serca wspominają, jak
zostali pobici za chęć. . . udziału
w uroczystościach trzeciomajowych
za Postołowem, tuż za granicą pol-
sko-gdańską.

A ilu z nas w ogóle w jakikolwiek
sposób uczciło pamięć Święta Kon-
stytucji, czy tych wszystkich, któ-
rzy niewinnie zostali zamordowani
w czasie II wojny światowej, bądź
zginęli na wielu frontach wojen-
nych? Każdy z nas, stracił któregoś
z przodków w swej rodzinie.

W pieśni wielkopostnej padają
słowa: „. . .nie musisz ginąć już dziś,
lecz ukrzyżować swe serce. . .” nie-
kiedy śpiewamy je w kościele, jednak
bez głębszego zastanowienia. Jak
można je interpretować? Myślę, że
jednym z aspektów jest życie z miło-
ścią do ojczyzny – tej małej lokalnej
– wsi, gminy, ale także tej dużej –
Polski. A patriotyzm można przecież
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okazać nieprzymuszonym, niezleco-
nym posprzątaniem swej miejscowo-
ści (a są naprawdę brudne, pełne
śmieci i butelek), wykonaniem cze-
goś co mogłoby służyć mieszkańcom.
Z historii wiemy, że kiedyś były tak
zwane czyny społeczne, teraz praca
na rzecz małej lokalnej wspólnoty
nazywana jest wolontariatem. Py-
tam zatem ilu wolontariuszy mamy
między sobą? Ilu z nas myśli o przy-
drożnych krzyżach, kapliczkach –
nie tylko w maju? Niestety nie-
wielu. . . Czas najwyższy przestać
narzekać na wszystkich wokół i sa-
memu dać przykład, że mogę pod-
nieść papiery na przystanku, przed
sklepem, przy kościele czy urzędzie.
Czy doczekamy czasów, że będziemy
czuć się prawdziwymi gospodarza-
mi swych miejscowości? Tak bardzo
przez lata tęskniliśmy za samo-
rządnością, teraz ją mamy, jednak
to samo-rządzenie niezbyt, niestety,
nam wychodzi. Starsi wspominają,
że przed laty bardziej żyliśmy spra-
wami lokalnymi – Miejsca Pamięci
były porządkowane, młodzież szkol-
na (ale i zwykli mieszkańcy) dbali
o ukwiecenie tych miejsc. A jak jest
dziś – wiem najlepiej – wszak nie-
wiele osób obchodzi już dziś Miejsce

Pamięci w Ełganowie – a szkoda.
Kto szybko zapomina o dziedzictwie
swej rodziny, miejscowości, okolicy,
ten niestety nie będzie pamiętał też
o wydarzeniach historycznych. Li-
czę, że obudzi się duch patriotyzmu
w naszych sercach.

Zastanawiam się, co by powie-
dzieli mieszkańcom naszych wsi
Kunegunda Pawłowska, Anna Bur-
dówna, Wiktor Orlikowski, Werner
Mazurowski, Leon Drawski, Ber-
nard Zulewski, Augustyn Warczyń-
ski, Zygmunt Kurek, Franciszek
Preuss, Teodor Wrzesiński i wie-
lu innych, którzy przeszli piekło na
ziemi, niejednokrotnie oddali życie
za umiłowanie Ojczyzny Polski, za
pielęgnowanie tradycji polskich, za
przywiązanie do Orła w koronie,
za ukochanie biało-czerwonej flagi.
Kiedy czytam jak wiele inicjatyw
było w ich działalności w naszych
miejscowościach to jest mi wstyd,
iż niewielu z nas współczesnych
przejawia jakiekolwiek działania dla
lokalnej wspólnoty. Myślę, że gdyby
przemówili przedwojenni patrioci,
to padłyby bardzo cierpkie słowa dla
wielu. . .

Jan Trofimowicz

HARCERSKA MAJÓWKA
Międzygminna Integracja

15 maja 2010 r. swe święto ob-
chodzą wszystkie Zofie. O godzinie
18.00 w Trąbkach Wielkich odbyła
się Msza św. w intencji śp. harc-
mistrz ZHP Zofii Trofimowicz oraz

zmarłych instruktorów harcerskich
i nauczycieli.

Bezpośrednio po Eucharystii
grono instruktorów seniorów ZHP
oraz przyjaciele śp. Zofii udali się
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do Ełganowa, gdzie czekał już chór
„Pięciolinia” z Lini. Goście z Li-
ni wystąpili z koncertem pieśni
i piosenek w języku kaszubskim.
Zaprezentowali także kilka utwo-
rów z ostatniej swojej płyty, którą
nagrali wspólnie z chórem „Lutnia”
z Luzina. Prezes chóru Edmund
Szymikowski, przybliżył także ze-
branym historię chóru. Następnie
przyszedł czas na wspólny śpiew
piosenek harcerskich, żołnierskich
i ludowych. Oprawę muzyczną przy
biesiadzie zapewnili druhna Elżbie-
ta Ostrowska z Gdyni oraz dyry-
gent chóru z Lini Jan Szulc. Było
wspólne pieczenie kiełbasek przy
ognisku. W spotkaniu udział wzięli

byli instruktorzy harcerscy z po-
wiatu gdańskiego z komendanta-
mi Teodorem Cejrowskim i Edwar-
dem Pietkiem na czele. Przybyły
także absolwentki Liceum Pedago-
gicznego w Wejherowie – matura
rocznik 1962. Na zakończenie chór
„Pięciolinia” podobnie jak wszyscy
zebrani otrzymał zaproszenie na
kolejny zlot harcerski do Przywi-
dza, który odbędzie się w dniach
11–13 czerwca.

Spotkanie zorganizował Jan
Trofimowicz z rodziną – mieszka-
niec Ełganowa, a obecnie dyrektor
Gminnego Domu Kultury w Lini.

J. T.

Majowe spotkanie przy ognisku instruktorów harcerskich i przyjaciół śp. Zofii
Trofimowicz
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TAKĄ ZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI

Najpiękniejsza przyjaźń istnieje mię-
dzy ludźmi, którzy wiele od drugich
oczekują, ale niczego nie żądają.

(Albert Schweitzer)

22 kwietnia tłumy, jakich sobo-
widzka parafia dawno nie oglądała,
żegnały w drodze na cmentarz na-
szą przyjaciółkę i koleżankę Bożenę
Witoń. Im więcej czasu upływa od
tego momentu, tym bardziej nam
w Gimnazjum brakuje Ciebie pod
każdym względem. Doskonale wie-
my, że byłaś wspaniałą nauczycielką,
uwielbianą przez młodzież i tak samo
młodzież uwielbiającą. Że pracowałaś
z tą młodzieżą ponad trzydzieści lat.
Że z wielu, którym zdawało się, że są
sportowymi beztalenciami, zrobiłaś
sportowców odnoszących sukcesy, że
niejednego nauczyłaś pływać, jeszcze
więcej tańczyć – nie tylko Poloneza
na okoliczność balu gimnazjalnego, że
wreszcie sama byłaś znakomitą spor-
tsmenką – czym się nigdy nie chwa-
liłaś, choć dziś wiemy, że naprawdę
było czym – że... i tak można wyliczać
jeszcze bardzo długo. Dziś nikt z nas
– koleżanek, kolegów i przyjaciół – nie
ma wątpliwości, że brakuje w naszym
gronie Twej niezwykłej osobowości.
Bo byłaś NASZA BOŻENKO (tak Cię
żartobliwie między sobą nazywali-
śmy i wierzymy, że w tym obcowaniu
z anielskimi istotami nie gniewasz
się o to na nas) osobowością ema-
nującą wieloma talentami. Jednak
tym najcenniejszym była umiejętność
bycia z ludźmi. I taki obraz Twój
zachowamy w pamięciach naszych
jak najdłużej. Nikt bowiem tak jak
Ty nie potrafił obstawać przy swo-
ich racjach, nikt nie potrafił żartem

Śp. Bożena Witoń

i uśmiechem (może byłaś znakomi-
tą aktorką i psychologiem zarazem?)
rozładować najbardziej napiętej sytu-
acji, wreszcie nikt z nas nie potrafi
zapomnieć Twego daru nieobraża-
nia się na kogokolwiek za cokolwiek.
Wiesz, że niektórzy z nas bardzo Ci
tego zazdrościli i zazdroszczą?

Jeszcze smutniej się robi, gdy
uświadamiamy sobie, że zabraknie
Cię na szkolnych wyjazdach okolicz-
nościowych, że nie usłyszymy Twego
tylko pozornie beztroskiego „a o co
chodzi?”, że nikt nie wykaże się
odwagą równą Twojej w grze na
fortepianie.

Jeśli Jesteś teraz w miejscu, co
do istnienia którego mamy pewność,
zapewne wiesz, że często o Tobie
przy różnych okazjach rozmawiamy.
I wiesz zapewne, że zawsze dobrze
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i z nostalgią. Tym bardziej, że w tym
roku odbywają się w szkole liczne
koncerty z okazji roku chopinowskie-
go, a Ty za obowiązek poczytywałaś
sobie uczestnictwo w koncertach.

Zbliża się koniec roku szkolnego,
a wraz z nim kolejny spływ kajako-
wy, wystawianie ocen, wypisywanie
świadectw, turniej sportowy, dzień
europejski,

festiwal piosenki, pożegnanie klas
trzecich... i wiele innych uroczysto-
ści, które zawsze ubarwiałaś swo-
ją pomysłowością. Wiedz zatem, że
i tym razem odbędą się one z Twoim
udziałem za pośrednictwem naszych
wspomnień.

Wdzięczni za wszystkie wspólne
lata – koleżanki i koledzy.

Stanisław Szulist

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

25 kwietnia w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, w ramach
Gdańskiego Festiwalu Muzycznego
i obchodów Roku Chopinowskiego,
odbył się koncert pt. „Fryderyk Cho-
pin – inspiracje i tradycja”. W koncer-
cie wystąpił grający na flecie Anatoly
Kogan z Izraela oraz Capella Geda-
nensis pod dyrekcją założycielki ze-
społu prof. Aliny Kowalskiej-Pińczak.
Pierwszy utwór na flet solo Leona
Steina w wykonaniu A. Kogana, de-
dykowany był śp. Bożenie Witoń –
niedawno zmarłej nauczycielce miej-
scowego gimnazjum. W programie
koncertu znalazło się wiele różnych
kompozycji m.in. Vivaldiego i Mozar-
ta, a występy sopranistki Magdaleny
Witczak oraz A. Kogana z towarzy-
szeniem Capelli Gedanensis wywołały
gromkie brawa publiczności.

***
30 kwietnia odbyła się III zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m.in.
następujące tematy:

1) dokonano zmian w budżecie gminy
na 2010 rok.

a) dochody budżetowe zwiększyły się
o kwotę 29 tys. zł,

b) wydatki bieżące zwiększyły się
o kwotę 30 tys. zł, w tym:
– na remont samochodu OSP Mierze-

szyn – 20 tys. zł,
– na stypendia dla uczniów szkół

gminnych – 9 tys. zł,
c) wydatki inwestycyjne zwiększyły
się o kwotę 29 tys. zł z przeznacze-
niem na kompleksową wymianę kom-
puterów z oprogramowaniem w Urzę-
dzie Gminy.
2) wysłuchano następujących spra-
wozdań z działalności instytucji
i służb na terenie naszej gminy
w 2009 r.:
– Gminnej Biblioteki Publicznej –

referował Tomasz Stroynowski peł-
niący obowiązki dyrektora tej in-
stytucji;

– Gminnego Ośrodka Kultury – refe-
rował Tomasz Stroynowski pełniący
obowiązki dyrektora tej instytucji;

– Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – referowała Grażyna Wy-
siecka, kierownik tego ośrodka;

– Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej – referował Rafał
Jaros, kierownik zakładu;

– Gminnego Ośrodka Zdrowia – refe-
rowała Dorota Bąk, dyrektor tego
ośrodka;
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Nowo ochrzczona Anna Górska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Michalina Olszewska z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Julia Hetmańska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Aleksander Jan Kolendo z rodzicami, chrzestnymi i bratem
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– Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy – referował An-
drzej Surma – Komendant Gminny
OSP;

– Komisariatu Policji w Trąbkach
Wielkich – referował asp. Adam
Baczewski, komendant tego komi-
sariatu.

3) zatwierdzono sprawozdanie finan-
sowe za 2009 r. Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wielkich.
4) zatwierdzono sprawozdania finan-
sowe za 2009 r. Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich.
5) Podjęto uchwałę w sprawie udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy
Błażejowi Konkolowi z tytułu wyko-
nania budżetu Gminy Trąbki Wielkie
za 2009 rok.

***
2 maja w kościele w Trąbkach Wiel-
kich chrzest św. otrzymali:

� Julia Hetmańska, córka Karoliny
i Tomasza z Trąbek Wielkich,

� Michalina Olszewska, córka Lucyny
i Grzegorza z Trąbek Wielkich,

� Iga Anna Górska, córka Kamili
i Daniela z Kleszczewa.

***
3 maja w auli Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, odbyły się powiatowe
obchody rocznicy ustanowienia Kon-
stytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczął
wykład prof. Tadeusza Stegnera –
dyrektora Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Gdańskiego, ukazujący genezę
oraz znaczenie Konstytucji z 1791
roku w historii Polski. W części ar-
tystycznej zaprezentowała się ponad
50-osobowa Młodzieżowa Orkiestra
Symfoniczna „Svajoné” z miasta Oli-
ta na południu Litwy. W repertuarze
młodych muzyków znalazły się utwo-
ry klasyczne oraz współczesne kom-
pozycje, znane na całym świecie. – To

druga lecz na pewno nie ostatnia wi-
zyta orkiestry w Trąbkach Wielkich
– zapewnia dyrygentka zespołu Daiva
Martikonite.

***
10 maja w Szkole Podstawowej im.
Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach
Wielkich, odbyło się otwarcie wysta-
wy pn. „Pierwsza odsłona. Okupacja
niemiecka na Kaszubach i Kociewiu
w 1939 r.”. Organizatorem wystawy
był Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Gdańsku. W otwarciu uczest-
niczył Piotr Szubarczyk z działu Edu-
kacji Publicznej Gdańskiego Oddziału
IPN, który wygłosił pogadankę doty-
czącą pierwszych tygodni okupacji
hitlerowskiej na naszym terenie. Wy-
stawa była czynna do 20 maja, a na-
stępnie została przeniesiona na okres
10 dni do Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich.

***
11 maja odbyła się IV zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m.
in. następujące tematy:
1) dokonano zmian w budżecie gminy
na 2010 rok.
a) dochody budżetowe zwiększyły się
o kwotę 312 tys. zł; główną część tej
kwoty stanowi dotacja z Urzędu Wo-
jewódzkiego na realizację rządowego
programu „Radosna Szkoła” w wyso-
kości 295 tys. zł,
b) wydatki zwiększyły się o kwotę
629 tys. zł, w tym m.in.:
– na utworzenie placów zabaw przy

Szkołach Podstawowych w Trąb-
kach Wielkich, Sobowidzu i Czer-
niewie – 590 tys. zł (w tym dotacja
z UW 295 tys. zł),

– dla SP w Mierzeszynie i Kłodawie
na zakup pomocy dydaktycznych –
12 tys. zł,

– dla Komisariatu Policji w Trąb-
kach Wielkich na zakup paliwa –
10 tys. zł,

– dla Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich na utrzymanie boisk – 9 tys. zł,
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Państwo Młodzi Justyna i Łukasz Gacek

Występ sopranistki Magdaleny Witczak z towarzyszeniem Capelli Gedanensis
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– dla GOKSiR w Trąbkach Wielkich
na organizację imprezy „Trąbka
w Trąbkach” – 4 tys. zł (środki
pozyskane z budżetu Starostwa Po-
wiatowego w Pruszczu Gdańskim),

– dla SP w Kłodawie na realizację
programu „Śpiewająca Polska” –
4 tys. zł ( w tym środki pozy-
skane przez szkołę od sponsorów –
2 tys. zł).

2) Podjęto uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia w 2010 r. długoterminowej
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku na sfinansowa-
nie budowy kanalizacji sanitarnej
i rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Trąbkach Wielkich do wysokości
400 tys. zł.
3) Podjęto uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia w 2010 r. kredytu inwe-
stycyjnego do wysokości 6,2 mln zł
na wyprzedzające sfinansowanie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej i rozbudo-
wy oczyszczalni ścieków w Trąbkach
Wielkich, do czasu uzyskania pomocy
finansowej przyznanej z budżetu Unii
Europejskiej.
4) Podjęto uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia w 2010 r. pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego do wyso-
kości 0,5 mln zł na wyprzedzają-
ce sfinansowanie zadania pn. „Zago-
spodarowanie terenu nad Jeziorem
Sobowidzkim”, do czasu uzyskania
pomocy finansowej przyznanej przez
Samorząd Województwa Pomorskiego
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego.
5) Podjęto uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia w 2010 r. kredytu długotermi-
nowego do wysokości 10,5 mln zł na
sfinansowanie zadań inwestycyjnych
nie znajdujących pokrycia w plano-
wanych dochodach gminy w roku bu-
dżetowym 2010, w szczególności na:

– budowę kanalizacji sanitarnej
i rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Trąbkach Wielkich,

– rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie,

– zakup równiarki,
– modernizację Ośrodka Zdrowia

w Mierzeszynie,
– modernizację drogi gminnej Kaczki

– Łaguszewo,
– uzbrojenie działek gminnych,
– budowę chodnika w Kleszczewie,
– budowę ulicy Leśnej w Sobowidzu,
– dokumentację projektową budowy

kanalizacji sanitarnej w Kłodawie,
Złej Wsi i Łaguszewie,

– dokumentację projektową budowy
oczyszczalni ścieków w Pawłowie,
Sobowidzu i Domachowie,

– dokumentację projektową budowy
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Kłodawie,

– budowę wodociągu Mierzeszyn –
Błotnia,

– zagospodarowanie terenu przy Je-
ziorze Sobowidzkim,

– remont świetlic w Gołębiewku i Go-
łębiewie Wielkim,

– remont remiz OSP w Trąbkach
Wielkich i Ełganowie.

6) Podjęto uchwałę przyznającą dota-
cję na utrzymanie składowiska odpa-
dów w Gołębiewie Wielkim w kwocie
31 tys. zł.

***
15 maja w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli Justyna
Kisicka z Ełganowa i Łukasz Gacek
ze Starogardu Gdańskiego.

***
19 maja w budynku OREW Caritas
oraz na terenie Parafii NMP w Trąb-
kach Wielkich, zorganizowany został
V Trąbkowski Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpo-
częła Msza św. w kościele, z udziałem
podopiecznych i pracowników OREW
w Trąbkach Wielkich i Giemlicach
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Koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej „Svajoné” z Litwy

V Trąbkowski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych; gra Kolorowa Orkiestra
z Somonina
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(Gmina Cedry Wielkie) oraz zapro-
szonych gości: ks. Dyrektora Cari-
tas Archidiecezji Gdańskiej Janusza
Steć, Wójta Gminy Cedry Wielkie
Janusza Golińskiego oraz Wójta Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażeja Konkola.
W trakcie festynu, który odbywał się
na terenie przed ołtarzem polowym,
zaprezentowano programy Gdańskiej
Caritas skierowane do osób niepełno-
sprawnych. Urządzono także wysta-
wę fotograficzną pokazującą codzien-
ną pracę z podopiecznymi OREW.
W części artystycznej na „scenie” oł-
tarza polowego wystąpiły dzieci oraz

młodzież sprawna i niepełnospraw-
na z gmin Trąbki Wielkie i Cedry
Wielkie. Zorganizowano także liczne
zabawy i konkursy oraz kuchnię polo-
wą z grochówką, kiełbaskami z grilla,
ciastami i napojami. Do zabaw i tań-
ca przygrywała Kolorowa Orkiestra
z Somonina.

***
22 maja w kościele w Trąbkach Wiel-
kich chrzest św. otrzymał Aleksander
Jan Kolendo, syn Karoliny i Tomasza
z Trąbek Wielkich,

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2010

1. a) Za śp. Jerzego Jaszewskiego
(8. rocznica śmierci)
b) Za śp. Wojciecha Szulca

2. a) Za śp. Annę (12. rocznica
śmierci) i Bronisława
Sokołowskich
b) Za śp. Zygmunta Szarmacha
Czerniewo:
a) Za śp. Hildegardę
Garczyńską
b) Za śp. Romana Zulewskiego

3. 730: Za śp. Hildegradę i Jana
Karnatów
900, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna i o błogosławieństwo
Boże dla Urszuli i Zbigniewa
Gorzyńskich w 55. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Oskara, Leona,
Romana i Joachima Zielke,
Maksymiliana i Stanisława
Duszyńskich oraz Jana
Gussmana
1230, Czerniewo:
Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Piechowskich

1800: Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

4. 1600: a) Za śp. Kazimierza
(14. rocznica śmierci) i Danutę
Jankowskich
b) Za śp. Jana i Beatę Stefanów
oraz Norę Nowak
Czerniewo: Dziękczynna,
o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla ks. kanonika
Adama Krolla w 60. rocznicę
urodzin

5. a) Za śp. Zygmunta Preussa
b) Za śp. Zofię (4. rocznica
śmierci) i Wincentego
Raczkowskich

6. 730: Za śp. Grzegorza Ogórka
900, Czerniewo: O błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie dla
Gertrudy Krywald w rocznicę
urodzin oraz za śp. Edmunda
Krywalda (9. rocznica śmierci)
1100: a) Za śp. Jadwigę
i Bernarda Stolców oraz
Gertrudę Ziarnik
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b) Za śp. Franciszka Onasza
(20. rocznica śmierci)
1800: Za zmarłych z rodzin
Kozaków i Bożków

7. a) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Urszuli i Zenona Kielasów
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Władysława
(13. rocznica śmierci) i Janinę
Płaza

8. a) Za śp. Gertrudę Szczepaniak
i Tomasza Sławińskiego
b) Za śp. Tadeusza Dudka oraz
zmarłych z tej rodziny

9. a) Za śp. Janinę i Stanisława
Dymitruków oraz zmarłych
z rodziny Stachurskich
b) Za śp. Hildegardę
Garczyńską
Czerniewo: Za śp. Pawła
Fenskiego oraz zmarłych z tej
rodziny

10. a) Za śp. Jana Nadolskiego
i zmarłych z tej rodziny oraz
Feliksa Warczyńskiego
b) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Iwony i Piotra Pawłowskich
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

11. a) Za śp. Romana Zulewskiego
b) Za śp. Agnieszkę Kalinowską

12. a) Dziękczynna, o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie dla Herty
Ulatowskiej w 85. rocznicę
urodzin
b) Za śp. Hildegardę
Garczyńską

13. 730: Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta Dubielę

900, Czerniewo: Za śp. Reginę
Plicht
b) Za śp. Władysława, Stefanię
i Zofię Wróblewskich
1100: Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich oraz zmarłych
z rodziny Tiborskich
1800: Za śp. Zofię Baumgart

14. a) Za śp. Mirosława
Kowalewskiego
b) Za śp. Krystynę Belau

15. a) Za śp. Romana Zulewskiego
b) Za śp. Mieczysławę Krzywiec
(30. dzień od pogrzebu)

16. a) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Barbary i Bernarda Zimnych
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Ewy
i Jana Selków w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk

17. Za śp. Hildegardę Garczyńską
18. a) Dziękczynna i o bło-

gosławieństwo Boże dla
Haliny i Piotra Lewańczyków
w 22. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Anieli i Jana
Kelerów w 50-lecie sakramentu
małżeństwa

19. Za śp. Henryka Nadolskiego
20. 730: Za śp. Jerzego i Marię

Franuszkiewiczów
b) Za śp. Kurta Henniga
900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptachów i Elwartów
1100: Za zmarłych z rodzin
Bielskich, Tiborskich,
Czerwińskich i Pikulów
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1800: Dziękczynna,
o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Haliny Banaczyk
w 60. rocznicę urodzin

21. a) Za śp. Alojzego Pelowskiego
(w urodziny)
b) Za śp. Mieczysławę Krzywiec

22. a) Za śp. Romana Zulewskiego
b) Za śp. Pelagię, Wiktora
Bławatów oraz Marię i Jakuba
Czerw

23. a) Za śp. Jana Kaszubę i Jana
Łężyńskiego
b) Za śp. Jana Wilka
Czerniewo: Za śp. Małgorzatę
Fenską oraz zmarłych z rodziny
Sienkiewiczów

24. a) Za śp. Jana i Henryka
Nadolskich
b) Za śp. Jana Kielasa

25. Dziękczynna, o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie dla
Jubilata Jana Kelera oraz
o błogosławieństwo Boże
dla Kamili Szurgocińskiej
w 18. rocznicę urodzin

26. Dziękczynna w intencji rodziny
Ziemianów

27. 900, Czerniewo:
a) Za śp. Władysława i Wandę
Karnat oraz zmarłych z tej
rodziny
b) Za śp. Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plaków oraz Metę
Zimmermann
1100: Za śp. Agnieszkę i Piotra
Kotulów

28. a) Za śp. Romana Zulewskiego
b) Za śp. Mieczysławę Krzywiec

29. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Marty
Stankiewicz w 18. rocznicę
urodzin

30. a) Za śp. Dorotę Knapińską
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

7 czerwca: Mikołaj Ziarniewicz, Nadia Szwindowska,
Nikodem Raczkowski.

Rocznice sakramentu małżeństwa
27 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny Lubeckiej

i Piotra Platy
11 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Anity Kielas

i Krzysztofa Kolibskiego
18 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy Lewańczyk

i Adama Łukaszewicza
25 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Danuty

i Sławomira Mokrosińskich
25 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony Surmy

i Adama Owanka
10 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony Preuss

i Piotra Pawłowskiego
24 czerwca: 15. rocznica sakr. małżeństwa Joanny i Jacka Goldschmidt
16 czerwca: 20. rocznica sakr. małżeństwa Barbary i Bernarda Zimnych
16 czerwca: 20. rocznica sakr. małżeństwa Marzeny i Janusza Szymczyków
30 czerwca: 20. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Tadeusza Lewandowskich
22 czerwca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Grażyny Stolc

i Leszka Wardaka
7 czerwca: 30. rocznica sakr. małżeństwa Urszuli i Zenona Kielasów
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