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Królowej Anielskiej

śpiewajmy,

Różami uwieńczmy

Jej skroń;

Jej serca

w ofierze składajmy,

Ze łzami

wołajmy doń:

O Maryjo,

bądź nam

pozdrowiona,

Bądź Ty zawsze

Matką nam!

Przez Ciebie,

o Matko miłości,

Łask wszelkich

udziela nam Bóg;

A my Ci hołd dajem

wdzięczności,

Upadłszy

do Twoich stóp.

O Lilijo,

jakżeś Ty wspaniała:

Wszelkich cnót

rozlewasz woń!W
il

li
a
m

A
d

o
lp

h
e

B
o
u

g
u

er
ea

u
,

„
N

a
jś

w
ię

ts
za

D
zi

ew
ic

a
w

śr
ó
d

A
n

io
łó

w
”



CZY MODLITWĄ MOŻNA WYPROSIĆ
UZDROWIENIE CIAŁA?

Kościół zachęca do modlitwy
o uzdrowienie. W naszej archidiecezji
w Sopocie co miesiąc są odprawiane
Msze św. z modlitwą o uzdrowie-
nie, które prowadzi ks. dr Andrzej
Kowalczyk, archidiecezjalny egzor-
cysta. Przybywa na te nabożeństwa
dużo ludzi, zwłaszcza starszych.

Istota modlitwy o uzdrowienie
Gdy modlimy się za chorych z głę-

boką wiarą, że Jezus ma moc uzdro-
wić dziś, jak czynił to dwa tysiące
lat temu, to taka modlitwa nie jest
daremna. Ważna jest tu wielka wiara
w moc modlitwy. Na przykład, czy
próbowałeś uwierzyć w skuteczność
modlitwy za osobę niewidomą od
urodzenia?

Potrzeba odwagi
To sam Jezus zachęcał apostołów

do modlitwy za chorych. To niezwy-
kłe odkrycie, że Bóg rzeczywiście od-
powiada za naszą modlitwę. Trzeba
Bogu naprawdę zaufać. Pewien mi-
sjonarz w Ameryce Łacińskiej uczył
parafian modlitwy o uzdrowienie.
Stwierdził po latach, że około 80 pro-
cent tych prostych ludzi doznawało
uzdrowienia, lub ulgi w chorobie.
Potrzeba tu podjąć kilka prostych
kroków.

Rozeznać chorobę
Lekarz, zanim postawi diagnozę,

najpierw rozmawia z chorym, po-
dejmuje badanie, a potem określa
chorobę i lekarstwo. Podobnie przy
modlitwie o uzdrowienie, trzeba do-
konać rozeznania, o co dokładnie

mamy się modlić. Ważna jest – pod-
kreślam – ufność i wiara w to, że
Jezus pokona chorobę.

Uzdrawiający dotyk
Tradycyjnie, podczas modlitwy

za chorych, nakłada się na nich
ręce. W Piśmie św. czytamy: „Na
chorych ręce kłaść będą i ci odzyska-
ją zdrowie” (Mk 16,18). Położenie
rąk na ramionach osoby, za którą
się modlimy wyraża naszą braterską
miłość i współczucie. Jest też zna-
kiem miłości Pana Boga. Nie jest
to gest magiczny ani sakramentalny.
Nie jest to też przekazywanie „ener-
gii” na wzór bioenergoterapeuty. To
nie my uzdrawiamy, lecz Jezus. My
jedynie modlimy się, otaczając da-
ną osobę miłością, wyrażoną także
przez gest fizyczny położenia rąk na
ramionach. Jezus jest w centrum.
„Gdzie bowiem dwóch lub trzech
gromadzi się w imię Moje – tam Ja
Jestem”. Owocem takiej modlitwy
może być niekoniecznie uzdrowienie
fizyczne, ale jeszcze ważniejsze, czyli
duchowe, które pozwoli przyjąć cier-
pliwie chorobę jako krzyż darowany
przez Jezusa.

Jak się modlić?
Najlepiej spontanicznie, czyli

swoimi słowami w postawie klę-
czącej czy stojącej. Postawa nie ma
znaczenia. Tematem modlitwy ma
być konkretna choroba z wyobra-
żeniem jej wyleczenia. Np. złamana
ręka – modlę się o jej zrośnięcie,
o potrzebe komórki wzmacniające,
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o uniknięcie zakażenia itp. I znów
przypomnienie: tu potrzebna jest
w modlitwie naprawdę głęboka wia-
ra, a nie wątpienie typu: zobaczę,
czy to co pomoże.

Ufność
Już wspominałem, że nie można

dopuszczać zwątpienia w moc Jezu-
sa uzdrawiającego. Zarazem, trzeba
przyjąć wolę Boga, bo może Bóg ma
powody, dla których chory ma podjąć
cierpienie. Stąd wypowiadamy z uf-
ną wiarą prośbę o uzdrowienie „jeśli
jest taka wola Boża”.

Brak wiary
Największą przeszkodą w sku-

teczności modlitwy jest brak wiary.
Kiedy apostołowie nie mogli uleczyć
opętanego, Jezus zganił ich brak
wiary (por. Mt 17,14–20). Są ludzie,
którzy w chorobie zwątpili w ja-
kąkolwiek pomoc i trzeba najpierw
takiego chorego przekonać o skutecz-
ności modlitwy uzdrawiającej. Chory
też musi uwierzyć. Nie można lek-
ceważyć i posługi lekarzy, myśląc,
że modlitwa ich zastąpi. Księga Mą-
drości Syracha zachęca do modlitwy
o uzdrowienie, a zarazem stwierdza:
„Potem sprowadzi lekarza, bo jego
też stworzył Pan. Nie odsuwaj się
od niego, bo jest ci potrzebny. Jest
czas, kiedy w ich rękach jest wyjście
z choroby” (Syr 38,12–14).

Brak troski o zdrowie
Gdy prosisz o własne uzdrowie-

nie, a jednocześnie szkodzisz sobie
pijąc alkohol, paląc papierosy czy
w inny sposób okazując lekceważe-
nie swojego zdrowia, to taka mo-
dlitwa jest nieskuteczna. Najpierw
uporządkuj swoje życie. Jeśli sam
nie będziesz szanował zdrowia, nie

oczekuj, że zostaniesz uzdrowiony
w sposób nadprzyrodzony.

Z ufnością i dziękczynieniem
Często towarzyszy choremu czy

modlącemu się o uzdrowienie takie
oto myślenie: Nie wierzę, że coś się
może zmienić, ale na wszelki wy-
padek się pomodlę”. Trzeba wielkiej
wiary na wzór Syrofenicjanki, która
na odmowę uzdrowienia córki, odpo-
wiedziała Jezusowi, że i szczenięta
jedzą spod stołów ich panów. Wów-
czas Jezus pochwalił wiarę matki
i wysłuchał prośby.

Wszystko, o co w modlitwie pro-
sicie, stanie się wam, tylko wierzcie,
że otrzymacie” (Mk 11,24).

Podsumowując, trzeba w tej mo-
dlitwie pięciu rzeczy:
1. Wzbudź silną wiarę w moc modli-

twy i rozeznaj, kiedy taka modli-
twa jest wskazana.

2. Słuchaj. Wysłuchaj osoby proszą-
cej o modlitwę i proś Boga o ro-
zeznanie.

3. Połóż ręce na ramionach chore-
go. Niech przez ciebie Bóg ob-
darza łaskami tego, za którego
z życzliwością, wiarą i miłością
się modlisz.

4. Módl się ufnie. Proś Ojca, Syna
i Ducha Św., aby byli z tobą i osobą
chorą, za którą się modlisz. Módl
się z wiarą, wyobrażając sobie jak
dokonuje się uzdrowienie.

5. Módl się z dziękczynieniem. Po-
dziękuj Bogu, że wysłuchuje two-
jej modlitwy, twoich słów i zostaw
Jemu decyzję.

Opr. ks. E. Szymański

na podst. „Słowa wśród nas”
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2010

1 sierpnia: 18. Niedziela
Zwykła

Koh 1,2;2,21–23

Kol 3,1–5.9–11

Łk 12,13–21

„Nauczycielu, powiedz mojemu bra-
tu, żeby się podzielił ze mną spad-
kiem” – zwrócił się ktoś z tłumu
do Jezusa. Jezus mu odpowiedział:
„Któż Mnie ustanowił sędzią albo
rozjemcą nad wami?” Człowiek ten
nie prosił o radę. Chciał, żeby Jezus
stanął po jego stronie, uznał go za
pokrzywdzonego. Dotykamy ogrom-
nie ważnego zagadnienia, znacznie
szerszego od spraw spadkowych.
Tak często domagamy się, żeby
Kościół poparł nasze stanowisko,
potępił taki czy inny ustrój społecz-
ny albo pochwalił to, co nam wydaje
się słuszne. Czy nie jest to czasem
krótkowzroczność, pycha, wygóro-
wana ambicja? Czy postępowanie
nasze jest zawsze zgodne z Ewange-
lią? Raczej siebie oskarżajmy, a nie
innych.

8 sierpnia: 19. Niedziela
Zwykła

Mdr 18,6–9

Hbr 11,1–2.8–19

Łk 12,32–48

Chyba Pan Jezus myślał o ludziach
w podeszłym wieku, o tych, którzy
czekają wieczorem. Starsi ludzie
narzekają na zdrowie, obawiają się,

że życie zmarnowali. Kto z nich
oczekuje Pana Jezusa z płonącą
pochodnią, to znaczy z radością?
Niech nam się nie wydaje, że czeka
się długo. Wszystko, co się kończy,
jest zawsze krótkie.
15 sierpnia: Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
Msza wigilijna:

1 Krn 15,3–4.15–16; 16,1–2

1 Kor 15,54–57

Łk 11,27–28

Msza w dzień:

Ap 11,19a;12,1.3–6a.10ab

1 Kor 15, 20–26

Łk 1,39–56

Tajemnica Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny może być dla wielu
kłopotliwa. Niektórym trudno po-
godzić się z tym, że Matka Boża
poszła do nieba z ciałem. Są ta-
cy, którzy odrzucają to, czego nie
rozumieją, ale są i tacy, którzy ma-
ją łaskę świętego zdziwienia. Kiedy
anioł zwiastowania oznajmił Pan-
nie Najświętszej, że będzie matką
zapytała: „Jak się to stanie, skoro
nie mam męża?” W tych słowach
kryje się święte zdziwienie. Anioł
powiedział, więc nie wątpiła, ale
dziwiła się. Ewangelia odpowiada
prosto: dla Boga nie ma nic nie-
możliwego. Także przy tajemnicy
Wniebowzięcia można postawić tyl-
ko jedno pytanie: jak się to stało?
Jest na to też jedna odpowiedź: dla
Boga nie ma nic niemożliwego. Im
cud jest trudniejszy, tym bardziej
prawdziwy.
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22 sierpnia: 21. Niedziela
Zwykła

Iz 66,18–21

Hbr 12,5–7.11-13

Łk 13,22–30

„Usiłujcie wejść przez ciasną bra-
mę” – powiedział Jezus. Przez cia-
sną bramę nie przejdzie wielbłąd,
słoń, pyszny Goliat, ani żaden nadę-
ty olbrzym. Żeby przejść przez taką
bramę, trzeba zrzucić pychę z serca,
trzeba poczuć się małym, zależnym
od Boga. Nie sobie zaufać, tylko
łasce.

29 sierpnia: 22. Niedziela
Zwykła

Syr 3,17–18.20.28–29

Hbr 12,18–19.22-24a

Łk 14,1.7–14

„Kiedy urządzasz ucztę, zaproś ubo-
gich, ułomnych, chromych i niewi-
domych”. Będziesz szczęśliwy, bo
nie mają czym ci się odwdzię-
czyć. Jak to rozumieć? Tak czę-
sto nie chcemy niczego przyjmo-
wać, bo uważamy, że nie jesteśmy
w stanie zrewanżować się. Zrażeni
niewdzięcznością ludzką, często nie
chcemy dawać, bo jesteśmy przeko-
nani, że nikt nam nie podziękuje.
Czy trzeba tak przeliczać? Kto ko-
cha, przyjmuje to, co dostaje, i daje,
nie żądając wdzięczności. Miłość nie
rachuje. Przecież wszystko otrzy-
mujemy od Boga poprzez ludzi.
A jeżeli cokolwiek dajemy, to z tego,
co mamy od Boga.

Ks. Jan Twardowski

WSPÓLNYM WYSIŁKIEM BUDUJEMY
KOŚCIÓŁ W EŁGANOWIE

Co miesiąc staram się w „Kanie”
przekazywać informacje o postępie
prac przy budowie kościoła. Teraz
panujący upał utrudnia budowę, nie
tylko ze względu na zdrowie pracu-
jących, ale i ze względu na wyko-
nywaną pracę. Zaprawa murarska
w takiej gorączce szybko wysycha,
zamieniając się w piasek, i słabo
łączy stawiane pustaki. Trzeba nie-
ustannie mur podlewać wodą. Mimo
to nie przerywamy budowy.

Wyrażam gorące podziękowanie
za sumienną, wytrwałą i zgraną
pracę budowniczym – panom: Jano-
wi Czerwowi, Zenonowi Kielasowi

i Jerzemu Ptachowi, którzy pod-
jęli się tej trudnej pracy. Jestem
pełen uznania paniom z Ełgano-
wa, które dobrowolnie przychodziły
wiązać drutem zbrojenia. Do tych
najdzielniejszych zaliczają się pa-
nie: Chmielewska, Kusaj, Dubiela,
Lisicka A. i Iwanowicz. Dzięki ich
pomocy we wcześniejszym termi-
nie został zalany betonem strop
nad chórem i częścią gospodarczą.
Dziękuję też pani Ewie Preuss za
ofiarowanie kilkunastu palet pusta-
ków na budowę. Dziękuję z całego
serca wszystkim, którzy co miesiąc
odwiedzają nasze rodziny i proszą
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o ofiarę na budujący się kościół.
Tych kwestujących jest 30 osób,
które nie licząc na podziękowa-
nie, jakże wydatnie przyczyniają się
w ten sposób do wznoszenia świą-
tyni. Niech Bóg wszystkim raczy
hojnie błogosławić i wynagrodzić.
Do czasu pisania tej informacji, tj.
19 lipca, jest wylany betonem chór
kościoła, a pod częścią gospodar-
czą są zdejmowane stemple. Dziś
rozpoczyna się budowa wysokiego
rusztowania. Panu Budychowi z Po-
stołowa składam podziękowanie za
wypożyczenie wyciągarki do pusta-
ków. Teraz praca z konieczności
zostanie spowolniona, ze względu
na wzrastającą wysokość murów.
Dziękuję też panu Stefanowi Smu-
kale za wypożyczenie rusztowania.
Potrzeba o wiele więcej, ale dobre
i to. Tak się pan Stefan napracował
przy jego załadunku, że aż dwu-
krotnie zemdlał, uszkadzając sobie
palec u ręki. To też jakiś znak.

Jest w Piśmie Świętym takie
zdanie: „Jeżeli Pan domu nie zbu-
duje, na próżno się trudzą ci, którzy
go wznoszą.” (Ps 127 (126),1) Po-
dejmując decyzję budowy trzeciej
świątyni, przekonałem się o słusz-
ności tych słów. Gdy w niedzielę
wieczorem 18 lipca zacząłem podli-
czać przychody i wydatki, to uklą-
kłem i modliłem się, dziękując Panu
Bogu za pomoc, bo nie pojmuję, jak
to możliwe, że wydatki wiele razy
przekraczają przychody, a na razie
pracy nie przerwaliśmy. Proszę się
przypatrzyć rachunkom:

Za miesiące: kwiecień, maj, czer-
wiec i lipiec zebraliśmy na budowę
kościoła 36.014 zł, a na stal wy-
dałem dotąd 44.780 zł (w tym jest

nieco pustaków), na beton zalany
pompą 47.200 zł. Nie wliczam tu
większości pustaków, cementu, de-
sek, papy, gwoździ, przyłącza wody,
prądu, żerdzi na stemple, pracy
ludzkiej. Widzę wyraźnie, że to Pan
Bóg buduje tę świątynię.

Dziękuję serdecznie drogim Pa-
rafianom za składane ofiary na bu-
dowę świątyni. To najważniejsze,
że Jezus wie, kto ile ofiaruje (choć
wszystkich ofiarodawców wpisuje-
my w zeszyt). Proszę też parafian,
którzy zamykają się przed kwestu-
jącymi, o ofiarność, bo zamykaniem
drzwi się nie wzbogacicie, a „ochot-
nego dawcę Bóg miłuje”. Pytają
niektórzy, czy ksiądz sprawdza kto
składa ofiarę, a kto nie. Czasem
sprawdzam, ale zamiast tego wo-
lę się pomodlić za darczyńców. Od
sierpnia w każdą drugą niedzielę
miesiąca o godz. 11.00 (kiedy skła-
dane są ofiary na budowę) będzie
odprawiona Msza św. za budowni-
czych, ofiarodawców, i kwestarzy na
rzecz budującego się kościoła.

Z powodu rosnących wydatków,
noszę się z zamiarem, aby na ten
cel prosić o ofiary na tacę w każdą
ostatnią niedzielę miesiąca. Teraz
musimy przygotować drewno na
krokwie, a jeśli projektant się zgo-
dzi, to i na sufit (w planie jest sufit
z betonu, a my tego nie chcemy).
Na razie zakupiliśmy 40 m3 drew-
na, ale to zbyt mało. Trzeba zakupu
dokonać szybko, aby po przetarciu
drewno trochę przeschło.

Dalsze informacje na temat bu-
dowy przekażę w następnym nume-
rze „Kany”.

Ks. Edward Szymański
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Budowa kościoła w Ełganowie, stan 23 lipca 2010 r.

ZARYS WIARY
Ojcze nasz, któryś jest w niebie

Modlitwa „Ojcze nasz” jest dla
chrześcijan tekstem szczególnym.
Zgodnie z Tradycją wierzymy, że sam
Jezus nauczył jej swoich uczniów.

W „Ojcze nasz” ukazał Jezus,
w jaki sposób związał się Bóg ze
światem i człowiekiem. Bóg – mi-
mo swej niezmierzonej wspaniałości
– jest dla ludzi kochającym Ojcem.
Jego wola czyni więcej dobra, niż
człowiek potrafi ogarnąć myślą. Jego
panowanie przynosi szczęście i zba-
wienie. On daje chleb do życia,
On przebacza winy, wzywa ludzi do
dochowania Mu wierności, pragnie
chronić ich od wszystkiego, co im

zagraża. Wszyscy powinni przyjąć tę
pomoc. Mimo to często odwracają się
od Boga i szukają szczęścia gdzie in-
dziej. Jezus zachęca swoich uczniów,
aby trwali w wierze i nie ulegali
pokusom.

„Ojcze nasz” – kto tę modlitwę
zgłębia, ten wnika w ducha Jezusa,
uczy się pojmować Jego czyny i spo-
sób myślenia. To zaś pomaga mu
żyć zgodnie z Chrystusem, i w Bogu
widzieć dobrego Ojca.

W Nowym Testamencie „Ojcze
nasz” znajduje się w dwu miejscach:
w formie dłuższej – u św. Mateusza
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(6, 9–13), i w formie krótszej – u św.
Łukasza (11, 2–4). Pierwsza z nich
przyjęła się w modlitwach Kościoła
już w czasach wczesnochrześcijań-
skich.

Ojcze nasz
Wielbimy Boga w rozmaity spo-

sób. Wzywamy Go, dajemy Mu spe-
cjalne tytuły: Wszechmocny, Najwyż-
szy, Król, Władca, Pan. Lud izraelski
był przekonany, że zna imię Boga.
Powoływano się na fakt, że Bóg sam
je podał: „Jam jest Jahwe”, to zna-
czy: „Ja jestem dla was”. Czy zatem
ten wielki Nieznany, który rządzi
daleko w niebie, jest bliski człowie-
kowi? Czy można Mu zaufać, czy
należy się Go obawiać? Któż nam
powie, jaki jest Bóg?

Ludzie, o których czytamy w Bi-
blii – święci wszystkich czasów –
opowiadali o swoich doznaniach Bo-
ga. Jednakże dopiero Jezus przyniósł
pełną o Nim wiadomość (J 1,18).

Określił Go mianem „Abba”, to zna-
czy: „kochający Ojciec”. On temu
Ojcu zaufał, do Niego się modlił
i ukazywał Jego miłość do ludzi.
Jezus zachęcał swoich uczniów, aby
zwracali się do Boga jak do swego
Ojca.

Bóg jest bliski ludziom

Spotyka się ludzi opowiadających
o bliskości Boga, której doświadczyli
w swoim codziennym życiu. Mówią
o tym znani i nieznani chrześcija-
nie minionych wieków. Istnieją też
przekazy o doświadczeniu obecności
Boga przez niechrześcijan.

Ludzie ufają Bogu, wierzą, że
można na Nim polegać. Niejedno-
krotnie w życiu odczuwają, że Bóg
udziela im pomocy. Dlatego świad-
czą: Bóg chce być bliski, jak przy-
jaciel. Jednym z tych, którzy o tym
świadczą, jest Mojżesz. Stary Te-
stament opowiada o powołaniu go
przez Boga (Wj 3). Wówczas uświa-
domił sobie, że Bóg jest przy nim.
Bóg bowiem znajduje się zawsze bli-
sko tych, którzy do Niego wołają
o pomoc.

Ten Jego stosunek do ludzi staje
się Dobrą Nowiną dla tych, którzy
czują się osamotnieni i opuszczeni.
Natomiast tym, którzy pytają: Gdzie
jest Bóg? Biblia odpowiada: Jego bli-
skość odczuwamy wówczas, gdy Mu
się powierzamy, a nie, gdy czekamy,
czy się nam ukaże.

Bóg w niebie naszym Ojcem

Jezus zachęcał uczniów, by wraz
z Nim nazywali Boga w niebie swoim
kochającym Ojcem, Zwrot ten stał
się dla nich czymś ważnym. Dzięki
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temu zachowali w użyciu aramejskie
zawołanie Abba.

Zwracając się do Boga „Ojcze”,
wyrażamy naszą nadzieję, że On
jest podstawą naszego bytu. „Ojciec
oznacza życie, bezpieczeństwo, a tym
samym i przyszłość. Jemu zawdzię-
czamy wszystko. Kochający ojciec
troszczy się o każde swoje dziecko.
Zbliża się do niego i dziecko czuje,
że jest kochane. Ufa ojcu i podziwia
go. Spotykając się z surowością, nie
odczuwa lęku, lecz uznaje ojcowski
autorytet.

Ludziom, których współżycie z oj-
cem było trudne, gdy ten był despo-
tyczny i wymagający albo zbyt słaby,
słowo „ojciec” nie kojarzy się z mi-
łością i zaufaniem. Jednakże Ojciec,
o którym mówi Jezus jest „Ojcem
w niebie”. Niebo oznacza doskonałe
wypełnienie nadziei, cel wszystkich
pragnień, a także wspólnotę z Bo-
giem oraz wspólnotę międzyludzką.
„Ojciec w niebie” jest więc tym,
który spełnia ludzkie pragnienia.

Do tego Ojca możemy się zwracać
z ufnością, tak jak to czynią dzieci
w kochającej się rodzinie.

Współczesny chrześcijanin, Wil-
helm Willms, wyraził to w taki
sposób:
Tak jak ptak w gnieździe, tak my
jesteśmy u Ciebie.
Jak ryba w morzu, tak i my żyjemy
u Ciebie.
Jak dziecko w domu, tak my miesz-
kamy u Ciebie.

Bóg jest Ojcem wszystkich

Człowiek przywiązuje się do swo-
ich bliskich – rodziny, przyjaciół.
Chętnie staje się właścicielem upra-
gnionych przedmiotów. Otacza się

tym, co jest mu niezbędne, two-
rząc swoistą wspólnotę wszystkiego,
co można określić zaimkiem „mój”.
Czy wszystkich nas stać na to, by
powiedzieć także „mój Bóg”?

Biblia mówi, że Bóg kocha każ-
dego człowieka i do każdego zwraca
się z całą miłością – bezgranicznie
i niepodzielnie. Dlatego też wszy-
scy możemy mówić do Niego „mój
Boże”, „mój Ojcze”.

Jeśli Boga nazywamy Ojcem, nie
oznacza to, że posiada On jedynie
„męskie” cechy. Prorok Izajasz po-
wiada: „Jak kogo pociesza własna
matka, tak ja was pocieszać będę”
(Iz 66,13), a Ozeasz mówi o Bogu:
„Byłem dla nich jak ten, co pod-
nosi do swego policzka niemowlę”
(Oz 11,4). Przykłady te dowodzą, że
Bóg kocha równocześnie jak matka,
każdego w sposób bezgraniczny.

Skoro Bóg jest Ojcem wszystkich
ludzi, zatem ludzie są jego dziećmi,
a dla siebie – braćmi. Dlatego Jezus
uczy nas wspólnej modlitwy: „Ojcze
nasz, któryś jest w niebie”. W duchu
Jezusa rozumiemy, że nie musimy
być zazdrośni o miłość Ojca, gdyż
żadne z nas nie jest mniej kochane.
Dlatego wspomagamy się w drodze
do Boga i wspólnie cieszymy Jego
miłością.

Drugi list do Koryntian powołuje
się na to, że poprzez Chrystusa
urzeczywistniła się Boża obietnica
ze Starego Testamentu.

Ja was przyjmę i będę wam
Ojcem, a wy będziecie moimi synami
i córkami (2 Kor 6,17–18).

Jan Paweł II o modlitwie
„Wśród zwykłych ludzkich za-

jęć nie możemy zatracić łączno-
ści z Chrystusem. Potrzebne nam
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są specjalne momenty przeznaczo-
ne wyłącznie na modlitwę. Modlitwa
jest niezbędna zarówno w życiu oso-
bistym, jak i w apostolacie. Nie
może być autentycznego świadectwa
chrześcijańskiego bez modlitwy. Ona
jest źródłem natchnienia, energii, od-
wagi w obliczu trudności i przeszkód;
jest źródłem wytrwałości i umiejęt-
ności podejmowania inicjatywy z no-
wymi siłami”

Słownik

Abba: W rodzinie pełnej zaufania do-
rosłe dzieci zwracają się do ojca: papa,
ojczulek, tatuś. Aramejskie słowo Abba
spotykamy nie tylko w napisanych w ję-
zyku greckim listach apostoła Pawła do
Galatów (4, 6) i do Rzymian (8, 15),
lecz także w modlitwie Jezusa na Górze
Oliwnej (Mk 14,36).
Didache (Nauka Dwunastu Aposto-
łów): Najstarsze chrześcijańskie pismo
po Nowym Testamencie (początek II
w. po Chr.); zawiera zasady współżycia
gminy; opis nabożeństwa; modlitwy eu-
charystyczne. – W piśmie tym, na końcu
„Ojcze nasz”, jest również doksologia,
którą odmawiamy w każdej Mszy św.
Doksologia (z grec. doxa = cześć,
chwała): Uroczyste uwielbienie Boga
(np. Ojcze nasz; Chwała Ojcu; Gloria –
Chwała na wysokości Bogu, zakończenie
modlitwy eucharystycznej).
Dzieci Boże: Pojęcie to obejmuje wiarę
w wybawienie przez Jezusa Chrystu-
sa. Przez swe człowieczeństwo, swoje
życie, śmierć i zmartwychwstanie Je-
zus Chrystus stał się bratem człowieka
i uczynił wszystkich ludzi swymi sio-
strami i braćmi, Dlatego mogą oni
nazywać Boga swoim Ojcem.
Izajasz: Pierwszy z tzw. „większych”
proroków (większy, tzn. napisał dużą
księgę noszącą jego imię); żył w VIII wie-
ku przed Chr. Pewne części Księgi Iza-
jasza pochodzą z okresu późniejszego.

Izrael: Jakub (drugi syn Izaaka) otrzy-
mał od Boga imię Izrael (= wojow-
nik Boga). Opowiadanie wyjaśniające
dwoistość imienia patriarchy (Jakub =
Izrael) opiera się na etymologii popular-
nej (por. Rdz 32, 29). Jego potomkowie
„synowie Izraela”, wybrany lud Boży,
nazwani zostali „ludem Izraela”. Izra-
elem nazwano także powstałe w roku
1948 państwo żydowskie.
Jahwe: Według Księgi Wyjścia jest to
imię, które „Bóg ojców” objawił Moj-
żeszowi. Oznacza ono: „Ja jestem”,
„Jestem tu dla was”, „Jestem jako ten,
który niesie pomoc”. To hebrajskie sło-
wo bywa niekiedy błędnie odczytywane
i tłumaczone jako „Jehowa”.
Słowo „Jahwe” jest nie tylko imieniem,
jest zarazem obietnicą. Bóg polecił Moj-
żeszowi: Powiedz mojemu ludowi: Jam
jest Jahwe. Jestem, który Jestem – to
jest moje imię na zawsze (por. Wj 3,
14–15).
Język aramejski: Spokrewniony z ję-
zykiem hebrajskim (= językiem Starego
Testamentu), którym posługiwano się
w Palestynie w czasach Jezusa.
Mojżesz: Obok izraelskich ojców poko-
leń (= patriarchów) jeden z najznacz-
niejszych mężów Starego Testamentu.
Powołany przez Boga na przywódcę
Izraelitów, wyprowadził swój lud z nie-
woli egipskiej (ok. 1200 r. przed Chr.).
Niebo: Na początku – obrazowe okre-
ślenie „mieszkania” Boga na firma-
mencie. Przede wszystkim – określenie
boskiego miejsca szczęśliwości, udostęp-
nionego ludziom przez Jezusa Chrystu-
sa. Również pojęcie zbiorcze ostatecz-
nego zbawienia, które Bóg przyobiecał
ludziom, suma wszelkiego dobra, obfi-
tość, cel chrześcijańskiej nadziei (w tym
wypadku niebo nie oznacza przestrzeni
badanej przez astronomów).
Ozeasz: Jeden z dwunastu „mniej-
szych” proroków (mniejszy, tzn. napisał
krótką księgę); VIII wiek przed Chr.

Opr. ks. Adam Kroll
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POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Czy należy opowiadać przypowieści?

Przypowieści to dłuższe lub krót-
sze historie, które Jezus lubił opo-
wiadać, by ludzie lepiej poznali Ojca
i nauczyli się odpowiadać na Jego
wołanie. Często dramatyczne, boga-
te w konkretne szczegóły, malowni-
cze, nawet poetyckie – wydawać by
się mogło, że są wprost stworzone
dla dzieci.

Tymczasem są one łatwe jedynie
pozornie. Ich głęboki sens obja-
wia się dopiero po przemyśleniu,
a czasem poprzez jakiś niezwykły
szczegół przyciągający uwagę tych,
którzy potrafią go odkryć. Dlate-
go przypowieści są przeznaczone
przede wszystkim dla dorosłych.
Dziecko musi być już w miarę
dojrzałe, by zrozumieć te najpięk-
niejsze i najbogatsze. Trzeba więc
poczekać.

Natomiast w wieku 6–7 lat dziec-
ko potrafi z przyjemnością i ko-
rzyścią dla siebie wysłuchać tyl-
ko najprostszych przypowieści, na
przykład o zaginionej i odnalezio-
nej owcy, o gościach zapraszanych
na ucztę... Nawet jeśli dziecko nie
dojrzy w nich tego, co my odkrywa-
my, znajdzie pewien obraz Boga,
który wyryje się w jego sercu,
na przykład postać Pasterza znają-
cego swe owieczki i wołającego je po
imieniu. Pasterza, który z niepoko-
jem wyrusza na poszukiwanie tej,
która odłączyła się od stada.

Nie opowiadajmy nigdy przypo-
wieści w taki sam sposób, w jaki
opowiada się bajki. Mówią one prze-
cież o Kimś żywym, Kto nas kocha
i ma nam do powiedzenia coś waż-
nego.

W przypowieściach zawsze wy-
stępują dwie postacie lub dwie gru-
py: z jednej strony Bóg, łatwy do roz-
poznania, z drugiej – ludzie. Często
jesteśmy skłonni podkreślać posta-
wę i zachowanie ludzi oraz wyciągać
z tego natychmiastowe, użyteczne
dla nas wnioski. Wystrzegajmy się
moralizowania.

Pomóżmy raczej dziecku odkry-
wać oblicze Boga, Jego dobroć i bez-
graniczną miłość do ludzi. Poprzez
naszą własną postawę nauczmy je
podziwiać Boga w milczeniu,
wówczas stworzy sobie ono ro-
dzaj wewnętrznego wizerunku Bo-
ga, który ożywi jego wiarę i –
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dlaczego by nie – pobudzi jego szla-
chetność. W każdym razie dobrze
wiemy, że nasze dzieci jeszcze długo
będą lubiły słuchać różnych opo-
wieści, zwłaszcza wieczorem przed
zaśnięciem. Czasem nawet nie zda-
jemy sobie sprawy z tego, jak ważne
są one dla psychicznego i moralnego
rozwoju dziecka.

Traktujmy to poważnie. Dziecko
świetnie wyczuwa, kiedy opowiada-
my coś z przyjemnością, a kiedy jest
to dla nas jedynie niemiłym obo-
wiązkiem. Oczywiście wybierajmy
historie, w których główny boha-

ter zwycięża złych ludzi dzięki swej
szlachetności i odwadze. Wówczas
może stanowić „wzór”, z którym
dziecko będzie mogło się utożsa-
miać.

Ale zawsze powinniśmy wystrze-
gać się prawienia morałów. Niech
działa czar opowiadania. Jeżeli jest
ono dobrze wybrane, z pewnością
będzie miało na dziecko pozytyw-
ny wpływ. Wiele pięknych opowieści
można znaleźć w miesięczniku Anioł
Stróż czy Dominik.

Opr. ks. Adam Kroll

RODZICIELSKIE ZAMYŚLENIA O SEKSUALNOŚCI

Wprowadzanie dziecka w rzeczy-
wistość płci, to nie tylko pomoc
w różnych książeczkach, ale to bez-
pośredni kontakt. Problemy miłości,
małżeństwa i rodzicielstwa powinny
należeć do rodzinnych rozmów. Je-
śli chodzi o skojarzenia emocjonalne
i oceny moralne związane ze spra-
wami płci, ważne jest nie tylko to,
co się mówi, ale jak się mówi.

Sposób mówienia (lub przemil-
czania) o tych sprawach, informuje
dzieci o tym, że coś jest dobre lub
złe, piękne, smutne czy obrzydliwe.
Każde pojęcie ma dwa znaczenia:
określenie intelektualne tego, czego
dotyczy, i skojarzenia emocjonal-
ne z nim związane. W wychowa-
niu seksualnym ta druga warstwa
jest szczególnie ważna. Jeżeli np.
dziewczynka na temat porodu sły-
szy przede wszystkim dramatyczne
historie powikłań, ze sprawą rodze-
nia dzieci skojarzy jej się głównie

lęk. Jeżeli chłopiec słyszy, że o ko-
bietach mówi się „te głupie baby”,
będzie miał tendencję do lekceważe-
nia kobiet itp.

Aby dziecko żyło w zgodzie ze
swoją płcią, musi widzieć ją jako
wartość. Tego nie można wyczy-
tać w żadnej książce. Żeby przeżyć
swoją płeć jako wartość, trzeba do-
świadczyć jej wartości, a dzieje się to
zwykle poprzez identyfikację z rodzi-
cem swojej płci. Jeżeli dziewczynka
kocha mamę, doświadcza jej miło-
ści i podziwia ją – chce być taka
jak ona. Podobnie chłopiec chce być
podobny do ojca, gdy ojciec jest ko-
chający i kochany. W ten właśnie
sposób dzieci uczą się odnoszenia do
własnej płci i kojarzenia z płcią okre-
ślonych zachowań i ról społecznych.
Zdarza się jednak, że w rodzinie
kobieta jest postacią nieatrakcyjną,
gdyż jest np. krzykliwa, chłodna
emocjonalnie itp., albo też dlatego,
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że jej pozycja w rodzinie jest nieko-
rzystna. Jeżeli dziewczynka widzi,
że matka jest przez męża lekceważo-
na, wykorzystywana i krzywdzona,
stwierdza (oczywiście nie całkiem
świadomie), że nie warto być ko-
bietą, a chłopiec w takiej sytuacji
uczy się niewłaściwego odnoszenia
do kobiet. Podobnie ojciec, którego
nie można kochać i szanować, al-
bo który w domu jest lekceważony
przez matkę, nie stanowi dla chłopca
atrakcyjnego wzoru do naśladowa-
nia.

Podstawowym elementem wy-
chowania seksualnego są doświad-
czenia, jakie przeżywa dziecko
w swojej rodzinie, dotyczące tego,
jak zachowują się osoby różnej płci
(przede wszystkim rodzice) i jak się
odnoszą do nich ludzie płci przeciw-
nej. Dziecko uczy się być kobietą
i być mężczyzną na wzór matki i oj-
ca. Doświadczenia negatywne w tym
względzie zakłócają rozwój psycho-
seksualny.

Informacje o zachowaniach zwią-
zanych z płcią, jakie dziecko zdoby-
wa w szkole, w środkach masowego
przekazu i gdzie indziej, wymagają
uzupełnienia w domu także o od-
noszące się do nich oceny moralne.

Czytając seksuologiczne książki dla
młodzieży, odnosi się wrażenie, że
choć zawierają one różne informa-
cje poprawne z medycznego punktu
widzenia i przydatne, to problemy
seksu zostały w nich zupełnie ode-
rwane od małżeństwa. Mówi się
o życiu seksualnym w kontekście
przyjemności, radości i wzbogacania
więzi między partnerami – i to jest
dobre – ale nie wspominając pra-
wie o małżeństwie, odrywa się je
od wartości takich jak trwała mi-
łość, wierność i rodzicielstwo. Choć
więc nie należy ukrywać wiadomości
z tej dziedziny, trzeba je jednocześnie
włączać koniecznie we właściwą hie-
rarchię wartości. Włączenie to może
się dokonać przez skojarzenie spraw
płci z wartościami, którym mają
służyć.

Dzięki płci ludzie są bardziej
zróżnicowani, a jednocześnie ukie-
runkowani na tworzenie związków
małżeńskich i rodzicielstwo, a przez
to na życie w grupach społecznych
zwanych rodzinami. Także u ludzi,
którzy nie łączą się z osobami in-
nej płci w sensie fizycznym, ich
ciało stanowi znak tego ukierunko-
wania ku innym. Ciało może być
narzędziem miłości seksualnej, a za-
wsze jest znakiem tego, że człowiek
jest skierowany do relacji z innymi
ludźmi, do dialogu, do wychodzenia
poza własną izolację, do obdarzania
drugiego i tworzenia więzi.

Wychowanie seksualne to także
uczenie czułości, delikatności, umie-
jętności dostrzegania drugiego i jego
potrzeb, chęci pomocy. Do życia
seksualnego, oderwanego od miło-
ści i małżeństwa, można by przy-
gotować przez wyuczenie technik
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współżycia; do życia w małżeństwie
i rodzinie trzeba się uczyć miłości.

Miłości również nie można się
nauczyć z książek, a jedynie przez
doświadczenie, które najłatwiej moż-
na uzyskać w kochającej się rodzinie.
Pięknie o tym pisze w Pogance Nar-
cyza Żmichowska: „Jak mnie tak
długo noszono, usypiano, kołysano,
jak rozwijałem się w tym cieple
uczuć, jak moja istota nasiąkała
niejako tą pieśnią miłości, nie pa-
miętam – a jednak to było już życie
moje, to była już przyczyna później-
szych następstw, chwila rodzicielka
wszystkich chwil. Kiedy się pierwszy
raz poczułem na świecie, każdy mnie
kochał – ja się ocknąłem kochając
każdego, tak niezbędną konieczno-
ścią organizmu, jak się oddycha, je
i pije. Przed kochaniem nie było dla
mnie przeszłości, jak przed Bogiem
nie było początku.”

Z miłością małżeńską wiąże się
też problem wierności. O miłości pi-
sze się często i pięknie, może jednak
za rzadko mówi się o wierności. Mo-
że przez zafascynowanie pięknem
miłości, a także pragnienie auten-
tyczności i spontaniczności przeżyć,
zapomina się czasem, że choć wier-
ność bywa trudna, też należy do
istoty dobrze pełnionych ról sek-
sualnych. Wierność, obserwowana
przez dzieci u własnych rodziców,
jest tu najlepszym wzorem.

Jeżeli wychowanie seksualne ro-
zumie się jako pomoc w życiu zgod-
nym z własną płcią, płeć traktuje się
jako „sposób bycia” każdego człowie-
ka. Ten sposób bycia jest wyrazem
całego człowieka, a nie tylko jakiejś
części jego ciała. Seksualność jest
więc nieodłącznie związana z ca-
łą osobą ludzka, a życie seksualne

z całością postaw wobec drugiego,
czyli z miłością. Tak to w każdym
razie wygląda z perspektywy chrze-
ścijańskiej. Dla chrześcijanina jest
to zarazem jedyny sposób patrzenia
na rzeczywistość płci, bo chrześci-
jaństwo nie jest dodatkiem do życia,
ale przenika całe życie, z życiem
seksualnym włącznie.

W rodzinie chrześcijańskiej wy-
chowanie seksualne jest włączeniem
tej sfery życia w rzeczywistość mi-
łości i Dobrej Nowiny. Naświetlenie
jej od strony moralnej powinno wy-
raźnie pokazywać, jaki sposób po-
stępowania nie jest zgodny z normą
prawdziwej miłości, ale nie powinno
się też ograniczać do podawania listy
zakazów. Chrześcijańskie wychowa-
nie seksualne kojarzy się najczęściej
z ograniczeniami, jakie niosą z sobą
normy moralne, a przecież jest to
przede wszystkim otwarcie zawrot-
nej perspektywy na miłość, która
może łączyć ludzi „na obraz i po-
dobieństwo” Trójcy Świętej. W tej
perspektywie pokazywać trzeba po-
ciągający swym pięknem wzór miło-
ści wiernej, obdarzającej i płodnej.

Dzieci wchodzące stopniowo
w otaczający świat dorosłych, pozna-
ją rzeczywistość płci bardzo często
poprzez przykłady wykorzystywania
drugiej osoby dla własnej przyjem-
ności, okazję do zadawania wielu
cierpień, źródło wielu nieszczęść.
Wychowanie chrześcijańskie byłoby
więc pokazywaniem Dobrej Nowi-
ny, że tak być nie musi, bo miłość
może być cierpliwa, łaskawa, nie
szukająca swego i może wszystko
przetrwać.

Opr. ks. Adam Kroll
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20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Laureaci tytułu „Zasłużony dla gminy Trąbki Wielkie”; stoją od prawej (z kwiatami):
Krystyna Szawłowska, Maria Ornowska, Władysław Ornowski

Wyróżnieni przez wójta imiennymi statuetkami z okazji 20-lecia samorządu
w dziedzinie kultury
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Wyróżnieni przez wójta imiennymi statuetkami z okazji 20-lecia samorządu
w dziedzinie oświaty

Wyróżnieni przez wójta imiennymi statuetkami z okazji 20-lecia samorządu
w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki
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Wyróżnieni przez wójta imiennymi statuetkami z okazji 20-lecia samorządu
w dziedzinie pomocy społecznej

Wyróżnieni przez wójta imiennymi statuetkami z okazji 20-lecia samorządu
w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
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Wyróżnieni przez wójta imiennymi statuetkami z okazji 20-lecia samorządu
w dziedzinie samorządności (sołtysi)

POLSKIE DZIECI Z BIAŁORUSI
w gminie Trąbki Wielkie

W ramach projektu „Wakacje
z Polską” w dniach od 14 do
23 czerwca br. gmina Trąbki Wiel-
kie gościła 20 dzieci wraz z opie-
kunami z Białorusi. Dzięki tej
inicjatywie zarówno dzieci białoru-
skie jak i polskie miały możliwość
poznawania nawzajem kultur, oby-
czajów i języka. Dzieci, które nas
odwiedziły to uczniowie jednej ze
szkół z Grodna. Pochodzą z pol-
skich rodzin i uczą się języka
polskiego. Wakacje w Polsce to
nagroda za najlepsze osiągnięcia
w nauce. Są także zachętą dla in-
nych, bo pokazują, że sumienność,

dobre zachowanie i wyniki mo-
gą zaowocować ciekawym letnim
wyjazdem.

Dwudziestoosobowa grupa mło-
dzieży z dwiema opiekunkami go-
ściła w Domu Pielgrzyma w Trąb-
kach Wielkich.

W dniu przyjazdu naszych go-
ści do kraju, każdy z nas miał
wątpliwości co do tego, jaki będzie
ten „Białorusin” i w jakim języku
będziemy rozmawiać ze sobą. Na
szczęście te obawy były zupełnie
niepotrzebne. Nasi goście okazali
się miłymi, dobrze wychowanymi
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Dzieci z Białorusi na wycieczce w Chałupach

i otwartymi ludźmi. Bardzo chęt-
nie poznawali naszą kulturę i ję-
zyk. Z porozumiewaniem się nie
było specjalnych problemów. Więk-
szość dzieci rozumiała język polski.
W razie problemów posiłkowała się
językiem angielskim.

W ciągu tych dziesięciu dni
w Polsce, które tak szybko minę-
ły, zwiedziliśmy z naszymi gośćmi
m.in.: Szkołę Podstawową w Czer-
niewie, Zoo w Oliwie, Gdańsk –
tam dzieci w Bazylice Mariackiej
pomodliły się w intencji Marszałka
Płażyńskiego i złożyły kwiaty na
grobie. Z kolei na Dworze Artusa
uczestniczyły w spotkaniu z władza-
mi województwa pomorskiego. Tego
pamiętnego dnia popłynęły na Hel
i zwiedziły fokarium.

Organizatorzy zapewnili dzie-
ciom szereg atrakcji – pobyt w Aqu-
aparku w Sopocie oraz zwiedza-
nie morskiego akwarium w Gdyni.
W jeden ze słonecznych dni dzieci
zachwycały się domkiem do góry
nogami w Szymbarku, podziwiały
najdłuższą deskę świata, zobaczy-
ły domy Sybiraków i wzbogaciły
swoją wiedzę wizytą w Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie.
Dzieci płynęły łódką po Zatoce Puc-
kiej. W niedzielę uczestniczyły we
Mszy świętej w Trąbkach Wielkich.
Zwiedziły Muzeum im. Zygmunta
Bukowskiego w Mierzeszynie.

Sołtys Kleszczewa Jan Selka
zorganizował dla dzieci rozgrywki
sportowe oraz ognisko z kiełbaska-
mi połączone z dyskoteką. Oprócz
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licznych rozrywek, młodzież pozna-
wała też historię Polski, zwiedzając
zamek w Malborku.

To tylko niektóre z wielu atrak-
cji, jakie czekały naszych gości.
Bardzo ciekawy i rozbudowany pro-
gram pobytu w Polsce zapewnił
wiele niezapomnianych wrażeń. Po-
byt Białorusinów w Polsce zaowoco-
wał wieloma przyjaźniami. Młodzież
polska i białoruska bardzo zżyła się
ze sobą i nawiązała dobry kontakt.

Wizyta grodzieńskich uczniów
w Trąbkach Wielkich odbyła się

w ramach akcji „Lato z Polską”
i jest efektem współpracy naszej
gminy ze Stowarzyszeniem „Wspól-
nota Polska”. Stowarzyszenie poma-
ga w przyjazdach do kraju dzieciom
ze Wschodu. Dzięki temu pozna-
ją kulturę i współczesną Polskę,
doskonalą język polski, nawiązu-
ją znajomości. W zeszłe wakacje
w naszej gminie też przebywali ucz-
niowie z Grodna.

Patrycja Tomczak

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

23 czerwca odbyła się V nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie. Jedynym punktem ob-
rad były zmiany budżetowe. Radni
uchwalili m.in. następujące zmia-
ny:

1. Zwiększono dochody o kwotę
113 tys. zł, w tym 80 tys. zł dota-
cji na modernizację drogi gminnej
Kaczki – Łaguszewo.

2. Zmniejszono plan dochodów na
zadani „Zagospodarowanie tere-
nów wokół jeziora w Sobowidzu”
o kwotę 497 tys. zł.

3. Zwiększono wydatki m.in. na
następujące zadania:

– oświetlenie uliczne (opłaty bie-
żące oraz inwestycje) o kwotę
214 tys. zł,

– modernizację drogi Kaczki – Ła-
guszewo o kwotę 80 tys. zł,

– wykonanie drenażu opaskowego
i dodatkową izolację w trwają-
cej rozbudowie Szkoły Podsta-
wowej w Mierzeszynie o kwotę
49 tys. zł,

– wyposażenie sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Mierze-
szynie o kwotę 60 tys. zł,

– remont świetlic wiejskich w Go-
łębiewie Wielkim i Gołębiewku
o kwotę 66 tys. zł,

– dotację na utrzymanie junior-
skich drużyn piłkarskich o kwotę
60 tys. zł,

– organizację imprezy „Trąbka
w Trąbkach” o kwotę 10 tys. zł,

– organizację obchodów 20-lecia
samorządu o kwotę 10 tys. zł,

– nagrody w turnieju sołectw w ro-
ku 2009 o kwotę 6 tys. zł,

– zakup bramy garażowej dla OSP
Sobowidz o kwotę 5 tys. zł.
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Nowo ochrzczona Blanka Zofia Połtarzycka z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Miłosz Sebastian Słabolepszy z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczeni Urszula Agata i Stanisław Zdzisław Czykierda z rodzicami
i chrzestnymi

Państwo Młodzi Lilianna i Kamil Zimolągowie
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4. Zmniejszono wydatki m.in. na
zadania:
– „Modernizacja Ośrodka Zdro-

wia w Mierzeszynie” o kwotę
165 tys. zł,

– na kulturę fizyczną i sport o kwotę
60 tys. zł.

***
26 czerwca odbyła się VI uroczysta
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie,
zwołana z okazji 20-lecia samorządu
terytorialnego. Sesja złożona była
z dwóch części.
W części I radni podjęli 3 uchwały
w sprawie nadania tytułu „Zasłu-
żony dla Gminy Trąbki Wielkie”
następującym osobom:
1. Pani Krystynie Szawłowskiej,
będącej pełnomocnikiem właścicie-
la Firmy „Oceanic” w Trąbkach
Małych
2. Pani Marii Ornowskiej i Pa-
nu Władysławowi Ornowskiemu
– założycielom fundacji „Pan Wła-
dek”.
W przerwie sesji radni, sołtysi oraz
zaproszeni goście uczestniczyli we
Mszy św. dziękczynnej, odprawionej
w Trąbkowskim kościele przez ks.
prałata Edwarda Szymańskiego.
Część uroczysta sesji odbyła się
w auli Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich. Na tę część sesji przyby-
ło około 200 osób: radni i sołtysi
wszystkich kadencji, przedstawicie-
le kultury, oświaty, kultury fizycz-
nej, zakładów pracy, stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych. Spo-
tkanie rozpoczęło się odśpiewaniem
hymnu państwowego, po czym chwi-
lą ciszy uczczono pamięć zmarłych
samorządowców:

– radnych: Czesława Skorskie-
go i Zygmunta Bukowskiego
z Mierzeszyna, Józefa Zarzyc-
kiego z Sobowidza oraz Jana
Grynia z Trąbek Wielkich;

– sołtysów: Jana Zielke z Trąbek
Wielkich, Edmunda Niedziół-
ki z Gołębiewka, Anny Bluhm
z Czerniewa, Alojzego Arma-
towskiego z Postołowa, Stani-
sława Banaczyka ze Złej Wsi,
Krzysztofa Klepacza z Warcza,
Stanisławy Siennickiej z Klę-
pin, Józefa Zarzyckiego z So-
bowidza i Władysława Cabonia
z Trąbek Małych.

Po chwili zadumy nastąpiło krótkie
podsumowanie 20-lecia samorządu
w naszej gminie. Najpierw, w for-
mie pokazu multimedialnego, wójt
Błażej Konkol zaprezentował foto-
grafie kilku miejsc we wsi Trąb-
ki Wielkie z przed kilkunastu lat
i obecnie (m.in. Gimnazjum z halą
sportową, budynek Urzędu Gmi-
ny, Szkołę Podstawową, Ośrodek
Zdrowia, Bank Spółdzielczy). Na-
stępnie krótkie wspomnienia z po-
czątków samorządności w naszej
gminie przedstawił Marian Płotka –
przewodniczący Rady Gminy I ka-
dencji oraz Stanisław Dziemiński –
pierwszy wójt. Kolejnym punktem
uroczystości było wręczenie pamiąt-
kowych medali radnym gminnym
wszystkich kadencji.
Następnie wójt Błażej Konkol
oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Józef Sroka wręczyli Krysty-
nie Szawłowskiej, Marii Or-
nowskiej i Władysławowi Or-
nowskiemu medale „Zasłużony dla
Gminy Trąbki Wielkie”.
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Państwo Młodzi Sylwia i Arkadiusz Kuklińscy

Państwo Młodzi Agnieszka i Tomasz Mielewczikowie
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Z okazji 20-lecia samorządu wójt
przyznał około 100 imiennych sta-
tuetek osobom i instytucjom, które
wybitnie wyróżniły się w rozwoju
samorządności. Statuetki przyzna-
ne zostały w następujących dzie-
dzinach: kultura i sztuka, oświata,
sport i turystyka, pomoc społeczna,
bezpieczeństwo, ochrona zdrowia,
samorządność oraz przedsiębior-
czość. Pamiątkowe fotografie wy-
różnionych w poszczególnych dzie-
dzinach zamieszczamy na stronach
15–18.
Okolicznościowe statuetki otrzyma-
li także zaproszeni goście w tym
Starosta Gdański i radni powia-
towi.
Na zakończenie tej części sesji wójt
wręczył nagrody wyróżniającym się
pracownikom Urzędu Gminy oraz
upominki emerytowanym pracow-
nikom Urzędu.
W części artystycznej wystąpili so-
liści Opery Bałtyckiej w Gdań-
sku: Magdalena Witczak – sopran,
Krzysztof Gosz – tenor oraz Tomasz
Jocz – fortepian. Artyści zaprezen-
towali powszechnie znane i lubia-
ne fragmenty operetek i musicali.
Po części artystycznej wójt zaprosił
wszystkich na wspólny posiłek do
stołówki szkolnej.

***
26 czerwca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich sakramen-
talny związek małżeński zawarli
Lilianna Wójtowicz z Kleszczewa
i Kamil Zimoląg z Gdańska.

***
27 czerwca, przy pięknej pogodzie,
na stadionie w Trąbkach Wielkich

odbyła się VI Powiatowa Impreza
Kulturalna pn.: „Trąbka w Trąb-
kach”. Organizatorzy biesiady tj.
GOKSiR oraz Urząd Gminy w Trąb-
kach Wielkich przygotowali bardzo
różnorodny program. Przed oficjal-
nym rozpoczęciem imprezy przepro-
wadzono mnóstwo gier i zabaw dla
najmłodszych. Oficjalnego otwarcia
biesiady dokonał wójt gminy Bła-
żej Konkol oraz wicestarosta Ma-
rian Cichon, po czym rozpoczęła
się część artystyczna. Na początek
odbył się koncert trębaczy z orkie-
strą dętą Marka Piontka. Następnie
program taneczno-muzyczny zapre-
zentowała młodzież szkolna (zespół
„LUZIK” ze Szkoły Podstawowej
w Sobowidzu oraz zespół „JAGÓD-
KI” z Łęgowa). W kolejnych pro-
gramach artystycznych zaprezento-
wali się: Walery Filipow w koncer-
cie na piłę i fletnię pana, zespół
„BRICOLAGE” w repertuarze pio-
senek francuskich, grupa tanecz-
na SALSA, Teatr „PICORELLO”
i gwiazda wieczoru – zespół „EF-
FECT”. Sztukmistrz zaprezentował
techniki walki i sztukę władania
ogniem. W trakcie imprezy odby-
ło się podsumowanie Turnieju So-
łectw i rozstrzygnięcie Konkursu
Kronikarskiego za 2009 rok. Mło-
dzież z udziałem zaproszonych gości
wypuściła w niebo gołębie pokoju
oraz kolorowe baloniki. W progra-
mie znalazło się także szereg kon-
kursów (jedną z nagród była prze-
jażdżka białą limuzyną) oraz loteria
fantowa, z której dochód przezna-
czono na pomoc dla powodzian.
Na zakończenie imprezy odbyła się
zabawa taneczna.
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***
27 czerwca chrzest św. w koście-
le w Trąbkach Wielkich otrzymała
Rozalia Ossowska – córka Justy-
ny i Tomasza z Trąbek Wielkich.

***
27 czerwca odbyło się pożegnanie
odchodzącego na emeryturę ks. ka-
nonika Gerarda Borysa – od 40
lat proboszcza parafii św. Bartłomie-
ja Apostoła w Mierzeszynie. W tej
trochę smutnej uroczystości, oprócz
licznej rzeszy parafian, uczestniczył
ks. dziekan Edward Szymański oraz
przedstawiciele samorządu gminne-
go – wójt Błażej Konkol i przewod-
niczący Rady Gminy Józef Sroka.

***
30 czerwca zorganizowano kolejne
wyjazdowe posiedzenie komisji sta-
łych Rady Gminy, w celu zapoznania
się ze stanem niektórych obiektów
komunalnych (istniejące budynki
gminne, drogi, inwestycje w budo-
wie). Wiele uwagi radni poświęcili
problemowi rozbudowy remizy OSP
w Ełganowie, problemom prawnym
niektórych dróg gminnych (Postoło-
wo, Mierzeszyn, Kłodawa), a także
realizowanym obecnie inwestycjom
tj. rozbudowie Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie oraz przystosowa-
niu dawnych budynków szkolnych
w Warczu na potrzeby powiatowej
szkoły specjalnej, która ma roz-
począć działalność od 1 września
2010 r.

***
3 lipca w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli:

� Sylwia Gorzyńska z Trąbek
Wielkich i Arkadiusz Krzysz-
tof Kukliński z Siwiałki,

� Agnieszka Hebel i Tomasz
Mielewczik – oboje z Gdańska.

***
3 lipca odbyła się uroczystość
otwarcia I etapu zagospodarowa-
nia terenu przy jeziorze w Sobo-
widzu. Z udziałem licznej grupy
mieszkańców Sobowidza i władz sa-
morządowych (wójt, radni gminni
i powiatowi, sołtysi) nastąpiło prze-
cięcie symbolicznej wstęgi połączone
z poświęceniem obiektu przez ks.
Krzysztofa Masiulanisa – miejsco-
wego proboszcza. Po krótkich ofi-
cjalnych przemówieniach, dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu
oraz z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Trąbkach
Wielkich zaprezentowały programy
artystyczne. Mimo upału, znala-
zło się wielu amatorów grochówki
z kuchni polowej. Poza tym można
było skosztować wielu smacznych
ciast domowej roboty oraz ochłodzić
się lodami. Przy muzyce świetnie
się bawiono aż do wieczora.

***
4 lipca odbyło się powitanie i litur-
giczne wprowadzenie nowego pro-
boszcza parafii św. Bartłomieja Apo-
stoła w Mierzeszynie ks. Andrze-
ja Sowińskiego, którego z dniem
1 lipca na urząd proboszcza miano-
wał metropolita gdański abp Sławoj
Leszek Głódź.

***
4 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:
� Blanka Zofia Połtarzycka –

córka Celiny i Grzegorza z Trąbek
Wielkich,

� Urszula Agata Czykierda
i Stanisław Zdzisław Czykier-
da – dzieci Agaty i Zdzisława
z Trąbek Wielkich,
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Państwo Młodzi Agnieszka i Jan Trofimowiczowie

Państwo Młodzi Aleksandra i Krystian Kozakowie
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Pożegnanie odchodzącego na emeryturę ks. proboszcza Gerarda Borysa

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie, stan 30 czerwca 2010 r.

28



� Miłosz Sebastian Słabolepszy
– syn Moniki i Łukasza z Ełga-
nowa.

***
10 lipca, przy ołtarzu polowym
usytuowanym w sąsiedztwie po-
mnika i budującego się kościoła
w Ełganowie, sakramentalny zwią-
zek małżeński zawarli Agnieszka
Orzechowska z Łodzi i Jan Tro-
fimowicz jr z Ełganowa.

***
10 lipca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich sakrament
małżeństwa zawarli Aleksandra
Krępa i Krystian Kozak – oboje
z Trąbek Wielkich.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
sezonu 2009–2010:

W IV lidze zespół Orzeł Trąbki
Wielkie zajął ostatecznie 14 miejsce

z dorobkiem 27 punktów (7 zwy-
cięstw, 6 remisów i 17 porażek)
przy stosunku bramek 32 do 60
i niestety spadł do ligi okręgowej.
Mamy nadzieję że tylko na jeden
sezon – ponownego awansu do IV
ligi piłkarzom, działaczom i kibicom
szczerze życzymy.
W rozgrywkach klasy okręgowej
drużyna Błękitni Sobowidz za-
jęła 10 miejsce z dorobkiem 32
punktów (10 zwycięstw, 2 remisy
i 14 porażek) przy stosunku bra-
mek 55 do 63 i utrzymała się w tej
lidze – gratulacje.
W klasie A zespół Sokół Ełganowo
zajął 8 miejsce z dorobkiem 22
punktów (6 zwycięstw, 4 remisy i 12
porażek) przy stosunku bramek 34
do 61 i utrzymał się w klasie A –
gratulujemy.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2010

1. 730: O błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej
dla Wojciecha Kosińskiego
w 16. rocznicę urodzin
900, Czerniewo:
Za śp. Makarego
Czerwińskiego (rocznica
śmierci) oraz zmarłych z tej
rodziny
1100: O błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla
Olivera Kęsego w 2. rocznicę
urodzin

2. Za śp. Elżbietę Laga
oraz zmarłych z rodziny
Szczodrowskich

3. Za śp. Grzegorza Grzelaka
(30. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Grzelaków
i Lisiaków

4. Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów, Józefa,
Rozalię, Franciszka i Józefa
Dończyków oraz zmarłych
z tych rodzin

5. a) Za śp. Aleksandra, Waleskę
i Adama Bławatów
b) Przez wstawiennictwo
Matki Bożej Śnieżnej,
o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Józefa Tomczuka
oraz za całą jego rodzinę
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6. Czerniewo: Za śp. Jana
Kitowskiego i Feliksa
Warczyńskiego oraz zmarłych
z tych rodzin

8. 730: Za śp. Zygmunta
Zarembskiego
900, Czerniewo:
a) Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków
b) Za śp. Marię i Jerzego
Szwindowskich
1100: Za ofiarodawców,
kwestarzy i budowniczych
kościoła w Ełganowie

9. O błogosławieństwo Boże dla
Natalii Szolle w 2. rocznicę
urodzin oraz Eugenii
Kobierzyńskiej w 82. urodziny

10. a) O błogosławieństwo Boże
dla Krystyny i Czesława
Ronowiczów
b) Za śp. Stanisławę Majewską
(30. dzień od pogrzebu)

11. Za śp. Romana Jaszczyka
(28. rocznica śmierci),
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta
Dubielę

12. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Renaty
i Tomasza Morawskich
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

13. a) Za śp. Franciszka, Józefę
i Józefa Tkaczyków
b) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Katarzyny i Jacka Brzózków
w 16. rocznicę sakramentu
małżeństwa

14. Za śp. Irenę (30. rocznica
śmierci) i Pawła Zulewskich
oraz Emmę Kinder

1930: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Moniki i Dariusza
Kosińskich w 18. rocznicę
sakramentu małżeństwa (Msza
św. neokatechumenalna)

15. 730: Za śp. Gerarda
Lewandowskiego oraz
Franciszkę i Jana Selków
900, Czerniewo:
a) Za śp. Brunona Sengera
(21. rocznica śmierci)
b) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków oraz Leokadię
i Józefa Ziemannów
1100: W intencji parafian

16. Za śp. Stanisławę Majewską
17. Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Marty
i Franciszka Dopierałów
w 25-lecie sakramentu
małżeństwa

18. Czerniewo: Za śp. Reginę
Plicht

19. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Barbary
Chajewskiej w urodziny

20. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Doroty
i Zdzisława Jaszewskich
w 27. rocznicę sakramentu
małżeństwa oraz dla Izabeli
i Kamila Węgrzyńskich
w 3. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Monikę (4. rocznica
śmierci) i Kazimierza Bugów

22. 730: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Agnieszki i Rafała
Wilczkowiaków w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
900, Czerniewo:
a) Za śp. Alojzego Ptacha
(11. rocznica śmierci)
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b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Andrzeja
Dończyka w 50-lecie urodzin
1100: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Moniki i Leszka Gawryjołków
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa

23. Za śp. Bernarda Zulewskiego,
Rozalię i Aleksandra Brandtów
oraz Augusta Warczyńskiego

24. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Barbary
i Andrzeja Ziemannów
w 19. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Edwarda
Kaczmarka w 55. rocznicę
urodzin

25. a) Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich
b) O zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla Zofii Świetlik
w 87. rocznicę urodzin oraz
za śp. Stefana Świetlika
(11. rocznica śmierci)
Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Anny i Pawła Szynków
w 18. rocznicę sakramentu
małżeństwa

29. 900, Czerniewo:
Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków
1100: Za śp. Zofię i Henryka
Gołębiewskich

31. a) Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego
b) Za śp. Monikę Grenz
oraz Jana, Jerzego i Janusza
Brandtów
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ROCZNICE
Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
2 sierpnia: Lena Rogalska, Aleksandra Raczkiewicz,

Julia Katarzyna Raczkowska, Mateusz Jakub Jakubowski,
Oliwia Maria Piotrowska, Aleksander Franciszek Czajkowski,

29 sierpnia: Agata Wąsik.

Rocznice sakramentu małżeństwa
8 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Magdaleny Chrzanowskiej

i Krystiana Jurkowskiego
15 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Edyty Bieńkowskiej

i Macieja Bobowika
18 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Rity Krödler

i Leona Jakubka
22 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Kamili Kowalskiej

i Leszka Gawryjołka
22 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Agnieszki Skierki

i Rafała Wilczkowiaka
29 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Małgorzaty Karpowicz

i Łukasza Kuli
12 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Renaty Kielas

i Tomasza Morawskiego
26 sierpnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Honoraty Bąk

i Krzysztofa Pętlaka
11 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny Gralak

i Janusza Antypiuka
17 sierpnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Marty Czerwińskiej

i Franciszka Dopierały
24 sierpnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Bernadety Stanolewicz

i Zdzisława Cieślaka

ODESZLI DO PANA

26 czerwca: zmarł w wieku 84 lat śp. Antoni Drawz
7 lipca: zmarła w wieku 51 lat śp. Stanisława Majewska
18 lipca: zmarła Monika Tkaczyk (dziecko martwo urodzone)
19 lipca: zmarł w wieku 59 lat śp. Ireneusz Abram
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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