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CZYM DLA MNIE JEST KOŚCIÓŁ

Pismo Święte ukazuje trzy ob-
razy Kościoła. Pierwszy obraz wy-
stępuje w nauczaniu św. Pawła, to
Kościół – Mistyczne Ciało Chrystu-
sa. Jesteśmy członkami tego Cia-
ła, czyli wszyscy, choć różnimy się
poglądami, wykształceniem, pracą,
jesteśmy sobie nawzajem potrzeb-
ni. Ten obraz Mistycznego Ciała
Chrystusa ukazuje ścisły związek
Kościoła z Eucharystią. To Eucha-
rystia tworzy Kościół oraz zespala
nas z Chrystusem i między sobą.

Drugi obraz Kościoła przedsta-
wia nam św. Piotr Apostoł – Lud
Boży. „Wy jesteście wybranym ple-
mieniem, królewskim kapłaństwem,
ludem Bogu na własność przezna-
czonym” (1 p 2,9). Ten obraz Kościo-
ła-Ludu Bożego podkreśla kapłań-
ską godność wszystkich chrześcijan
i wspólną odpowiedzialność za cały
Kościół.

Trzeci obraz, wzięty ze Sta-
rego Testamentu, z księgi Pieśni
nad Pieśniami, ukazuje Kościół ja-
ko Oblubienicę Chrystusa. Porów-
nuje on wzajemną miłość Chrystu-
sa i Kościoła do miłości oblubień-
czej mężczyzny i kobiety. Obraz
Kościoła-Oblubienicy liturgia uka-
zuje często przy zawieraniu sakra-
mentu małżeństwa.

W każdą niedzielę podczas Mszy
św. wyznajemy w modlitwie „Wie-
rzę w Boga” prawdę o szczególnej
więzi Ducha Świętego z Kościo-
łem. Więzi zapoczątkowanej w dniu
Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty

w postaci ognistych języków zstą-
pił na Apostołów zgromadzonych
w Wieczerniku i trwających wraz
z Matką Najświętszą na modlitwie,
umacniając wiarę Apostołów. W mo-
dlitwie „Wierzę w Boga” wyznajemy
też wiarę w święty Kościół. Jak to
pogodzić z paleniem na stosie np.
św. Joanny d’Arc, z potępieniem
Galileusza? Otóż, najpierw mówi-
my „wierzę w Ducha Świętego”,
a potem „wierzę w święty Kościół”.
Oznacza to, że w planach i zamia-
rach Bożych Kościół powinien być
święty, bo otrzymał środki uświę-
cenia – sakramenty, ale tworzą go
ludzie słabi po grzechu pierworod-
nym. Stąd w Kościele obecne jest
dobro i zło, prawda i fałsz, świętość
i grzech.

Co znaczy więc, że Kościół jest
„jeden święty, powszechny i apo-
stolski”? Te przymioty mówią nam
o zamysłach Boga, czego Bóg ocze-
kuje od nas, tworzących Kościół
i trwających w nim, a nie o rzeczy-
wistości, której doświadczamy.

Kościół jest jeden, ze względu
na swoje pochodzenie: jeden jest
Założyciel – Bóg w Trójcy Świętej.
Z tego wzoru trójjedynego Boga ma
czerpać siłę do zachowania jedności
w różnorodności poglądów, zacho-
wań, podziałów. Nie można udawać,
że ich nie ma w Kościele i je
przemilczać.

Kościół jest święty, a zarazem –
grzeszny. Jest święty, bo święty jest
jego Założyciel i ma środki uświęca-
nia – sakramenty, a jest grzeszny, bo
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tworzą go ludzie. Dlatego Kościół
odznacza się pięknem i brzydotą,
światłością i ciemnością, dobrem
i złem, prawdą i kłamstwem. Co do-
bre w Kościele – pochodzi od Boga,
a co złe – od człowieka.

Kościół jest powszechny, czyli
katolicki. Dotyczy to zarówno zasię-
gu jego oddziaływania, jak i prawd,
które głosi, a które dotyczą zarówno
życia duchowego, nadprzyrodzone-
go, jak i życia doczesnego.

Wreszcie, Kościół jest apostolski,
bo jest zbudowany na fundamencie
Apostołów, na sukcesji apostolskiej,
czyli ciągłości w nauczaniu, jak
i następstwie osobowym. Powiedzieć
więc na przykład, że nie wierzę
Apostołom, oznacza, nie wierzyć
Chrystusowi i Jego nauce.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2010

4 lipca: 14. Niedziela Zwykła

Iz 66,10–14c
Ga 6,14–18
Łk 10,1–12.17–20
Pan Jezus, wysyłając uczniów, pole-
cił im to, co najważniejsze. Powie-
dział: módlcie się. Nie powiedział:
uczcie, przekonujcie, nawracajcie.
Módlcie się, to znaczy, pozostawaj-
cie stale z tym, który ich posłał,
z Nim rozmawiajcie, Jemu powie-
rzajcie się. On sam dokona wszyst-
kiego.

11 lipca: 15. Niedziela Zwykła

Pwt 30,10–14
Kol 1,15–20
Łk 10,25–37
Uczony w Prawie zapytał Jezusa:
„Kto jest moim bliźnim?”. Jezus od-
powiedział nowym pytaniem w spo-
sób zaskakujący: Kto z tych trzech,
którzy ominęli ograbionego człowie-
ka, leżącego na drodze do Jerycha,
był dla niego bliźnim?

Nie to jest istotne, kto jest moim
bliźnim. Ważniejsze: czy ja jestem
bliźnim dla innych. Czy napraw-
dę muszę się martwić o to, kto
mi przyjdzie z pomocą? Mam się
raczej pytać samego siebie: Komu
mam pomóc? Czy jestem bliźnim
dla innych?

18 lipca: 16. Niedziela Zwykła

Rdz 18,1–10a
Kol 1,24–28
Łk 10,38–42
Gościnna i zapobiegliwa Marta
chciała jak najlepiej przyjąć Jezu-
sa. Krzątała się, biegała po kuchni,
szykowała, by się wszystko udało,
wieczerza była dobra, pilnowała, by
czegoś nie przeoczyć. A Maria tak
wzruszyła się Jezusem, że zapo-
mniała o nakrywaniu do stołu, mi-
seczkach, talerzach głębokich i płyt-
kich, łyżeczkach dużych i małych,
chlebie i miodzie, serze w spiżarni.
Jak rozumieć te słowa: „Marto,
Marto, troszczysz się i niepokoisz
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o wiele, a tylko jedno jest potrzebne:
Maria lepszą cząstkę obrała”. Czy
Pan Jezus nie zobaczył tej krzą-
taniny i tylko widział zamyśloną
Marię?

Marta cieszyła się tym, że zauwa-
żyła zmęczenie Jezusa, wyczuła po-
trzebę ugotowania wieczerzy. Mogła
cieszyć się, że ciasto się udało, nic
się ani nie przepiekło, ani nie prze-
soliło. Pan Jezus nie odebrał jej tej
radości, ale szanował Marię, któ-
ra umiała cieszyć się samą Jego
obecnością.

Dziś Martę wszyscy kochają bo
przypomina matkę ze świętej pa-
mięci domu rodzinnego.

Maria w obecnym świecie jest tro-
chę niedoceniana i niezrozumiana.
Świat zajął się pracą nieraz za bar-
dzo gwałtowną, zatroskaną, lękliwą,
wystraszoną, bez Boga, tymczasem
Maria wznosi się ponad ziemię. Zo-
baczyła Boga.

Ten, kto zobaczył Boga, żyje za-
chwytem nad Nim, nad światem,
nad ostróżką która jest niebieska
podobno i w niebie, i na ziemi.

25 lipca: 17. Niedziela Zwykła

Rdz 18,20–32

Kol 2,12–14

Łk 11,1–13

Niektórym się wydaje, że są już
wystarczająco święci i nie potrze-
bują o nic Boga prosić. Mogą tylko
za wszystko dziękować: za słońce
i deszcz, za łatwe i trudne szczęście,
za przysłane przez krewnych dolary
i nawet za złotówki. Tymczasem
Pan Jezus nawołuje do błagalnej
modlitwy: „Proście, a będzie wam
dane; kołaczcie, a otworzą wam”.
Mamy o wszystko prosić. Przypo-
mnijmy sobie słowa Jezusa o szcze-
niętach, które czekają na okruchy
ze stołu pańskiego.

Wszystkie modlitwy nasze będą
wysłuchane. Nie zawsze, prosząc
o chleb, dostaniemy razowiec na
miodzie. Nie zawsze, prosząc o ry-
bę, dostaniemy szczupaka. Duch
Święty da nam to, co najpotrzeb-
niejsze, choćby nam się wydawało,
że gryziemy twardy kamień.

Ks. Jan Twardowski

INFORMACJE O BUDOWIE KOŚCIOŁA W EŁGANOWIE

Rosną mury kościoła w Ełgano-
wie. Gdy ukaże się ten numer „Ka-
ny”, myślę, że będzie już położony
betonowy strop nad częścią gospo-
darczą kościoła i na chórze kościel-
nym. Serdecznie dziękuję Drogim
Parafianom za aktywną pomoc ma-
terialną świadczoną w każdą drugą
niedzielę miesiąca. Zebrane ofiary

to około 8 tys. zł miesięcznie. Jest to
wyraz Waszej ofiarności i zrozumie-
nia potrzeby finansowania wzno-
szonej świątyni. Dziękuję szczegól-
nie ofiarodawcom, którzy dokonują
spontanicznych darów. Na przykład
pan Ziemian z Ełganowa przekazał
na budowę kościoła 8 m3 dłużycy,
pewna pani ofiarowała miesięczną
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swoją rentę, pani Ewa Preuss prze-
kazała gratisowo kilkaset pusta-
ków, panowie Jankowski i Dziekoń-
ski ofiarowali piasek, otrzymałem
też gratisowo piasek ze żwirowni
w Gołębiewie. Dziękuję ełganow-
skim rolnikom za transport desek
i piasku. Serdecznie dziękuję panom
Janowi Selce, Alojzemu Ptachowi
i Waldemarowi Kielasowi za przy-
wóz drewna oraz panu Ireneuszowi
Głowackiemu i panu Wróblowi za
gratisową usługę tartaczną. Dzięki
dobroci i hojności wielu parafian
może być kontynuowana praca przy
budowie. Koszty rosną, a źródłem
finansowania jesteście Wy drodzy
parafianie.

Teraz czeka nas większy wy-
datek na położenie wspomnianego

stropu. Trzeba zakupić około pię-
ciu ton stali, sporo też wyjdzie
masy betonowej. Planuję również
w pierwsze niedziele miesiąca ogło-
sić zbiórki na tacę na budowę ko-
ścioła. Zbiórki „ciche”, to znaczy,
żeby ofiara nie wydawała brzęku na
tacy.

Jeżeli zabraknie funduszy, bę-
dziemy musieli przerwać pracę na
kilka miesięcy, a tego bardzo bym
nie chciał. Proszę więc o zrozumie-
nie i skuteczną pomoc w budowie
kościoła-pomnika wdzięczności za
koronację cudownego obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej, której jubile-
usz 25-lecia będziemy obchodzić za
dwa lata.

Ks. Edward Szymański

Budowa kościoła w Ełganowie: stan 15 czerwca 2010.
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BOŻE CIAŁO 2010
Tegoroczne ołtarze na fotografiach
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Na zdjęciach prezentujemy poszczególne ołtarze tegorocznej procesji Bożego Ciała,
wzniesione przy krzyżu koło poczty, na posesji państwa Świerczków, przed wejściem
do gimnazjum oraz przed urzędem gminy
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ZARYS WIARY – Wspólnota wierzących

Kościół znajduje swój początek
i swoje wypełnienie w odwiecznym
zamyśle Boga. Był przygotowany
w Starym Przymierzu wraz z wy-
braniem Izraela jako ludu Bożego,
będącym znakiem przyszłego zjedno-
czenia wszystkich narodów. Założony
przez słowa i czyny Jezusa, został
urzeczywistniony przede wszystkim
za pośrednictwem Jego odkupień-
czej Męki i Jego zmartwychwsta-
nia. Został następnie ukazany jako
misterium zbawienia przez wylanie
Ducha Świętego w dniu Pięćdzie-
siątnicy. Osiągnie swoje wypełnienie
w chwale nieba jako zgromadzenie
wszystkich odkupionych (KKK).

Ten, kto spotyka Jezusa, nie mo-
że iść na kompromis: albo uznaje
potrzebę Jezusa i Jego światła, albo
decyduje się żyć bez Niego. W tym
ostatnim przypadku już samo wy-
kluczenie Jezusa nie pozwala otwo-
rzyć się na autentyczne nawrócenie
zarówno temu, kto uznaje się za
sprawiedliwego w obliczu Boga, jak
i temu, który uważa się za niewie-
rzącego. (...) Niech nikt nie zamyka
swojej duszy przed Chrystusem! On
tym, którzy Go przyjmują, daje świa-
tło wiary, światło zdolne przemienić
serca, a w konsekwencji – sposób
myślenia, sytuacje społeczne, poli-
tyczne, ekonomiczne, zdominowane
przez grzech (JP II).

Chrześcijanie są wzajemnie po-
wiązani także w wierze. Uczniowie
Jezusa tworzą wspólnotę, której pod-
stawą jest wiara w Jezusa Chrystusa
i w Jego naukę o Bogu miłującym
ludzi. Wiara ta ma swój początek

i swoją historię, dochodzącą aż do
dnia dzisiejszego. Daje temu świa-
dectwo Kościół, czyli wspólnota wie-
rzących. Ma on za zadanie ożywiać
ustawicznie świadomość początków
i celu dziejów zbawienia; ma prze-
kazywać wiarę, nieść dalej w sobie
zbawczą moc i pełen ufności dążyć
do kresu dziejów.

W tej wspólnocie i tradycją tej
wspólnoty żyje każdy chrześcijanin.
Nie może jednak w niej żyć tylko
dla siebie. Kto raz usłyszał Nowinę
o miłującym ludzi Bogu, nie może
zatrzymać jej dla siebie. Ona każe
mu widzieć we wszystkich ludziach
braci i czyni go zdolnym służyć im
w miłości. Za to wszystko chrześci-
janin dziękuje Bogu i modli się za
swych braci. Natomiast we wspólno-
cie z innymi wierzącymi uroczyście
obchodzi pamiątkę, a zarazem obec-
ność miłości Bożej – Eucharystię.

W III modlitwie eucharystycznej
Kościół się modli:

Utwierdź w wierze i miłości Twój
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
a więc: sługę Twojego papieża N.,
naszego biskupa N., wszystkich bi-
skupów świata, duchowieństwo i cały
lud odkupiony.

Chrześcijaństwo nie jest religią,
która powołuje się na jakąś księgę ja-
ko swój niepodważalny i ostateczny
autorytet. Ono powołuje się nato-
miast na Osobę. To Jezus z Nazare-
tu jest dla chrześcijan niezawodnym
świadkiem Bożej miłości. Pomimo
to chrześcijanie uznają jedną Księgę
za dokument swej wiary. Księgą tą
jest Biblia. Stanowi ona świadec-
two długiej historii wiary, sięgającej
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aż do początków Bożego ludu Izra-
ela. Święte pisma Izraela – zwane
przez nas Pismem świętym Starego
Testamentu – są także wzorcem dla
chrześcijan. Do tych pism dołączyli
oni świadectwa wiary pochodzące od
uczniów Jezusa. Są to święte pisma
Nowego Testamentu (Pismo święte
Nowego Testamentu). Te świadectwa
wiary – Stary i Nowy Testament – są
wspólne wszystkim chrześcijanom,
jakkolwiek ich drogi w historii nie-
jednokrotnie się rozchodziły. Biblia
łączy ich wszystkich. Chrześcijanie
przekonani są o tym, ze Bóg objawia
się ludziom i przemawia językiem
dla nich zrozumiałym. Ponadto łączy
ich wiara, że Bóg poprzez swojego
Syna, Jezusa Chrystusa, przemówił
do ludzi jednoznacznie i ostatecznie.

Oto słowa psalmu ze Starego
Testamentu, dotyczące wielu chrze-
ścijan: Twoje słowo jest lampą dla
moich stóp i światłem na mojej ścież-
ce. Jahwe, jestem udręczony, zacho-
waj mnie przy życiu według Twego
słowa (Ps 119).

Z Ewangelii dowiadujemy się, jak
Jezus myślał i mówił o Bogu i o lu-
dziach, w jak ścisłym związku widział
Boga i świat. Zadziwia różnorodność
przykładów z codziennego życia, któ-
rymi Jezus posłużył się, chcąc zobra-
zować nadchodzące z Nim Królestwo
Boże. Mówił o piękności lilii, które

Bóg posiewa: A o odzienie czemu się
zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się
liliom na polu, jak rosną: nie pracują
ani przędą. A powiadam wam: nawet
Salomon w całym swoim przepychu
nie był tak ubrany jak jedna z nich
(Mt 6, 28), i o wróblach, którym
nie pozwala spaść z dachu: Czyż
nie sprzedają dwóch wróbli za asa?
A przecież żaden z nich bez woli Ojca
waszego nie spadnie na ziemię (Mt
10, 29). Królestwo Boże przyrówny-
wał też do zaczynu, który pewna
kobieta wzięła i włożyła w trzy miary
mąki, aż się wszystko zakwasiło (Mt
13, 33), i do maleńkiego ziarna gor-
czycy, które staje się dużym drzewem
(Mt 13, 32).

Dla wszystkich, którzy w ten spo-
sób myślą, świat Boży i świat ludzi
staje się czymś jednym. I tak to rozu-
miał Jezus. Patrzył wokoło na otocze-
nie oczami pełnymi miłości. Nawet
rzeczy małe były dla Niego jasnymi
znakami Królestwa Bożego. Chcąc
opowiadać o Bogu i Jego miłości, mó-
wił o sprawach bliskich człowiekowi.
Zwracał uwagę na wszystko, co było
wokół Niego, i poważnie traktował
każdego, kto przecinał Jego drogę.
W każdym widział obraz Boga.

Następujący tekst ukazuje, jak
wierzący patrzy na Boga i świat:

Panie, nasz Panie, w jaki sposób
jesteś obecny, skoro na ziemi widzę
tylko ludzi. Miej nas łaskawie w swej
opiece, aż osiągniemy doskonałość
w Tobie.

Nie jesteś widoczny dla naszych
oczu i nikt nie widział Ciebie kiedy-
kolwiek. Czujemy jednak, że jesteś,
i wierzymy, że Ty podtrzymujesz nas
w istnieniu.

Opr. ks. Adam Kroll
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POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak opowiadać o cudach?

Dzieci lubią wszelką cudowność
i z zainteresowaniem słuchają ta-
kich opowieści. Zwykle my sami
także widzimy w tych nadzwyczaj-
nych czynach Chrystusa znak Jego
boskości; lubimy o nich opowia-
dać. Należy jednak pamiętać, że
istnieje tu pewne ryzyko.

Po pierwsze, niebezpieczne jest
ukazywanie jedynie cudowności,
niezwykłości danego faktu. Wów-
czas bowiem dzieci będą widzieć
w Jezusie czarodzieja; cudotwór-
cę, a Biblię potraktują jako księgę
magicznych opowieści. W rzeczywi-
stości Jezus nigdy nie czynił cudów
dla porwania tłumów, dla przycią-
gnięcia ich ku sobie. Zawsze działał
dyskretnie, powściągliwie, przeciw-
stawiał się ludziom spragnionym
jedynie sensacji.

Po drugie, istnieje ryzyko, iż
dzieci ujrzą w cudach tylko zaprze-
czenie praw przyrody i nauki.
Jeżeli wszelkie zagadki, których
nie może wyjaśnić nauka będziemy
tłumaczyć działaniem Boga, każdy
postęp wiedzy człowieka stać się
może przyczyną odrzucenia Boga –
jest to łatwy argument ateistycz-
nej propagandy. Małe dziecko jest
jeszcze naiwne i łatwowierne, lecz
kiedy później, w szkole, nauczy
się znajdować naukowe wyjaśnie-
nia wszystkich zjawisk przyrody,
uznać może cuda i całą Ewangelię
za fikcję.

Zauważmy też, że w czasach
Chrystusa cud miał odmienne zna-
czenie. Te czyny, w których po-
przez działanie Mistrza objawia się
wszechmoc Boga, wzbudzają po-
dziw wszystkich i świadczą o re-
alizacji Królestwa Bożego. Za-
powiedź jego nadejścia, tak ocze-
kiwanego przez ówczesnych gorli-
wych Żydów, nie byłaby możliwa
bez namacalnych dowodów. Cuda
są właśnie takimi znakami, stano-
wią świadectwo nadejścia nowych
czasów, kiedy ubodzy będą wywyż-
szeni, poznają Dobrą Nowinę i będą
uwolnieni od swych trosk.

Warto o tym pamiętać. Ponieważ
wszechmoc Boga działa zawsze, Je-
zus wybawiający ludzi od cierpienia
jest zdolny wyzwolić ich także od
grzechu. Powinniśmy uczestniczyć
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w tworzeniu Królestwa Bożego. Cu-
da czynione przez Jezusa są apelem,
byśmy w miarę naszych ludzkich
możliwości odnawiali poprzez do-
bre uczynki, znaki miłości do Boga,
którą powinniśmy nieustannie ma-
nifestować.

Nie spieszmy się zbytnio
z opowiadaniem o cudach. Poczekaj-
my, aż dziecko odkryje niezwykłość
Jezusa w mocy Jego słowa i miłości.

Zachowajmy powściągliwość
tekstu ewangelicznego. Nigdy nie
wysuwajmy cudowności na pierw-
szy plan naszej opowieści.

Nie omijajmy jednak żadnych
szczegółów podkreślających zacho-
wanie i uczucia Chrystusa. Mówmy
o Jego delikatności, o nieskończonej
Bożej miłości do każdego człowie-
ka, a także o ogromnej wierze

ludzi, którym cuda przynosiły ulgę
i radość lub którzy byli tylko świad-
kami tych niezwykłych wydarzeń.

Opowiadajmy o cudach, nie za-
pominając o wszystkich towarzy-
szących im okolicznościach – sta-
nowi to bowiem całość. Ważny jest
nie tylko sam uzdrawiający gest,
lecz przede wszystkim to, co on
oznacza. Cuda współistnieją z na-
uczaniem Chrystusa, przedłużają je
oraz zachęcają do bliższego pozna-
nia Prawdy, którą głosił.

Wreszcie pamiętajmy o tym, że
w budzeniu wiary naszych dzieci
najważniejsze jest świadectwo na-
szego chrześcijańskiego życia.

Opr. ks. Adam Kroll

W ZGODZIE ZE SWOJĄ PŁCIĄ

Rodzicielstwo to wprowadzenie
w świat nowych ludzi. Wprowadzać
w świat to nie tylko umożliwiać
życie i rozwój fizyczny, to również
pomagać wejść w sprawy bardzo
ważne, jakimi jest rzeczywistość
płci. Jest to rzeczywistość o podsta-
wowym znaczeniu dla każdego, bo
nie można żyć poza płcią. Całe życie
jest się albo kobietą, albo mężczy-
zną. Z tym łączy się wiele spraw, od
najdrobniejszych, jak sposób strzy-
żenia włosów, do podstawowych
ról w społeczeństwie i rodzinie.
W rzeczywistość tę wprowadza się
dziecko poprzez tzw. wychowanie
seksualne.

Wychowanie określa się dziś naj-
częściej jako pomoc w rozwoju wy-
chowanka. Jest to proces całościo-
wy. Mówi się na przykład o wy-
chowaniu religijnym, gdy chodzi
o pomoc w nawiązywaniu kontak-
tu z Bogiem. Można też mówić
o wychowaniu seksualnym, stano-
wiącym pomoc w nauczeniu się ży-
cia zgodnego z własną płcią. Wbrew
pozorom, sprawa nie jest bynaj-
mniej prosta, bo choć poza bardzo
rzadkimi wypadkami patologii, płeć
człowieka jest od początku życia
jednoznacznie określona na planie
biologicznym, to psychicznie rzecz
biorąc, ludzie często żyją w niezgo-
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dzie z własną płcią nie akceptując
jej albo akceptując przesadnie.

Nieakceptowanie swojej płci mo-
że mieć różne stopnie od chwilowo
przeżywanych rozczarowań, aż do
dewiacji włącznie. Niezadowolenie
z czegoś tak trwale związanego
z własną osobą jak płeć, musi mieć
oczywiście skutki głęboko sięgające
w życie człowieka, jego obraz same-
go siebie, pełnienie ról życiowych,
poczucie porażki i cierpienie.

Pewną odmianą życia w niezgo-
dzie ze swoją płcią może być też
przypisywanie jej zbyt dużego zna-
czenia, wiązanie całej swojej war-
tości z atrakcyjnością własnej płci
i nieumiejętność życia bez oparcia
w osobie płci przeciwnej. Osoba
tak przeżywająca swoją płeć, będzie
ciągle dążyć do kontaktów seksu-
alnych, jeżeli zawrze małżeństwo,
będzie ciążyć na współmałżonku jak
bluszcz (a z czasem może jak kula
u nogi), a jeżeli pozostanie samotna,
bez możności pełnienia ról seksu-
alnych w małżeństwie i rodziciel-
stwie, będzie się czuła pozbawiona
wszelkiej wartości i nieszczęśliwa.
Jest to akceptacja płci, ale brak
akceptacji samego siebie jako czło-
wieka o określonej płci.

Życie w zgodzie ze swoją płcią
polega na zadowoleniu ze swojej płci
i widzeniu w niej wartości, ale bez
pogardzania osobami płci odmien-
nej. Jest to jednocześnie nie przeak-
centowywanie znaczenia płci, „by-
cia sobą” niezależnie od podejmo-
wanych ról seksualnych, możliwość
życia samodzielnego bez opierania
się na człowieku drugiej płci.

Z tak rozumianą akceptacją swo-
jej płci wiązać się powinien pewien
zasób wiedzy na temat anatomii
i fizjologii płci, a także umiejętność
– pojmowana jako wolna decyzja,
a nie wewnętrzny przymus – po-
dejmowania ról związanych z płcią,
a więc roli matki i żony, męża i oj-
ca, a także realizowania własnego
rozwoju, opierając się na właści-
wościach swojej płci i w ramach
swojej płci, niezależnie od tego, czy
zawiera się małżeństwo czy nie.

Takiego życia w zgodzie ze swo-
ją płcią trzeba się nauczyć i rodzice
poprzez wychowanie powinni po-
magać w tym swoim dzieciom. Czę-
sto jednak tej pomocy nie udzielają,
choć myślą, że to robią dostarczając
pewnych wiadomości poprzez tzw.
uświadomienie, a nieraz pomagają,
choć nie zdają sobie z tego sprawy,
gdyż nie umieją przekazać seksu-
ologicznych informacji. Wychowa-
nie seksualne często utożsamiane
jest z przekazywaniem wiedzy z tej
dziedziny, podczas gdy w rzeczy-
wistości, informowanie jest tylko
małą jego częścią. Dzieci powinny
otrzymywać prawdziwe informacje
o sprawach płci, ale na tym pro-
blem wychowania się nie kończy.
Sprawa ta przysparza rodzicom
wiele trudności z powodu braku
odpowiedniej wiedzy i słownictwa.
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Czują się często zażenowani tema-
tem i nie wiedzą, jak taką „akcję
uświadamiania” przeprowadzić.

Ważne jest, aby podstawową in-
formację – że dzieci rodzone są
przez ich matki – poda się dzie-
ciom tak wcześnie, że w ogóle nie
będą pamiętały, od kiedy ją po-
siadają. Przyjmą ją wtedy z całą
naturalnością, jak to, że w dzień
świeci słońce a w nocy gwiazdy.
Dla dziecka wszystkie te sprawy są
równie ważne i ciekawe. Przekaz
nie tyle zależy od dziecka, ale od
tego, jak podchodzą do nich doro-
śli. Z czasem ta wiadomość będzie
uzupełniana po trochu i w mia-
rę potrzeby, przez informacje inne,
np. o anatomii, fizjologii i higienie
narządów seksualnych.

W ten sposób unika się żenu-
jącej dla obu stron, a niekiedy
szokującej lub śmiesznej dla dziec-
ka, „konferencji uświadamiającej”,
a jednocześnie uprzedza informa-
cje, dochodzące do dziecka inną
drogą, np. od kolegów, które mogą
być mylne i wypaczające obraz tych
spraw.

Jeżeli chodzi o sprawę poczęcia
dziecka i współżycia seksualnego,
rozmowa jest dla rodziców znacz-
nie trudniejsza, bo mają poczucie,
że to co mówią, jest przez dziecko
odnoszone do ich własnego życia
małżeńskiego, stanowiącego intym-
ną tajemnicę. Z tej samej przy-
czyny temat jest krępujący także
dla dzieci, tym bardziej że sprawą
tą interesują się zwykle dzieci już
trochę starsze. Jest to rzeczywista
trudność i dlatego rodzice mogą, ku

zadowoleniu obu stron, pomóc sobie
książeczkami dla dzieci, wyjaśniają-
cymi te sprawy. Książki te zawierają
opisy biologiczne zgodne z prawdą,
są jasno napisane, a posługują się
słownictwem poprawnym i kultu-
ralnym. Dzieci mają prawo do infor-
macji w nich zawartych i nie należy
ich przed nimi taić. Zainteresowa-
nie tymi sprawami, które niektó-
rym dorosłym wydaje się świadczyć
o deprawacji, jest neutralną cieka-
wością wobec rzeczywistości, z jaką
człowiek się spotyka, a zaspokoje-
nie tej ciekawości jest konieczne
do prawidłowego funkcjonowania
w życiu. Trzeba dodać, że dużą rolę
w procesie formacji seksualnej speł-
nia dobrze przygotowana osoba np.
psycholog, osoba z poradnictwa czy
warsztaty dla młodzieży w Matem-
blewie. Oczywiście, to nie zwalnia
rodziców od rozmawiania z dzieć-
mi na te ważne i odpowiedzialne
tematy. Świat mediów przesycony
erotyzmem, ukazujący często wirtu-
alną miłość bez odpowiedzialności
i wyrzeczenia, nie sprzyja praw-
dziwej formacji seksualnej, tylko
jest powodem seksualnych wypa-
czeń (u dziewcząt i u chłopców).
Trzeba sięgać po literaturę pro-
mującą światopogląd chrześcijań-
ski, a na pewno przyszłość naszych
dzieci będzie radosna i szczęśliwa.
Warto na zakończenie jeszcze raz
podkreślić, że wychowanie seksual-
ne jest zakresowo czymś znacznie
szerszym, niż proste poinformowa-
nie o niektórych sprawach związa-
nych z biologią człowieka.

Opr. ks. Adam Kroll
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Camino uczy pokory

Łukasz Krzysztofka rozmawia
z pielgrzymem Tomaszem Dańcem.

Dlaczego wybrałeś się na piel-
grzymkę do Santiago de Com-
postela?

Decyzję o pójściu do grobu św.
Jakuba podjąłem zaledwie miesiąc
po znalezieniu informacji o Com-
posteli. Ubiegły rok był dla mnie
okresem zmagania się z wieloma
trudnymi doświadczeniami. W tym
czasie czułem Bożą opiekę i chcia-
łem za to podziękować Panu Bogu,
jak mogłem najlepiej. Wcześniej wę-
drowałem na Jasną Górę oraz do
Ostrej Bramy. Ale postanowiłem, że
pora na dłuższą pielgrzymkę. Dwa
tygodnie przed wyprawą poznałem
Michała, który szukał towarzysza
pielgrzymki. Później przez tydzień
podróżowaliśmy autostopem z Pol-
ski do francuskiego Saint Jean Pied
de Port. Tam rozpoczęliśmy pieszą
wędrówkę na Camino.

Opowiedz, jak wygląda typowy
dzień na szlaku św. Jakuba.

Pielgrzymów dzieli się zazwyczaj
na dwie grupy: tych, którzy wsta-
ją około 4 i wyruszają w drogę
po ciemku, z latarkami, by uciec
przed upałami i dotrzeć w południe
do schroniska, gdzie będą nocować,
oraz tych, którzy wyruszają dopie-
ro o świcie i wędrują do wieczora.
Ja zaliczałem się do drugiej grupy.
Każdy dzień był podobny: pobudka,

małe śniadanie – najczęściej ba-
gietka, warzywa oraz owoce – i w
drogę. Co kilka kilometrów chwi-
la odpoczynku, czasem „cafe con
leche”, czyli kawa z mlekiem w kli-
matycznych, hiszpańskich barach.
Po drodze mijaliśmy wielu pielgrzy-
mów, słyszeliśmy dobrze nam znane
pozdrowienie: Hola! Buen Camino!
(Cześć, dobrej drogi!). Wieczorami
docieraliśmy do schroniska – je-
śli było wolne miejsce, mogliśmy
zostać na noc, jeśli nie – musie-
liśmy szukać gdzie indziej. Często
uczestniczyliśmy w wieczornej Eu-
charystii.

Nie było problemów ze znale-
zieniem noclegów?

Każdy, kto chce wyruszyć na szlak,
otrzymuje w biurze pielgrzymko-
wym Paszport Pielgrzyma, w któ-
rym zbiera pieczątki uzyskane
w mijanych po drodze kościołach
i schroniskach. Jest to potwier-
dzenie pielgrzymowania. Na całej
trasie w prawie każdej miejscowości
są albergues, czyli schroniska, pro-
wadzone przez parafie, miasta albo
prywatnych właścicieli. Za mniej-
szą czy większą opłatą można tam
przenocować. Bywało, że spaliśmy
na ściernisku, nad rzeką, w lesie,
w starych i opuszczonych ruinach
budynków. Te noclegi najbardziej
zapadły w pamięć.
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Doskonała kondycja fizyczna to
pewnie niezbędny warunek doj-
ścia do Santiago?

Uważam, że nie. Choć szlak liczy
800 km, etapy można tak ustalić,
by iść 10, 15, 30 czy 50 km dziennie
w zależności od możliwości fizycz-
nych. Największą trudnością może
być brak właściwego nastawienia.
Nie wyobrażam sobie, bym mógł
znieść ogromne upały i niedogod-
ności, nie nadając im konkretnej
intencji. Na Camino nie można ni-
czego planować na kolejne dni. To
wydaje się proste, ale w prakty-
ce ogromnie trudne: zaufać Bogu
i dać się Jemu prowadzić. Nie na-
rzekać na upał, brak wody, bolące
nogi i plecy. Camino uczy pokory,
cierpliwości, a także wdzięczności.

Wybierzesz się ponownie do
Santiago de Compostela?

Każdy, kto przeszedł Camino, pra-
gnie na nie wrócić. Na szlaku byłem
26 dni, ale Camino trwa w moim
życiu i w tym co robię. To doświad-
czenie, którego się nie zapomina.
Rok 2010 będzie Rokiem Świętym

w Santiago de Compostela. Chciał-
bym wtedy wyruszyć do grobu św.
Jakuba od progu własnego domu.

„Przewodnik Katolicki
Młodych” 2008 r.

Camino de Santiago (dosłownie
„Droga do Jakuba”) to jeden z naj-
starszych szlaków pątniczych Eu-
ropy. Po odnalezieniu w IX wieku
grobu św. Jakuba Apostoła w San-
tiago de Compostela Europę pokry-
ła sieć szlaków, które z najdalszych
zakątków kontynentu wiodły do
Composteli w Hiszpanii. Dwieście
lat później chrześcijanie wyruszali
na Camino, aby w kilkumiesięcz-
nej wędrówce poddać się ascezie,
uświęcić, odprawić pokutę czy od-
naleźć na nowo Boga, drugiego
człowieka i siebie. Tradycja piel-
grzymowania do Santiago odrodzi-
ła się mocno w latach 80 ubiegłe-
go wieku. Sanktuarium uważa się
za trzecie miejsce chrześcijańskich
pielgrzymek – po Ziemi Świętej
i Rzymie. Pątnicy wędrują kilkoma
szlakami: Drogą Francuską (przez
Nawarrę, Rioję, Kastylię i Leon,
Galicję), Camino Norte (wzdłuż
północnego wybrzeża Hiszpanii),
Via de Plata z Sewilli oraz Camino
Portugalskim z Lizbony. W odróż-
nieniu od naszych pielgrzymek na
Jasną Górę pielgrzymi na Cami-
no idą z założenia samotnie, bądź
w bardzo małych grupach. W Pol-
sce trwają prace nad odtworze-
niem starych szlaków pątniczych,
szczególnie tzw. Camino Polaco –
prowadzącego od Ogrodników przy
granicy z Litwą, przez Olsztyn, To-
ruń, Gniezno i Poznań do Słubic
na granicy z Niemcami i dalej do
Hiszpanii.
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GIMNAZJALIŚCI NA WĘGRZECH

W sobotę 5 czerwca 2010 roku
odbyła się premiera przedstawie-
nia, przygotowanego przez grupę
teatralną PASCH z naszego trąb-
kowskiego gimnazjum. Godne uwagi
są dwa fakty – premiera miała miej-
sce w Europejskiej Stolicy Kultury
w 2010 roku – w Peczu na Węgrzech
zaś sztuka została napisana i zagra-
na przez 10 uczniów klas drugich
w języku niemieckim.

Relacja uczniów: Kasi Jaszewskiej
i Patricka Pankowskiego

Dnia 02.06.2010 roku nasza dzie-
sięcioosobowa grupa teatralna wraz
z panią Dorotą Niewiadomską oraz
panią Anną Putą-Kanarek wyru-
szyła na Węgry z przygotowanym
przedstawieniem, nad którym cięż-
ko pracowaliśmy przez ostatnie mie-
siące. W drodze do Peczu, gdzie mia-
ły odbywać się warsztaty teatralne,
zorganizowane przez Goethe-Insti-
tut, zatrzymaliśmy się w Budapesz-
cie, który zrobił na nas ogromne
wrażenie.

Po dodarciu na miejsce, czy-
li do internatu Valeria-Koch-Schu-
le w Peczu, zakwaterowaliśmy się
oraz poznaliśmy naszych współloka-
torów, pochodzących z różnych kra-
jów. Wieczorem zaprezentowaliśmy
nasze przedstawienie pedagogom,
oni zaś uświadomili nam, co jest
naszą mocną stroną oraz nad czym
musimy jeszcze popracować. Przez
cały następny dzień pracowaliśmy

nad naszym przedstawieniem. Wie-
czorem wszyscy wyruszyliśmy zwie-
dzać Pecz, który okazał się interesu-
jącym miastem. Szczególną uwagę
zwróciliśmy na olbrzymie ilości za-
trzaśniętych kłódek na bramach.
Okazało się, że jest to w zwyczaju
miasta i kłódkę tę zatrzaskuje każda
para, która chce, aby ich związek był
wieczny i trwały. Miasto zachwyciło
nas swoim starożytnym, rzymskim
charakterem. W sobotę rano odbyły
się nasze ostatnie zajęcia z Jensem,
dopracowaliśmy ostatnie szczegóły.
Tuż po obiedzie odbyła się pró-
ba generalna na scenie. O godzinie
18.00 nadeszła długo oczekiwana
chwila, czyli czas rozpoczęcia pre-
mier. Nasza grupa jako pierwsza
przedstawiała swoją sztukę. Każdy
z nas odczuwał lekkie zdenerwowa-
nia oraz tremę. Lecz dzięki żywej
reakcji publiczności zapomnieliśmy
o towarzyszących nam uczuciach
i daliśmy z siebie wszystko. Po nas
zaprezentowały się grupy z Czech,
Słowenii, Estonii, Litwy i Węgier.
Wszyscy wypadli znakomicie, każ-
dy z nas ma odmienne zdanie co
do tego, kto był najlepszy. Po pre-
mierach udaliśmy się na zasłużoną
kolację oraz na dyskotekę. W nie-
dzielę ostatnie godziny spędziliśmy
w centrum miasta w międzynarodo-
wej grupie, po czym nadszedł czas
na pożegnanie.

Przygoda ta na pewno pozosta-
nie długo w naszej pamięci. To ona
sprawiła, że zyskaliśmy na pewności
siebie, staliśmy się odważniejsi, lep-
si językowo oraz zawarliśmy nowe
przyjaźnie i znajomości.

Oprac. D. Niewiadomska
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Gimnazjalna grupa teatralna oraz przedstawiciel Instytutu Goethego w chwilę po
premierze

GIMNAZJALNA ODYSEJA

Od ubiegłego roku szkolnego
przy Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Trąbkach Wiel-
kich istnieje szkolna drużyna Ody-
sei Umysłu. Działa ona w ramach
ogólnoświatowego programu, które-
go celem jest wspieranie kreatyw-
ności i wyobraźni młodych ludzi,
w połączeniu z dobrą zabawą oraz
zdobywaniem ciekawych doświad-
czeń.

9 i 10 czerwca 2010 roku Odyse-
usze z Trąbek Wielkich mieli oka-
zję przeżyć niecodzienną przygodę.
Lokalne gimnazjum odwiedziła bo-
wiem młodzież z Houston. Celem

dwudniowego spotkania była inte-
gracja młodych Polaków i Amery-
kanów oraz zapoznanie gości z re-
aliami współczesnej polskiej szko-
ły, miejscowością Trąbki Wielkie,
a także okolicznymi atrakcjami tu-
rystycznymi.

Uczestnicy spotkania wzięli
udział w biegu na orientację, w pol-
sko-amerykańskim meczu piłki siat-
kowej oraz w połączonej z ogniskiem
wycieczce do Centrum Edukacji
i Promocji Regionu w Szymbarku.

Marta Czaplińska
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Nowo ochrzczony Marcin Sławomir Wroński z rodzicami i chrzestnymi

Czcigodni Jubilaci Urszula i Zbigniew Gorzyńscy w dniu 55. rocznicy sakramentu
małżeństwa
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Koncert zatytułowany „Chopin i Liszt” w wykonaniu Macieja Gańskiego w trąb-
kowskim gimnazjum

Ks. prałat Edward Szymański przyjmuje życzenia z okazji 45-lecia kapłaństwa
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

23 maja w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, w ramach obcho-
dów Roku Chopinowskiego, odbył
się koncert zatytułowany „Chopin
i Liszt” w wykonaniu pianisty Ma-
cieja Gańskiego. W programie
znalazły się utwory Fryderyka Cho-
pina oraz węgierskiego kompozy-
tora i pianisty Franciszka Liszta.
Publiczność nagrodziła występ rzę-
sistymi brawami.

***
29 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli Katarzyna Mróz z Gdyni
i Tomasz Żukowski z Ełganowa.

***
Tegoroczna Uroczystość Bożego
Ciała w Trąbkach Wielkich roz-
poczęła się Mszą św. o godz. 9.00
przy ołtarzu polowym. Na wstę-
pie ks. prałat Edward Szymański
złożył życzenia Jubilatom Urszu-
li i Zbigniewowi Gorzyńskim
z Trąbek Wielkich, obchodzącym
55. (szmaragdową) rocznicę sakra-
mentu małżeństwa. Procesja Eu-
charystyczna, tak jak w latach po-
przednich, przeszła kolejno ulicami
Gdańską, Pocztową, Sportową, Pa-
steura i ponownie Gdańską. Ołtarze
zostały przygotowane przy krzyżu
przydrożnym, przy budynku Pań-
stwa Świerczków, w głównym wej-
ściu do budynku Gimnazjum oraz
przy budynku Urzędu Gminy. Przy
poszczególnych ołtarzach ks. pra-
łat podziękował ich wykonawcom,
a przy ostatnim ołtarzu podziękował

wszystkim, którzy czynnie włączyli
się w przygotowanie i przeprowa-
dzenie uroczystości.

***
6 czerwca w naszym kościele
chrzest św. otrzymał Marcin Sła-
womir Wroński, syn Emilii i Sła-
womira zamieszkałych w Pruszczu
Gdańskim.

***
12 czerwca w kościele parafialnym
sakramentalny związek małżeński
zawarli Patrycja Pasik i Maciej
Makarewicz – oboje to mieszkańcy
Trąbek Wielkich.

***
12 czerwca po wieczornej Mszy
św., odprawionej w 23. rocznicę
koronacji obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej przez papieża Jana Paw-
ła II, przedstawiciele rodziny pa-
rafialnej oraz samorządu gminnego
złożyli ks. prałatowi Edwardowi
Szymańskiemu życzenia z okazji
45-lecia kapłaństwa.

***
13 czerwca w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, w ramach
obchodów Roku Chopinowskiego,
odbył się czwarty, ostatni z za-
planowanych na ten rok szkolny,
koncert fortepianowy w wykonaniu
Macieja Gańskiego. Koncert za-
tytułowany „Fryderyk Chopin i Ka-
rol Szymanowski” zgromadził licz-
ną publiczność, która gorąco przyj-
mowała występy zaprzyjaźnionego
z naszą gminą pianisty. Na widowni,

20



Państwo Młodzi Katarzyna i Tomasz Żukowscy

Państwo Młodzi Katarzyna i Krystian Goyke
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pośród stałych bywalców trąbkow-
skich koncertów, znaleźli się wyjąt-
kowi goście – nauczyciele z Houston
w Teksasie (USA), którzy wcześniej
uczestniczyli w programie „Odyseja
Umysłu” w naszym gimnazjum.

***
17 czerwca zorganizowano wyjaz-
dowe posiedzenie komisji stałych
Rady Gminy Trąbki Wielkie, w celu
zapoznania się ze stanem niektó-
rych obiektów komunalnych (świe-
tlice, boiska, place zabaw, obiek-
ty w trakcie budowy). Szczególną
uwagę radni zwrócili na obecnie
realizowane inwestycje tj. budowę
kanalizacji i oczyszczalni ścieków
w Trąbkach Wielkich oraz zago-
spodarowanie brzegu Jeziora Sobo-
widzkiego.

***
18 czerwca odprawiona została
Msza św. dziękczynna z okazji 50.
rocznicy sakramentu małżeństwa
Anieli i Jana Kelerów z Trąbek
Wielkich. Złoci Jubilaci wychowali
12 dzieci i doczekali się 35 wnuków
oraz 1 prawnuka. Do życzeń dla
Jubilatów dołącza się także redakcja
„Kany”.

***
19 czerwca w naszym kościele
sakramentalny związek małżeński
zawarli Katarzyna Pianowska
z Trąbek Wielkich i Krystian Goy-
ke z Lubkowa.

Opracował S. D.

Czcigodni Jubilaci Aniela i Jan Kelerowie podczas uroszystości 50-lecia sakramentu
małżeństwa
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Budowa oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich

Radni oglądają ścieżkę pieszo-rowerową o długości około 1 km wzdłuż brzegu
Jeziora Sobowidzkiego
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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
RADY DUSZPASTERSKIEJ

W niedzielę, 30 maja br. od-
było się posiedzenie Duszpaster-
skiej Rady Parafialnej. Głównym
tematem była organizacja procesji
Bożego Ciała oraz sprawy bieżą-
ce parafii. Zgodnie ze zwyczajem,
spotkanie otworzył ks. proboszcz
prałat Edward Szymański i na
wstępie poinformował, że procesje
Bożego Ciała w Trąbkach Wielkich
i Czerniewie pójdą zeszłorocznymi
trasami. Wyraził nadzieję, że nie
zawiodą parafianie przygotowujący
ołtarze. Wystrój ołtarza polowego,
kościoła i terenu przykościelne-
go ksiądz powierzył Andrzejowi
Karczowi i Sławomirowi Surmie.
Na wniosek księdza proboszcza
ustalono, że podczas uroczysto-
ści i w oktawie baldachim będą
nosić:
– w Boże Ciało – strażacy,
– w piątek – mężczyźni z Trąbek

Wielkich,
– w sobotę – z Ełganowa,
– w niedzielę – nie ustala się,
– w poniedziałek – z Kleszczewa,
– we wtorek – z Czerniewa,
– w środę – z Trąbek Wielkich,
– w czwartek – z Ełganowa,
– w piątek – strażacy.

Wszystkie czynności związane
z procesją Bożego Ciała mają się
odbywać podobnie jak w ubiegłych
latach.

Z pozostałych spraw bieżących
omówiono zbiórkę darów prowa-
dzoną przez Caritas na rzecz po-
wodzian. Ustalono również, że wy-
wóz śmieci z cmentarza w tym roku
przypada sołectwu Trąbki Wielkie.

Sporo czasu poświęcono budo-
wie kościoła w Ełganowie. Ksiądz
proboszcz podziękował wszystkim
za pracę i ofiarność, dodał też,
że liczy na większe zrozumienie
u tych parafian, którzy do tej pory
się nie włączyli. Szczególne podzię-
kowanie ksiądz skierował do para-
fian z sołectwa Czerniewo, które
– jak stwierdził – jest najbardziej
ofiarne.

Na zakończenie przewodniczą-
cy Rady Parafialnej przypomniał
radnym o przypadającej 12 czerw-
ca 23. rocznicy koronacji obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej i za-
prosił członków Rady do uczcze-
nia rocznicy 45-lecia kapłaństwa
księdza prałata Edwarda Szymań-
skiego przypadającej 13 czerwca.
W związku z planowanym na ten
dzień wyjazdem księdza probosz-
cza do Kuźnicy na uroczystość
odpustową, zaproponował złożenie
życzeń księdzu jubilatowi podczas
Mszy św. 12 czerwca. Na tym
spotkanie Rady Parafialnej zostało
zakończone.

Józef Sroka
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WIERSZE

Katyńskie fatum
Rok czterdziesty zabrał nam kwiat
i gdy mija po nim siedemdziesiąt lat
dołącza znów bukiet do miejsca tamtego
które jest Golgotą Narodu Polskiego
zataczając krąg śmierci, czy pierwszej za mało
by znowu w tragiczną kartę się wpisało
raz kolejny boleścią w nieszczęsną godzinę
Boże nasz daj im wszystkim wieczny odpoczynek

Jan Orczykowski

Ojczyzno, którą kocham, a to mi wpojono
po tragicznej boleści nie bądź zagubioną
mamy piękną historię i Naród oddany
choć nieraz ściskały ciebie też kajdany
lecz w sercach żeś żyła Polsko ukochana
wymodlona, waleczna i Bogu oddana.
Tworzymy ciągłość jedności, ale już na stałe
nie chwilową, na pokaz, lecz przez lata całe
a w Narodzie wreszcie nastąpi odnowa
znikną waśnie, a miłość wytrysnąć gotowa.

Jan Orczykowski

Bądźmy świadkami Miłości

Świadczyć swoją wiarą
przez swe życie całe
ona naszą miarą
i na Bożą chwałę.
Nasz Pan Jezus świadczył
będąc tu na ziemi
na człowieka patrzył
oczami Bożymi.
Serce miał otwarte
i to dla każdego
zbawienie zawarte
było w misji Jego.

Bądźmy więc świadkami
swym postępowaniem
a Pan Jezus z nami
na wieki zostanie.
Ufam Tobie Jezu
mówmy codziennością
nie tylko w pacierzu
bo Bóg jest Miłością.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2010

1. a) Za śp. Hildegardę
Garczyńską
b) Za śp. Leszka (rocznica
urodzin), Leokadię i Wacława
Miękinów

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

3. a) Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (4. rocznica
śmierci)
b) Za śp. Józefa Bachusza oraz
zmarłych z tej rodziny

4. 900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Karnath i Stapel
1100: Za śp. Jana i Jerzego
Zielke, Jana i Piotra Wilków
oraz Mariannę i Ryszarda
Kamińskich
1800: Za śp. Jana (1. rocznica
śmierci), Anielę i Franciszka
Abramów

5. a) Za śp. Józefa Paklerskiego
b) Dziękczynna i o potrzebne
łaski dla Anny Burdówny
w 99. rocznicę urodzin

6. Za śp. Mieczysławę Krzywiec
7. Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Bogumiły
i Wojciecha Skierków
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa
Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptach i Ellwart

8. Za śp. Romana Zulewskiego
9. a) Za zmarłych z rodzin

Kelerów i Bugów
b) Za śp. Mieczysława Bławata

10. a) Za śp. Marię (5. rocznica
śmierci), Szczepana
i Mieczysława Goczkowskich

b) Za śp. Zofię Trofimowicz
oraz zmarłych z rodziny
Orzechowskich

11. 900, Czerniewo:
a) Za śp. Leona i Jana
Hendrychów, Józefa, Rozalię,
Franciszka i Józefa Dończyków
oraz zmarłych z tych rodzin
b) O szczęśliwe zbiory
1100: Za śp. Józefa i Jana
Kosztyłów
1800: Dziękczynna,
o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Małgorzaty
Kinder w 89. rocznicę urodzin
(int. dzieci i wnuków)

12. Za śp. Hildegardę Garczyńską
(zaległa z 12 czerwca)

13. Za śp. Jana Bukowskiego
(9. rocznica śmierci)

14. Czerniewo: Za śp. Józefa,
Magdalenę i Alfreda Karassek

15. Za śp. Agnieszkę Luksemburg
17. Za śp. Alfreda Karassek

i Gertrudę Dończyk
18. 730: Za śp. Erykę Kinder

(3. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny
900, Czerniewo:
Za śp. Leokadię Reszke
oraz zmarłych z rodzin
Kowalczyków i Cesarczyków
1100: a) Za śp. Urszulę
i Beniamina Salewskich oraz
Stanisława Kusaja
b) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Justyny i Adriana Jagusiów
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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21. Za śp. Jadwigę i Władysława
Laskowskich
Czerniewo: Za śp. Martę,
Józefa i Jana Zawickich

22. Za śp. Sławomira Kowitza
23. O błogosławieństwo Boże

i zdrowie dla Zdzisławy Preuss
(int. dzieci)

24. Za śp. Kazimierza
Stopowskiego (8. rocznica
śmierci)

25. 730: Za śp. Gabriela Łyczaka
(12. rocznica śmierci)
900, Czerniewo:
a) Za śp. Annę, Wiktora i Jana
Formelów
b) Za śp. Józefa Kamińskiego
1100: Za śp. Jakuba
(25. rocznica śmierci) i Marię
Czerw
1800: O błogosławieństwo Boże
dla Piotra Ohl w 40. rocznicę
urodzin

26. Za śp. Kamilę i Jana Hościłów
oraz zmarłych z tej rodziny

27. Za śp. Stanisława Krępę
(21. rocznica śmierci) oraz
Bronisławę i Władysława
Rusinów

28. Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków
Czerniewo: a) Za śp. Hannę
Knigę oraz Katarzynę
i Franciszka Sebzdów
b) Za śp. Annę Zulewską

29. Za śp. Łucję Selka (14. rocznica
śmierci)

31. a) Za śp. Ignacego
Olszewskiego
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Danuty
Kreft w 40. rocznicę urodzin
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 lipca: Hubert Sebastian Mućka, Aleksandra Dzieżyc,
Natalia Aleksandra Ziemann.

Rocznice sakramentu małżeństwa
18 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Justyny Kaczmarek

i Adriana Jagusia
18 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Dominiki Dajdy

i Tomasza Marchewicza
16 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Lucyny Muchy

i Romana Wasyny
30 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty Cieciory

i Rafała Szostka
1 lipca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Aliny Czerw

i Grzegorza Szymczyka
1 lipca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Krystyny Czerwińskiej

i Antoniego Głowackiego
7 lipca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Bogumiły Czerwińskiej

i Wojciecha Skierki
20 lipca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Grażyny Chmielewskiej

i Andrzeja Węsierskiego

ODESZLI DO PANA
2 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Abrama

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


