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JAKA DZISIAJ JEST TWOJA WIARA?

„Jeśli będziecie mieć wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiecie tej górze:
«Przesuń się stąd tam!», a przesunie
się” (Mt 17,20).

Gdy niewiasta kananejska, która
byłą poganką, prosiła Pana Jezusa
o uzdrowienie córki, On począt-
kowo próbował ją odprawić, ale
podczas rozmowy dostrzegł jej wia-
rę. „Wtedy Jezus jej odpowiedział:
«O niewiasto wielka jest twoja wia-
ra; niech ci się stanie, jak chcesz!»
Od tej chwili jej córka była zdrowa”
(Mt 15,28). Podobnie, Pan Jezus
pochwalił wiarę setnika (poganina),
który prosił Go o uzdrowienie swego
sługi.

Pismo Święte w wielu miejscach
ukazuje cudowne działanie Boga,
pod warunkiem, że proszący głęboko
wierzą w moc Jezusa.

A jaka jest nasza wiara?

„Od święta”. Czasem uczest-
niczę we Mszy św., gdy przyciśnie
nieszczęście, choroba czy niepowo-
dzenie. Traktuję wtedy Boga jak
„lekarstwo na moje nieszczęście”,
a potem znów obojętność zagnież-
dża się w sercu. Póki co, Bóg mi nie
jest potrzebny, więc „żegnaj Panie
Boże”. Nie mam czasu na modli-
twę, Mszę św., przystępowanie do
sakramentów. Ale, gdy znów do-
tknie mnie nieszczęście, to czas się
znajdzie.

Wiara tradycyjna. Rodzi się
dziecko. – No cóż, trzeba je ochrzcić,

bo wszyscy tak robią. Ale zadań wy-
pływających z chrztu dziecka nie
realizuję. Wtedy dziecko w pierw-
szej klasie nie wie nawet, którą ręką
ma się przeżegnać. Pierwsza Komu-
nia – dziecko musi być przyjęte, bo
wszystkie są przyjmowane. Nieważ-
ne są wiadomości katechizmowe,
praktyki religijne. Ważne by była
wspaniała uroczystość i bogate pre-
zenty. Pierwsza Komunia to prze-
cież pierwszy pełny udział dziecka
we Mszy św., a ono nie uczest-
niczy ani przed, ani po Pierwszej
Komunii św. Zobowiązanie katolic-
kiego wychowania potomstwa przy-
rzeczone podczas zawierania sakra-
mentalnego związku małżeńskiego
i na chrzcie dziecka jest gołosłowne
u wielu małżonków.

Ile dzieci po Pierwszej Komunii
św. uczestniczy w sobotniej nowen-
nie dziękczynnej? „Ksiądz sobie coś
wymyślił, niech sam chodzi”. Ile
dzieci po Pierwszej Komunii św.
przez 9 pierwszych piątków miesią-
ca przystępuje do spowiedzi i Ko-
munii św., dziękując Panu Jezusowi
za dar Eucharystii i za miłosierdzie
okazane w przebaczeniu grzechów?
Tu rodzi się pytanie: Dlaczego tak
mało dorosłych korzysta z daru
pierwszych piątków miesiąca? Jest
czas na telewizję, ale nie na sakra-
ment Bożego miłosierdzia.

Co młodzieży i dorosłym dał
sakrament bierzmowania? Ka-
techizm Kościoła Katolickiego okre-
śla, że bierzmowanie jest to sa-
krament, w którym Duch Świę-
ty umacnia chrześcijanina, aby
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wiarę swoją mężnie wyznawał,
bronił jej i według niej żył. Tym-
czasem wielu młodych po przyjęciu
bierzmowania przestaje wyznawać
wiarę, żyć według zasad wiary, a o jej
obronie, to się nawet nie mówi.

Zasady moralne? „Dziś wszyscy
tak postępują”, więc je tracę. Przy-
kazania? „Dobre dla małych dzieci
i starych babć, ale teraz są inne cza-
sy”. „Liczę się ja i moje zachcianki,
a nie jakieś tam przykazania i nor-
my moralne”. Stąd życie na wzór
małżeński bez ślubu jest coraz częst-
szym zjawiskiem i to nierzadko za
przyzwoleniem rodziców. Kiedyś ro-
dzice spaliliby się ze wstydu, gdyby
ich syn czy córka tak żyli. A może
to Pan Bóg się zmienił?

Msza św. niedzielna i świą-
teczna. Przykazanie Boże jest ja-
sne: „Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił”. A przykazanie kościelne je
precyzuje: „W niedziele i święta we
Mszy św. uczestniczyć i powstrzy-
mać się od prac niekoniecznych”.

„Ja w niedzielę muszę się wy-
spać, bo w sobotę po zabawie późno
idę spać”. „Kto by co niedzielę cho-
dził do kościoła?” „To chyba jacyś
«nawiedzeni»”. „Po co będziesz cho-
dził do kościoła? Kościół ci jeść nie
daje”. „Tam tylko o pieniądzach
gadają”.

Podobnych wypowiedzi jest wię-
cej. A co na to Pan Jezus? Czy po
to ustanowił Eucharystię i polecił:
„To czyńcie na Moją pamiątkę”,
byśmy go lekceważyli? To w koście-
le „dają jeść” duszy. Otrzymujemy
pokarm dający życie wieczne.
Czyżbyśmy się odważyli Jezusa po-
prawiać? Jego naukę przekręcać?

Wielu parafian co tydzień popełnia
grzech ciężki z powodu opuszcze-
nia Mszy św. niedzielnej. Przecież
to świadczy o lekceważeniu samego
Chrystusa. Ilu przychodzi do kościo-
ła, ale w ogóle nie uważa podczas
czytań i kazania. Inni stoją na ze-
wnątrz i liczą samochody. A przecież
przykazanie mówi, że we Mszy św.
mamy uczestniczyć, a nie tylko na
niej być.

Po co żyję? By dorosnąć, ułożyć
sobie życie, dobrze się urządzić, zdo-
być podziw dla swoich osiągnięć. –
I co dalej? Trzeba w końcu umrzeć.
– I co dalej? „Głupcze, jeszcze tej
nocy zażądają twojej duszy od cie-
bie; komu więc przypadnie to, coś
przygotował?” (Łk 12,20). Człowiek
jest powołany do życia na obraz
i podobieństwo Boże. Owo odtwo-
rzenie tego podobieństwa jest istot-
nym zadaniem człowieka. Pan mó-
wi: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem
święty” (1 P 1,16).

Nie jest ważne, ile zarabiasz,
jakie masz naukowe tytuły i ile
zdobyłeś medali, jaki jesteś w ocenie
ludzi. To wszystko marność. Ważne
jest, kim jesteś w oczach Boga. Bóg
chce, abyś zbawił duszę. Wszystko
inne nie ma znaczenia.

Pisząc te refleksje, jestem przy-
gnębiony rosnącą obojętnością
religijną parafian. Niepokoi mnie
systematyczny spadek uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św., rekolek-
cjach, nabożeństwach Maryjnych,
roratach, Drodze krzyżowej. Wielu
parafian uważa, że nie potrzebu-
je w nich uczestniczyć. Czy oso-
ba naprawdę kochająca wyznacza,
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ile osobie kochanej (żonie, mężowi,
dziecku) daje od siebie? A jak to
wygląda w Twojej relacji z Bogiem?
„On się nam daje cały, z nami
zamieszkał tu. Dla Jego Boskiej
chwały życie poświęćmy Mu”. –
Czyżby? Katechizm Kościoła Kato-
lickiego stwierdza, że Bóg stworzył
człowieka, aby człowiek oddawał Mu
cześć, kochał Go, a przez to osiągnął
życie wieczne. Więc nie do docze-
sności pomyślnej, lecz do szczęśliwej
wieczności jesteśmy stworzeni i po-
wołani. Bóg chce w wieczności po-
dzielić się z nami swoim szczęściem.
Jezus przypomniał nam pierwsze
i najważniejsze przykazanie: „Bę-
dziesz miłował Pana Boga swego
z całej duszy swojej i ze wszystkich
sił swoich”.

W połowie sierpnia tego roku od-
wiedziłem dom rodzinny i rodzinną
parafię oraz Maryjne sanktuarium
w Tuchowie, w którym kształtowała
się moja więź z Maryją. W dzień
powszedni o godzinie 6.30 koncele-
browałem Mszę św. wraz z cztere-
ma księżmi rodakami oraz probosz-
czem. Uczestniczyło co najmniej
30 osób i wszyscy przystąpili do
Komunii św. Parafia wielkością jest
porównywalna z naszą, a codziennie
było po 4 lub 5 intencji mszalnych
– widziałem zapisy w kalendarzu
księdza proboszcza. Z mojej parafii
pochodzi 14 obecnie żyjących ka-
płanów, a 3 zmarło w stosunkowo
młodym wieku, czyli mamy aż 17
powołań kapłańskich z jednej pa-
rafii. Nie pytałem o liczbę sióstr
zakonnych. Gdy odwiedziłem grób
rodziców, byłem zaskoczony ładem,
czystością i widoczną troską o groby.

Obecnie trwa wymiana dachu ko-
ścielnego. Wszystkie rodziny parafii
są zobowiązane do złożenia przynaj-
mniej 400 zł na ten cel. Dodatkowo,
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
„cicha taca” jest przeznaczona na
potrzeby kościoła. Ksiądz proboszcz
mówił, że nie ma żadnych sprzeci-
wów. Parafianie się cieszą, że ich
ksiądz podjął się remontu świątyni.

U nas trwa budowa kościoła,
a wielu nie daje żadnej ofiary. Nie-
którzy proszą kwestarzy, by podczas
comiesięcznej zbiórki nie przycho-
dzili do ich mieszkań. „Jak ksiądz
proboszcz buduje kościół, to niech
sobie sam radzi. Nas to nie inte-
resuje”. To jest bardzo przykre.
Skoro rządca parafii w porozu-
mieniu z przedstawicielami parafii
w Radzie Duszpasterskiej podejmu-
je jakąś inicjatywę, to parafianie,
w miarę możliwości, wszyscy powin-
ni przyjść z pomocą. Piąte przyka-
zanie kościelne poleca: „Troszczyć
się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.
Dotyczy to wszystkich wierzących
parafian.

Podejmując budowę kościoła
w Ełganowie – już teraz nie mo-
gę się wycofać, bo prace są daleko
zaawansowane – siłą rzeczy, z bra-
ku funduszy, są zaniedbane inne
potrzeby parafialne.

Potrzebna jest granitowa am-
bonka, dostosowana do ołtarza
soborowego. Trzeba wymienić na-
głośnienie oraz mikrofony w ko-
ściele, bo zaczynają szwankować;
odnowić boczne ołtarze i nie-
co sam cudowny obraz Matki
Bożej; naprawić walące się w wielu
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miejscach ogrodzenie kościelne;
wymienić w zakrystii zagrażającą
bezpieczeństwu tablicę rozdziel-
czą prądu; odnowić antypedium,
czyli dolną część ołtarza główne-
go; odnowić figurę Matki Bożej
na zewnątrz kościoła; dokonać re-
nowacji przykościelnych jesionów
oraz zieleni przy Drodze krzyżo-
wej i kaplicach różańcowych (część
zniszczyła tegoroczna zima, a część
– wandale, np. porozbijali beto-
nowe ziarna różańca i zniszczyli
część ogrodzenia wokół Drogi krzy-
żowej); dokończyć kaplice tajem-
nic Światła. Nie mówiąc już o es-
tetyzacji drogi dojazdowej i par-
kingu przy naszym sanktuarium.
Przecież to służy nam i naszym

gościom. „Jak cię widzą, tak cię
piszą”. Na cmentarzu renowacji
wymaga ogrodzenie. przecież to
jedno z najświętszych i najdroż-
szych miejsc dla nas wszystkich.

Skąd wziąć fundusze na te
w skrócie wyliczone parafialne po-
trzeby? Proszę o radę, jak rozwiązać
te problemy. Gdyby co miesiąc (np.
w pierwszą czy ostatnią niedzielę
miesiąca) wierni mogli i zechcieli
złożyć większą ofiarę na tacę („ci-
cha taca”), to powoli dałoby się
podjąć realizację wskazanych wyżej
zadań. Daję to pod rozwagę Ra-
dzie Duszpasterskiej i wszystkim
parafianom.

ks. E. Szymański

Budowa kościoła w Ełganowie, stan 20 sierpnia 2010 r.
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PATRONKI ŚWIATA PRACY
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 5 DO 12 WRZEŚNIA 2010

Niedziela 5 września – rozpoczęcie odpustu
7.30 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną – celebruje ks. kanonik
Gerard Borys

18.00 Msza św. z homilią

21.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 6 września – dzień małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw

18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. kanonik
Józef Urban, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Pszczółkach

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 7 września – dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie za
chrzest i Eucharystię
17.00 Nabożeństwo Maryjne

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Krzysztof Rybka,
proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Gdyni Orłowie

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzicami

Środa 8 września – dzień liturgicznej służby ołtarza z szafarzami
Komunii św.
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem

18.00 Msza św. – celebruje ks. mgr Władysław Pałys, proboszcz parafii
św. Maksymiliana Kolbego w Gdyni; homilię wygłosi ks. mgr Tadeusz
Chajewski, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Gdańsku Brętowie

21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 9 września – dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy Różaniec)
17.00 Różaniec fatimski
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18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów –
celebruje ks. prałat Włodzimierz Zduński, proboszcz parafii św.
Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku Jelitkowie

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 10 września – dzień chorych

16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują chorzy

18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu chorych – celebruje
ks. prałat Stanisław Łada, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pruszczu Gdańskim; homilię wygłosi ks. senior Leon
Dąbski, pallotyn z Gdańska

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 11 września – dzień kapłański i młodzieży

15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka do
Miłosierdzia Bożego

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją
Eucharystyczną

18.00 Msza św. z homilią – celebrują ks. mgr Krzysztof Sroka z parafii
Matki Bożej Królowej Polski w Wejherowie oraz ks. dr Wiesław Stolc,
wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Gdańsku; homilię wygłosi ks.
diakon Grzegorz

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 12 września – uroczystość dziękczynna za plony, dożynki
archidiecezjalno-samorządowe

7.30 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Adam Kroll

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami
z parafii dekanatów Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański –
przewodniczy ks. biskup Ryszard Kasyna; oprawa muzyczna – chór
męski „Bel Canto” z Trąbek Wielkich;

wręczenie pucharów wykonawcom najpiękniejszych koron żniwnych;

nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą
Wzorowe Rodziny;

błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie

18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski

19.00–21.00 Zabawa na stadionie

21.00 Zakończenie – Apel Jasnogórski na stadionie
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2010

5 września: 23. Niedziela
Zwykła

Mdr 9,13–18b

Flm 9b–10.12–17

Łk 14,25–33

Kto chce zbudować wieżę, musi
zastanowić się, ile to będzie go
kosztowało – żeby nie tylko roz-
począć budowę, ale i całkowicie ją
wykończyć. Kto chce wojować, musi
rozważyć, jakimi siłami zdoła poko-
nać wroga. Nie wystarczy uwierzyć
w Jezusa. Trzeba zdać sobie spra-
wę, czego Jezus ode mnie oczekuje.
Podjąć wyznaczone mi zadanie, iść
za Jezusem i wytrwać do końca.
Kto chce być prawdziwym chrze-
ścijaninem, musi uświadomić sobie,
jaki trud go czeka. Nie powinien
się dziwić, że będzie szedł trudną
drogą, bo taką drogą szedł Pan
Jezus. Czy potrafię być naprawdę
chrześcijaninem?

12 września: 24. Niedziela
Zwykła

Wj 32,7–11.13–14

1 Tm 1,12–17

Łk 15,1–32

Słowa Pana Jezusa głoszące, że
większa będzie radość w niebie
z jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu
dziewięciu sprawiedliwych, którzy

nie potrzebują nawrócenia, powin-
ny ośmielić tych, którzy boją się
przystępować do sakramentu po-
kuty, uważając, że są tego niegod-
ni. Ewangelia głosi, że Pan Jezus
staje zawsze po stronie najsłab-
szych, choćby jednej bezbronnej
owcy. Święty Paweł podaje słowa
Pana Jezusa: większą radością jest
dawać niż brać. Bóg stale radu-
je się, że daje – wypełnia pustkę
w ludzkim sercu swoją obecnością.

19 września: 25. Niedziela
Zwykła

Am 8,4–7

1 Tm 2,1–8

Łk 16,1–13

Tak wiele mówi się o tym, jacy
jesteśmy zapobiegliwi, pomysłowi,
zaradni – kiedy chodzi o nasze
sprawy materialne. Zupełnie jak
włodarz z przypowieści. Nie je-
steśmy jednak równie przezorni,
kiedy chodzi o naszą duszę. Nie
umiemy znaleźć czasu na krót-
ką modlitwę, spowiedź, komunię
świętą. Tyle mamy zajęć. Zapobie-
gliwy włodarz zamiast stu beczek
oliwy dawał pięćdziesiąt, zamiast
stu korcy pszenicy – osiemdziesiąt.
Jednakże wartości duchowe są nie-
podzielne. Czy można oddać Bogu
pół serca, czwartą część duszy, jedną
setną swojego czasu?
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29 września: 22. Niedziela
Zwykła

Am 6,1a.4–7

1 Tm 6,11–16

Łk 16,19–31

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
mówi o śmierci, piekle, o tym,
że są sytuacje nieodwracalne. Co
w niej pocieszającego? Pocieszają
psy. Na Wschodzie uważano je za
stworzenia nieczyste. Opędzano się
przed nimi. Tymczasem w przypo-
wieści o Łazarzu spełniają posługę,

ratują. Przypominają trochę Sa-
marytanina, którego też uważano
za nieczystego, a jednak tylko on
okazał miłosierdzie. Pociesza to,
że można być Łazarzem, odrzuco-
nym, niepotrzebnym ludziom, tak
nieważnym, że nie dostrzeganym
przez nikogo – a przecież w łasce
u Boga. Bogacz z przypowieści jest
nie nazwany. Bez imienia – obcy.
Łazarz ma imię, takie samo jak
imię przyjaciela Jezusa z Betanii.

Ks. Jan Twardowski

ZARYS WIARY
Święć się imię Twoje

Słowa „święć się imię Twoje”
mogą dla wielu brzmieć niezrozu-
miale. Co one znaczą?

Dwa wyrażenia używane w ży-
dowskich modlitwach ułatwiają
nam ich zrozumienie. Powtarza
się w nich często: ludzie winni
„czynić wielkim” imię Boga, win-
ni je „wielbić”. Święcić imię Boga
znaczy więc – uznawać je w Jego
wielkości i wspaniałości.

Również modlitwa Chrystusa,
przekazana w Ewangelii św. Jana,
wyjaśnia słowo „święcić”. Mówi
w niej Jezus: „Ojcze, wsław Twoje
imię” (J 12, 28), a więc – nie ludzie
uczynią imię Boga „świętym”, lecz
sam Bóg uświadamia nam swą
świętość.

To modlitewne pragnienie moż-
na i tak odczytać: „Ojcze, kieruj
moim życiem, i światem. Ty po-
winieneś zostać uznany za Boga,
a ludzie niech doświadczą, że Twoje
imię ważniejsze jest od wszystkich
wielkich imion, za którymi idziemy.
Spraw, aby wszyscy zobaczyli, że Ty
jesteś Bogiem wielkim, że jedynie
w Tobie znaleźć można pokój”.

Święcić: To, co do Boga na-
leży (= co wzięte jest dla Boga),
jest święte. „Święcić imię Bo-
że” (= uznawać za święte) zna-
czy: oddawać Bogu to, co się
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Mu należy; „Bóg uświęca imię
swoje” (okazuje je jako święte)
znaczy: Bóg objawia wszystkim
ludziom, kim jest.

Imię Boże

Imię określa człowieka, jest jego
„częścią”. Niejednokrotnie, chcąc
podkreślić szczególne przymioty,
rzadko spotykane cechy – nadajemy
ludziom zdrobniałe imiona, obda-
rzamy ich przydomkami. Podobnie
jest z wieloma imionami, jakie lu-
dzie Biblii nadali Bogu. Określenia
te mówią o tym, kim dla tamtych
ludzi stał się Bóg. Jeśli doświadczy-
li od Niego dobrodziejstw – zwą Go
„dobrotliwym”, gdy odczuli Jego
moc – wielbią w Nim „Pana”. Po-
nieważ imię „Bóg” oznacza samego
Boga winniśmy je wielbić i czynić
wielkim.

Stary chrześcijański zwyczaj ka-
że imieniem Bożym rozpoczynać
modlitwę. Wzywamy Boga także
wtedy, gdy czeka nas jakieś trudne,
ważne zadanie. Słowami „w imię
Boże” powierzamy Bogu siebie i na-
sze czyny.

To powoływanie się na Boga
kryje w sobie pewne niebezpieczeń-
stwo – często okazuje się, że Jego
imię jest nadużywane. Znieważane
bywa nie tylko przez tych, któ-
rzy świadomie je lżą i wyszydzają.
Jakże często wymawiają imię Bo-
że ludzie pragnący przydać blasku
samym sobie! Trzeba pamiętać o bi-
blijnej przestrodze, aby nie wzywać
imienia Bożego nadaremnie. Jesz-
cze dziś pobożni Żydzi, z czci dla

Boga, nie wymawiają słowa Jahwe
– Bóg.

W mszale znajdujemy modli-
twy na każdy dzień. Jedna z nich
rozpoczyna się w ten sposób:

Ty, który objawiłeś nam swoje
Imię i dałeś nam śmiałość zwraca-
nia się do Ciebie, przychodzimy do
Ciebie i mówimy: Boże, Ojcze nasz,
dziękujemy Ci, że jesteś dla nas.

Drugie przykazanie: Nie bę-
dziesz brał imienia Pana Boga
swego, nadaremnie. Bluźnier-
stwo: Szydzenie z Boga czy-
nem, mową i zachowaniem.

Bóg jest święty

O Bogu można mówić w rozma-
ity sposób i rozmaicie Go opisywać.
Nigdy jednak nie znajdziemy tylu
słów, by określić Go całkowicie. Dla
każdego wierzącego Bóg jest Kimś
nieskończenie większym niż naj-
doskonalsze wyobrażenie o Nim.
Teologowie powiadają. „Bóg jest
Kimś zupełnie innym”. To samo
chce wyrazić Biblia, nazywając Bo-
ga świętym: „Imię Jego jest święte
i lęk wzbudza” (Ps 111, 9).

„Świętymi” przyzwyczailiśmy
się nazywać ludzi, którzy usiło-
wali swoje życie całkowicie związać
z Bogiem. Jednak sam wysiłek
człowieka nie uczyni go świętym.
Człowiek nie może stać się z wła-
snej mocy świętym. Jedynie dzięki
temu, że Bóg ogarnia ludzi swoją
świętością, należą oni do Boga –
są świętymi. Ale też Bóg nie uczy-
ni człowieka świętym wbrew jego
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woli. To mają na uwadze słowa Sta-
rego Testamentu: „Ja jestem Pan,
Bóg wasz – uświęćcie się. Bądź-
cie świętymi, ponieważ Ja jestem
święty” (Kpł 11, 44).

Zawsze w czasie Eucharystii
wierzący śpiewają pieśń pochwalną
o Bożej świętości. Przez to wska-
zują, jak nieodzownym do życia
jest dla nich poznać świętego Boga
i oddawać Mu cześć.

W każdej modlitwie euchary-
stycznej – w pieśni Sanctus –
Święty, której początki znajdujemy
u proroka Izajasza, sławiona jest
świętość Boga:
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg
Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia
chwały Twojej.

Sprawowanie Eucharystii:
Wspominanie przez Kościół
i uobecnianie – z czcią
i wdzięcznością – życia, śmier-
ci i zmartwychwstania Jezusa,
jako wydarzeń stanowiących
podstawę wiary (zob. Centrum
życia Kościoła).

Ludzie wielbią
świętego Boga

Słysząc słowo „modlitwa”, my-
ślimy przede wszystkim o prośbach,
o wołaniu człowieka, który w po-
trzebie zwraca się do Boga o pomoc.
Jednak prawdziwie może modlić
się tyko ten, kto poznał i uznał
wielkość i moc Boga ratującego
człowieka. Dlatego uwielbienie Bo-
ga zajmuje pierwsze miejsce wśród
wszystkich modlitw.

Ludzie, którzy doświadczyli Bo-
ga, są przekonani, że nie wiedzie-
liby nic o Nim, gdyby On sam nie
uprzytomnił im swej obecności. Ich
wypowiedzi świadczą o sile i zna-
czeniu tego doznania. Bóg objawia
się człowiekowi niespodziewanie,
a ta krótka chwila potrafi odmienić
całe życie.

O Mojżeszu mówi się, że ukrył
twarz, gdy Bóg i ukazał się mu
w krzaku ognistym (Wj 3, 6); a gdy
na Synaju prosił, aby Bóg mu po-
kazał swe oblicze – Bóg umieścił go
w rozpadlinie skały i pozwolił zo-
baczyć tylko swoje „plecy” (Wj 33,
22–23). Izajasz natomiast, mogąc
ujrzeć blask Boga, zawołał: „Biada
mi, jestem zgubiony” (Iz 6, 5).

Stary Testament stara się za
pomocą porównań ukazać, chociaż
w przybliżeniu, wielkość i świętość
Boga. Mimo to nadal pozostaje
Bóg niepojęty. Natomiast Nowy
Testament zaświadcza, że istnieje
wizerunek tego niepojętego Boga:
Jezus Chrystus. On jest dla nas
obrazem Boga (2 Kor 3, 3). W Nim
odnajdujemy, jakiego rodzaju jest
świętość i wielkość Boga: Posuwa
się do wyzbycia się wszystkiego
i ubóstwa (Flp 2, 7).

W III modlitwie eucharystycz-
nej Kościół modli się:
Zaprawdę święty jesteś, Boże,
i słusznie Cię sławi wszelkie stwo-
rzenie, bo przez Syna Twojego, Pa-
na naszego Jezusa Chrystusa, mocą
Ducha Świętego ożywiasz i uświę-
casz wszystko.

11



Z Katechizmu Kościoła
Katolickiego (2807–2815)

Co oznacza pierwsza prośba:
„Święć się imię Twoje”?
Święcić imię Boga oznacza przede
wszystkim wielbić Boga w Jego
świętości. Bóg objawił swoje święte
imię Mojżeszowi i chciał, aby Jego
lud był Mu poświęcony, jako „naród
święty”, gdyż mieszka w nim imię
Boże. W szczególności w imieniu
Jezusa, naszego Boga, objawił się
jako Zbawiciel.

Jak uświęcane jest imię Boga
w nas i w świecie?
Święcić imię Boga, który nas „po-
wołuje do świętości” (1 Tes 4,7),
oznacza pragnienie, aby konsekra-
cja chrzcielna ożywiła całe nasze
życie. Od naszego życia i od na-
szej modlitwy zależy, czy imię Boże
będzie poznane i święcone przez
wszystkich ludzi.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Dlaczego oni muszą tak strasznie cierpieć?

Dzieci bardzo wcześnie stykają
się z cierpieniem: w telewizji widzą
relacje z wojen, wielkie katastrofy,
ubóstwo świata. Czasem we własnej
rodzinie lub w kręgu znajomych
spotykają ciężko chorych lub niepeł-
nosprawnych ludzi i nie rozumieją,
dlaczego nieszczęście dotyka tych,
którzy są im bliscy i drodzy.

– Skoro Bóg naprawdę nas kocha,
to dlaczego pozwala, by ludzie tak
strasznie cierpieli?

Te ich wątpliwości są często
zbieżne z naszymi. Tymczasem
dziecko oczekuje jakiegoś wyjaśnie-
nia. To nie jest łatwe. Długie tłu-
maczenia na nic się nie zdadzą.
Nauczmy się wysłuchiwać naszych
dzieci i postarajmy się odpowiedzieć
jak najlepiej, szczerze, niczego nie
ukrywając.

Przede wszystkim należy powie-
dzieć dzieciom, że nie wszystkie

cierpienia są podobne: niektóre spo-
wodowali sami ludzie, są też ta-
kie, których nie potrafimy wyjaśnić
i buntujemy się przeciwko nim.

Często ludzie ponoszą osobistą
lub zbiorową odpowiedzialność za
cierpienia własne albo innych. Ileż
wypadków było wynikiem zaniedba-
nia czy nieostrożności! Jeżeli ktoś
np. spowodował wypadek, ponieważ
nietrzeźwy prowadził samochód, jest
to tylko i wyłącznie jego wina.

Wojny, ubóstwo krajów Trzeciego
Świata oraz wiele innych nieszczęść,
to konsekwencja sytuacji społecznej,
gospodarczej, politycznej, jest to bez-
pośredni skutek niesprawiedliwości
ludzi, przesadnej chęci zysku, pra-
gnienia nieograniczonej władzy, obo-
jętności lub zaniedbań tych, którzy
mogliby coś zrobić.

Rozumując w ten sposób, przed-
stawiając konkretne fakty, pomóżmy
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dzieciom – kiedy jest już ono do tego
zdolne – zastanowić się nad przy-
czynami cierpienia, którego można
byłoby uniknąć, gdyby każdy, tak-
że ono samo, był bardziej rozsądny,
solidaryzował się z innymi ludźmi,
potrafił bardziej kochać i dzielić się
tym, co posiada.

– Mamusiu, przecież Pan Jezus
powiedział: „Miłujcie się wzajem-
nie”, dlaczego więc jest tyle wojen?

– Jezus powiedział nam, co trze-
ba robić, by w zgodzie żyć z innymi
ludźmi, dlatego że nas kocha i pra-
gnie naszego szczęścia. Zachęca nas,
byśmy się kochali, dzielili się, prze-
baczali sobie. Ale my nie zawsze
jesteśmy posłuszni Jego słowom. Ty
także nie zawsze jesteś miły wobec
innych, kłócisz się i rozrabiasz...
Jednak Bóg dał nam wolną wolę,
ponieważ stworzył nas na swoje po-
dobieństwo i pragnie, abyśmy byli

wielcy. To oznacza, że tak samo jak
ty, inni ludzie także mogą sprzeci-
wiać się woli Boga. On zaś pragnie,
by nasze życie było piękne, byśmy
się kochali i miłowali innych.

Kiedy ktoś sprzeciwia się Bogu,
to oznacza, że nie chce już kochać
innych, że pragnie odebrać im to,
co mają albo zachować wszystko dla
siebie, zamiast dzielić się. Wtedy
ludzie się kłócą, prowadzą wojny,
zabijają się nawzajem. Bóg pragnie
jedynie naszego szczęścia, lecz to
sam człowiek czyni zło i powoduje
nieszczęścia innych, a przez to swoje
własne.

Oto przykład odpowiedzi, któ-
ra może przydać się w niektórych
przypadkach. Warto pomóc dziecku
w głębszym zastanowieniu się nad
tą sprawą.

Opr. ks. Adam Kroll

ZAWIŁE RELACJE...

Dwa skrajne pojęcia: pokój i woj-
na, wpisane są w życie człowie-
ka. Pokój to życie, rozwój, nadzie-
ja. . . Wojna to zniszczenie, śmierć,
rozpacz, może koniec świata. . . Po-
kój i wojna to ludzkie układy i zawiłe
drogi. Zależą od ludzi, którzy swoim
postępowaniem zmierzają do pokoju
lub wojny. Zależą również od każde-
go, choć na pewno nie od wszystkich
jednakowo. Rodzic jeszcze nie wie,
czy w jego domu nie rośnie ktoś,
od kogo zależeć będzie dużo, któ-
rego postawa będzie miała wielkie
znaczenie. Czym jest postawa?
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Postawa to względnie stały spo-
sób ustosunkowania się do kogoś
lub czegoś. Postawa wobec pokoju
będzie się wyrażać w tendencji do
załatwienia spraw spornych prze-
mocą lub polubownie. Postawa jest
stała względnie – to znaczy może
się w ciągu życia zmieniać, ale jej
zasadniczy kierunek ustala się już
w pierwszych latach życia: w rodzi-
nie. W naszych domach kształtują
się postawy tych, którzy zniszczą
świat lub dadzą mu szansę.

Czy zawsze na sytuacje sporne
i przykre trzeba reagować agresją?
Nie, to zależy od sytuacji.

Na przykład – ktoś mający zwy-
czaj bardzo ostrego czy nawet bru-
talnego traktowania swoich domow-
ników, może być pokorny i potulny
wobec swego szefa w pracy. Nie
mamy tu jednak do czynienia ze
zmianą postawy. Przeciwnie, czło-
wiek mający zwyczaj dochodzenia
swoich praw przemocą, będzie tego
samego oczekiwał od innych i dla-
tego w kontakcie z ludźmi w jakiś
sposób od siebie silniejszymi będzie
się po prostu bał. Niech jednak
dawny szef stanie się podwładnym
– „już on się odegra”.

Skłonność do załatwiania swoich
spraw za pomocą agresji i przemocy
powstaje najczęściej już w dzie-
ciństwie. Bardzo wcześnie uczymy
dzieci, że rację ma ten, kto silniejszy.
Uczymy niekoniecznie przez takie
sformułowanie słowne, ale w spo-
sób znacznie bardziej skuteczny, bo
przez częste przeżywanie sytuacji
dowodzących tej tezy.

Klasyczna odpowiedź na pyta-
nie dziecka o uzasadnienie jakichś

nakazów: „Bo ja tak chcę”, jest
tu pierwszym przykładem. Następ-
nym, jeszcze wyraźniejszym, jest
reagowanie na przewinienia dziec-
ka krzykiem i groźbami. „Jeśli nie
zrobisz tego, co ja chcę, będziesz
zbity” – takie ultimatum słyszą
dzieci bardzo często. Przypomina
ono wyraźnie groźbę wojny: „Jeśli
wasz kraj nie spełni żądania nasze-
go kraju, napadniemy na was. Jeżeli
będziecie się bronić, będziemy was
bić, dopóki nie ugniecie się przed
naszą siłą”.

Dzieci najczęściej dobrze wiedzą,
że są zbyt słabe, żeby walczyć z prze-
mocą fizyczną dorosłych. Poddają się
jej, jednak nie z przekonania, tylko
z lęku. Przykre napięcie emocjo-
nalne z tym związane wyładowują
na słabszych od siebie, dokuczając
młodszemu rodzeństwu, młodszym
kolegom czy zwierzętom. Ta pierw-
sza nauka agresji zostaje szybko
uzupełniona radami postępowania
w życiu: „Nie daj sobie nic zabrać;
pamiętaj, żeby cię nie skrzywdzono;
bierz pierwszy, bo inaczej ktoś cię
uprzedzi; pchaj się, bo inaczej ciebie
wypchają”.

Gdy mówi się rodzicom o ko-
nieczności zmiany takiego systemu
wychowawczego, najczęściej odpo-
wiadają: „Nas tak wychowywano
i jest dobrze, po co coś zmie-
niać?” Czy jednak naprawdę jest
dobrze? Czy możemy być zado-
woleni z najczęściej prezentowa-
nych postaw społeczeństwa? Naj-
lepszym świadectwem agresji jest
polski sejm, stadion, szkoła czy
ulica. Trzeba zastanowić się, czy
rzeczywiście wychowanie oparte na
przemocy daje dobre wyniki.
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Zdrowo myślący obywatel czy
rodzic, pragnie, aby wzajemne sto-
sunki ludzi opierały się nie na zasa-
dzie kto silniejszy, ten lepszy, ale na
życzliwości i chęci pomocy. Oczywi-
ście dobrze wiemy, że świat nie jest
tak doskonały, żeby na wszystko
można się zgadzać, żeby nie trzeba
było dochodzić swoich praw. Jeże-
li jednak uznamy, że przemoc jest
tu jedynym sposobem, wychowywać
będziemy ludzi wojny.

Świat bez gwałtu, bez przemocy!
Czy jest to możliwe? Do tego wzywał
Gandhi, Martin Luther King, Jan
Paweł II. Nie jest to postawa bierna
wobec zła, ale w swoim sprzeciwie
nie ucieka się do przemocy i ter-
roru. Wymaga dużej odwagi cywil-
nej, nie daje okazji do przyjemnego
wyładowania swego niezadowolenia
w agresji, ale żąda zdecydowanego
i odważnego wypowiadania swego
zdania. Wymaga cnoty męstwa, to
jest odwagi, zdecydowania i spokoju.

W sytuacjach domowych moż-
na jej uczyć przez zmianę formuły:
„Ja tak chcę”, na: „To jest słusz-
ne i wspólnie się o to starajmy”;
przez zastąpienie bicia – rozmową;
krzyku i złości – spokojem. Nie
jest to rezygnowanie przez rodzi-
ców z ich praw na rzecz zupełnej
samowoli dzieci, ale wspólne podpo-
rządkowanie się zasadom uznanym
za słuszne. I dorośli i dzieci mają
swoje prawa w rodzinie; i dorosłych
i dzieci obowiązują pewne normy
postępowania. Spokojne i stanow-
cze przestrzeganie tych praw i zasad
winno być uzasadnione ich słuszno-
ścią, a nie przewagą siły.

Drugą postawą przeciwną agre-
sji jest postawa tolerancji. Prymi-
tywna reakcja złości i niechęci do
każdego, kto jest inny, leży u pod-
staw przemocy i wojen. „Inny” –
może się różnić kolorem skóry, wy-
znaniem, fryzurą, sposobem życia;
„inny” – to zawsze gorszy. Ta posta-
wa też kształtuje się w dzieciństwie.
Jeśli w rodzinie wspólnie wyśmie-
wamy się z wujka, bo mało zarabia,
z cioci, bo się dziwacznie ubiera
i znajomego, który ma niedzisiejsze
poglądy, nie dziwmy się dziecku,
gdy dokucza koledze – bo się jąka,
koleżance – bo ma brzydszą sukien-
kę, a wreszcie bije przedstawiciela
innej rasy.

Tolerancja dla odmienności,
przyzwolenie na różnorodność, sza-
cunek dla tych, którzy żyją inaczej
niż my, powinny towarzyszyć dziec-
ku od pierwszych lat życia. Oczywi-
ście, tolerancja powinna obejmować
i samo dziecko; jeśli jest mniej zdol-
ne od brata, jeśli jest nie tak ładne
jak córka sąsiadki, też nie jest gor-
sze. Nie jest gorsze, nawet gdy zrobi
coś złego. Sam czyn jednak, jeśli jest
zły – to jest zły. Na niego nie może-
my się godzić, bo tolerancja opiera
się na szacunku, nie na obojętności.

Nasz sprzeciw nie powinien jed-
nak mnożyć zła przez dodawanie
do niego jeszcze naszej przemocy.
Nasz brak zgody na zło powinien
być stanowczy, ale bez gwałtu, bo
trudno krzykiem nauczyć spokoj-
nego mówienia; trudno przemocą
nauczyć tolerancji i gwałtem zmu-
sić do życzliwości. „Pokój najpierw
trzeba budować w sobie” – mówił
Jan Paweł II. Osobisty przykład
rodziców jest najlepszym sposobem
wychowywania człowieka pokoju.

Opr. ks. Adam Kroll
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GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2010

Jak co roku pielgrzymi Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki w drodze na Jasną Górę
odpoczywali w Trąbkach Wielkich. Zostali ugoszczeni chlebem, napojami i zupą
„proboszczówką”, którą ze względu na deszcz spożywali pod dachem – w hali
sportowej i w szkole podstawowej
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OKIEM PIELGRZYMA – fot. D. Kosiński

Pielgrzymi z Trąbek Wielkich w drodze na Jasną Górę – odpoczynek

W drodze odwiedził pielgrzymów ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
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Blisko celu pielgrzymowania, przedmieścia Częstochowy, reprezentacja trąbkowskiej
grupy

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

22 sierpnia odbyło się spotkanie
Rady Duszpasterskiej poświęcone
przygotowaniom do Tygodniowego
Odpustu. Ksiądz proboszcz poprosił
zebranych o włączenie się w prace
przygotowawcze.

Za zabezpieczenie porządku na par-
kingu w Tygodniu Odpustowym
odpowiedzialny jest Jan Kosiński
wraz ze strażakami OSP w Trąb-
kach Wielkich. Strażacy także bę-
dą nieśli baldachim w pierwszą
i ostatnią niedzielę odpustu. W cią-
gu tygodnia baldachim będą nieśli
mieszkańcy poszczególnych wsi:

– poniedziałek – Trąbki Wielkie,
odpowiedzialny Edward Kaczma-
rek,

– wtorek – Ełganowo, odpowie-
dzialny Andrzej Surma,

– środa – Czerniewo, odpowiedzial-
ny Andrzej Dończyk,

– czwartek – Kleszczewo – odpo-
wiedzialny Jan Selka,

– piątek – Trąbki Wielkie, odpo-
wiedzialny Jerzy Karpiński,

– sobota – Trąbki Wielkie, odpo-
wiedzialny Franciszek Preuss.
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Wykonania porządków na terenie
przykościelnym podjęła się Jolan-
ta Ciećko. Sprawdzenia oświetlenia
wokół kaplic dokona Edward Kacz-
marek. Odnowienia posadzek na oł-
tarzu polowym podjęli się Andrzej
Karcz i Zdzisław Jaszewski. Przy-
gotowaniem ławek na placu odpu-
stowym zajmą się szafarze Eucha-
rystii i starsi ministranci: Andrzej
Karcz, Sławomir Surma, Bogusław
Szulc, Marian Lewańczyk, Grze-
gorz Olszewski. Za przygotowanie
ołtarza odpowiedzialni są: Jadwiga
Pianowska i Andrzej Karcz. Nagło-
śnienie i konferansjerkę przygotuje
Andrzej Gralla. Ksiądz proboszcz
zwrócił także uwagę na to, iż nale-
ży przygotować punkt informacyj-
no-medyczny, który będzie umiej-
scowiony przy drodze naprzeciwko
trzech krzyży. W drugą niedzie-
lę odpustu powitania ks. biskupa
dokonają: wójt Błażej Konkol, wy-
typowana rodzina z naszej parafii
oraz ks. proboszcz. Modlitwę po-
wszechną przygotuje Józef Sroka,
natomiast dar ołtarza – katechetki:
Sabina Stolc i Mariola Jankow-
ska. W pierwszą niedzielę odpustu
pierwsze czytanie przeczyta Jadwi-
ga Pianowska, a drugie – Stanisław
Dziemiński. W drugą niedzielę od-
pustu pierwsze czytanie przeczyta
Dorota Bąk, a drugie – wójt Błażej
Konkol. Za ustawienie koron dożyn-
kowych i procesję Eucharystyczną
odpowiedzialny jest Andrzej Gralla.
Ksiądz proboszcz zwraca się także
do wiernych o upieczenie ciast, po-
nieważ w Tygodniu Odpustowym

będziemy gościć pielgrzymów z róż-
nych parafii.

W drugiej części spotkania ks. pro-
boszcz zwrócił uwagę obecnych na
to, iż budowa świątyni w Ełganowie,
która potrwa jeszcze kilka lat, bę-
dzie wymagała dużych nakładów fi-
nansowych. Na budowie codziennie
pracuje trzech robotników, którzy
otrzymują wynagrodzenie. W cią-
gu pięciu miesięcy, od kwietnia
do sierpnia, kiedy prowadzona jest
zbiórka pieniędzy w rodzinach pa-
rafii, wierni przekazali na ten cel
około 45 tys. zł.

Ksiądz proboszcz jest zaniepoko-
jony potrzebami remontowymi na
terenie Sanktuarium. Poprosił rad-
nych, aby część niezbędnych prac
wzięli na siebie. Radni poparli tę
propozycję. Renowacji krzyża przy
kościele podjął się Józef Sroka, a od-
nowienia dzwonnicy – Jerzy Kar-
piński. Przemysław Sautycz wspól-
nie z sołtysem Janem Selką odno-
wią krzyż w Kleszczewie. Napra-
wienia ścieżek wokół kaplic różań-
cowych i drogi krzyżowej podjął się
Bogusław Szulc. Ziarna różańcowe
wokół kaplic wspólnie z młodzieżą
odnowi Jolanta Ciećko.

Na zakończenie spotkania ks. pro-
boszcz podziękował zebranym za
podjęte zobowiązania, związane
z remontami wokół świątyni, co
w dużej mierze pozwoli ograniczyć
wydatki finansowe parafii.

Przewodniczący
Rady Parafialnej
Józef Sroka
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Sekta w szkolnym mundurku

W miejsce krytykowanej, ośmie-
szanej lub nawet odrzucanej szkoły
tradycyjnej, sekty bardzo często pro-

ponują własny system szkolnictwa.
Korzystając ze swobody w zakłada-
niu szkół wyznaniowych, sekty sta-
ły się sponsorami lub właścicielami
pewnej części placówek oświato-
wych. Niekiedy uczyniły to skrycie,
nie chcąc zrażać do siebie rodziców
i nauczycieli.

Rodzina Miłości

Już myśliciele starożytni widzie-
li w szkole źródło rozsądku, nie-
zbędnego racjonalizmu i sceptycy-
zmu, który może uchronić młodego
człowieka przed atakiem szarlata-
nów wróżby, przesądów i zabobo-
nu. Szkoła, podejmując delikatny
proces wychowania i edukacji, ma
ogromny wpływ na kształtowanie
sposobu myślenia i życia swych
adeptów. W okresie rozwoju, gdy
zarysowywane są zaledwie zręby
przyszłej osobowości, łatwo i sku-
tecznie oddziaływać można na kon-
kretne osoby, lecz dobrodziejstwo
procesu wychowania może być nad-
używane do skutecznego manipu-
lowania młodym człowiekiem. Ta-
kim wychowaniem zainteresowane
są różnego rodzaju grupy wpływu
poszukujące dróg bezwarunkowego
podporządkowania sobie jednostki.
Mogą to być grupy typu militar-
nego, politycznego, ekonomicznego,
kulturalnego a także sekciarskiego.
Sekta Rodzina Miłości (The Family
of Love), używająca także nazwy
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Dzieci Boże (The Children of God),
druzgocącej krytyce poddała wszel-
kie obowiązki, które spoczywają na
młodych ludziach. Dotyczy to także
obowiązku szkolnego. David Berg
w natchnionych listach, zwanych
Mo-letters (Listy Mo), pisał: Dzie-
ciaki są porywane ze swych domów
przez prawa o obowiązku szkolnym,
zaćpane jak wszyscy diabli przez no-
woczesne, bezbożne, bezużyteczne
szkolnictwo publiczne; zahipnoty-
zowane przez TV, filmy, magazyny
i nowoczesną muzykę; i uwięzio-
ne przez nowoczesny reżim, prawa
o pracy nieletnich, prawa o władzy
rodzicielskiej, prawo o dolnej gra-
nicy wieku uprawniającej do mał-
żeństwa, prawa o niepełnoletnich
i przez przepisy poborowe, i przez
przymus służby wojskowej.

Poplecznicy i przyjaciele

Otwarcie i prowadzenie własnej
szkoły łączy się z koniecznością
posiadania odpowiednich zasobów
finansowych i wiąże z określeniem
jej charakteru. To nie ułatwia pra-
cy sekty. Dlatego też najczęściej
sekty próbują wykorzystać do wła-
snych celów szkoły już funkcjo-
nujące. Najprostszym i najskutecz-
niejszym sposobem ingerencji sek-
ty w świat szkolny jest zyskanie
popleczników i przyjaciół w insty-
tucjach nadrzędnych wobec szko-
ły – we władzach oświatowych.
Z pozycji instytucji nadrzędnej ła-
two jest sterować kadrą nauczyciel-
ską, wprowadzać pewne treści jako
obowiązujące w procesie edukacji,
obserwować wynik procesu indok-
trynacji, czy też powstrzymywać

ewentualną krytykę sekty. Obiek-
tem szczególnego zainteresowania
sekt są nauczyciele. Sekta próbuje
się zbliżyć do nich, bądź to przez
proponowanie im nowych, cieka-
wych, odkrywczych zajęć, bądź też
wprowadzając w ich szeregi swoich
ludzi. Każdy z takich kontaktów
może zaowocować zyskaniem kolej-
nych sympatyków sekty, a nawet jej
wyznawców.

Psycholog szkolny wspomina: Po
jakimś czasie na nasze zebrania za-
częli przyjeżdżać Szwajcarzy i Niem-
cy. Ci ostatni pokazywali nam sztu-
kę eurytmii. Jest to rodzaj ruchu czy
też tańca, coś w rodzaju ruchome-
go alfabetu, w którym odpowiednie
pozy oznaczają głoski lub tony mu-
zyczne. Pracowałam wówczas jako
psycholog i myślałam o eurytmii
jako formie terapii. Wyjechałam do
szkoły eurytmii w Niemczech i za-
mieszkałam w przyszkolnym inter-
nacie. Od organizatorów dostałam
kieszonkowe i utrzymanie. Byłam
tam łącznie dwa i pół roku. Co-
dziennie oprócz takich zajęć jak
antropozofia czy filozofia mieliśmy
też 6–7 godzin ćwiczeń eurytmicz-
nych. Wtedy dowiedziałam się, że
podczas tych ćwiczeń uruchamia się
pewne uśpione w nas siły, które
łączą się z siłami biegnącymi z ko-
smosu. To była ścieżka inicjacyjna,
która miała mnie zaprowadzić ku
doskonałości.

UFO, joga, medytacja

Innym sposobem wejścia sek-
ty w szkołę jest wynajęcie przez
nią, jako zarejestrowane i legalnie
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działające stowarzyszenie, budyn-
ków szkolnych, sali do spotkań lub
ćwiczeń grupowych. Oferowana za
wynajem lokalu opłata zwykle jest
na tyle atrakcyjna, że zarządca bu-
dynków chętnie się zgadza. Pozwala
to działaczom sekty na umieszczenie
na plakatach informujących o ich
spotkaniach adresu szkoły. Ma to
ogromne znaczenie psychologiczne
dla potencjalnych kandydatów za-
jęć i spotkań proponowanych przez
sektę. Adres szkoły uwiarygadnia je
i pozbawia rodziców zwykłej ostroż-
ności przy podejmowaniu decyzji
związanych z podsuniętą przez sek-
tę ofertą. Zaufanie, jakie szkoła
wzbudza w rodzicach, rozciąga się
także na zajęcia pozalekcyjne, które
się w niej odbywają, z czego sekta
umie skorzystać.

Jeden z plakatów, umieszczo-
ny w licznych miejscach publicz-
nych Krakowa, zapowiadał mie-
sięczny cykl wykładów niemieckie-
go specjalisty fizjologii mózgu, pa-
rapsychologii, religii afrykańskich
kultów, religii i filozofii Wschodu,
w budynku Wydziału Chemii sza-
cownej uczelni. Tematyka spotkań
była zróżnicowana: Sekrety UFO;
Prawda o wieczności; Niewidzialna
zmieniająca moc; Medytacja, joga,
Chrystus; Naukowe dowody stwier-
dzające możliwość zmiany naszego
życia. Chociaż tematy spotkań nie-
wiele miały wspólnego z chemią, co
mogłoby sugerować miejsce odczy-
tów, spotkały się z zainteresowa-
niem, między innymi ze względu na
nazwę uczelni umieszczoną na pla-
katach i informacyjnych ulotkach.

Wegetariańska stołówka

Niekiedy sekcie udaje się wejść
ze swoją ofertą na zajęcia szkolne.
Przyjmując nazwę stowarzyszeń lub
fundacji o charakterze edukacyjnym
sekty mogą składać ofertę podjęcia
niektórych wykładów czy spotkań
tematycznych. Bez uprzedniej kon-
troli treści spotkania może okazać
się, że było ono indoktrynacyjną
manipulacją. Interesującą ofertą dla
szkoły może się okazać bezpłatne
prowadzenie, przez przedstawicie-
li sekty, stołówek, świetlic, biblio-
tek, klubu uczniowskiego, sklepiku.
Towarzystwo Świadomości Kryszny
prowadzi w jednej z krakowskich
szkół podstawowych wegetariańską
stołówkę dla dzieci. A to pozwala
na codzienny kontakt dzieci, poza
kontrolą rodziców, z przedstawicie-
lami sekty. Najprostszym sposobem
obecności sekty w szkole jest posia-
danie swych przedstawicieli w gro-
nie uczniów. Kontakty koleżeńskie,
czy nawet przyjacielskie, ułatwiają
pracę agitacyjną. Jedna z matek pi-
sze: Syn w drugiej klasie technikum
poznał dziewczynę w Poznaniu, nie
miałam nic przeciwko temu, lecz
jesienią, tj. w listopadzie ubiegłe-
go roku, powiedział mi, że Kasia
należy do Świadków Jehowy. I że
Kasia chodzi na jakieś spotkania,
ludzie są tam inni, że jest tam tyle
dobroci, życzliwości, i że on teraz
poznaje prawdę. (...) Kłopoty mo-
je zaczęły się, gdy syn od Bożego
Narodzenia zrezygnował ze szkoły,
mimo że zostało mu półtora roku
do matury. Syn nie miał czasu na
naukę, bo był obdarowany różnymi
książkami „Przebudźcie się” i tym
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podobne, bardzo ich było dużo. (...)
Syn mój przez pół roku od Bożego
Narodzenia do końca czerwca tego
roku nie był w domu.

Czas pozalekcyjny

Najszerszą ofertą ze strony róż-
nego rodzaju sekt i przedstawicieli
nowych ruchów religijnych, spotyka
się szkoła w zakresie zagospodaro-
wania dzieciom i młodzieży czasu
pozalekcyjnego. Dotyczy to zwłasz-
cza szkół osiedlowych i miejskich,
gdzie istnieje pilna potrzeba stwo-
rzenia atrakcyjnych zajęć dla du-
żej grupy uczniów. Braki finan-
sowe placówek kulturalno-oświa-
towych, które mogłyby zająć się
tego typu działalnością, ułatwiają
sektom zyskiwanie kandydatów do
włączenia się w oferowane przez
nich ćwiczenia i spotkania. Zaję-
cia proponowane przez sekty, często
organizowane w domach kultury,
w szkołach, przedszkolach, placów-
kach oświatowych, mogą mieć różny
charakter: warsztatów teatralnych,
pracowni plastycznej, grup relaksa-
cyjnych, ćwiczeń językowych, klu-
bów dyskusyjnych, medytacji, ćwi-
czeń fizycznych, sztuk walki itp.
Zawsze ułatwiają osobisty kontakt
lidera z adeptem sekty, są stosun-
kowo niezależne od kontroli rodzi-
ców i dorosłych wychowawców, nie
mają krępujących ograniczeń cza-
sowych. Propagowanie tych zajęć
odbywa się niekiedy poprzez pla-
katy na tablicach ogłoszeniowych
w szkole lub wykorzystanie lo-
kalnych środków komunikowania.
Zachęcają do uczestnictwa w nich

słowa adresowane do intelektual-
nych i duchowych ambicji młode-
go człowieka, lansowanych przez
modę standardów zachowań i dą-
żeń. Działalność sekt w środowi-
sku szkolnym przynosi ogromne
szkody. Niektóre z nich są bezpo-
średnim skutkiem stosowania nie-
dozwolonych metod oddziaływania
psychologicznego: wywołanie scho-
rzeń psychicznych, niszczenie rodzi-
ny, wykradanie dziecka z jego śro-
dowiska itp. Ponadto, przez działa-
nie w specyficznym środowisku, ja-
kim jest środowisko wychowawczo-
-oświatowe, skutkiem działalności
sekt jest wypaczony pogląd uczniów
na sens szkoły, nauki i pracy eduka-
cyjnej, nadszarpnięcie ich zaufania
do nauczycieli i władz oświatowych,
zniechęcenie do pracy, lekceważą-
ce odnoszenie się do rówieśników,
rozbicie środowiska, itp.

Jednym z bardzo ważnych środ-
ków ochrony uczniów przed sektami
jest prowadzenie na terenie szkoły
odpowiedniej formacji religijnej. Jak
zauważa wielu pedagogów, psycho-
logów i socjologów, zagospodarowuje
ona potrzeby religijne młodego czło-
wieka, na które zwykle zorientowa-
na jest działalność sekt, chcących
użyć go dla doraźnych celów swej
grupy, rozbudzając najczęściej niż-
sze instynkty i pożądania. Zdrowa
religijność formuje zdrową osobo-
wość, otwartą społecznie na budo-
wanie wspólnego dobra, co nie po-
zwala zamknąć się w egoizmie gru-
powym sekty; zdziczała religijność
prowadzi do magii i okultyzmu, sta-
je się niebezpiecznym zabobonem,
zniewoleniem umysłu, woli, ducha
i ciała.

Ks. Andrzej Zwoliński
Nasza Droga 13/14/2010
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

25 lipca na boisku w Ełganowie od-
był się XVII Turniej Sołectw Gminy
Trąbki Wielkie o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy. W tym roku
do rywalizacji przystąpiło 14 sołectw
w 11 konkurencjach: konkurs dla
małżeństw, rodzinny tor przeszkód,
rzut podkową dla sołtysów, przecią-
ganie liny, wyścigi w workach dla
dzieci, konkurs dla radnych, rodzin-
ny mini biathlon, slalom piłkarski,
przeskoki przez linę dla kobiet, su-
mo wiejskie oraz siłowanie na rękę.
Zwycięzcą tegorocznego turnieju zo-
stało sołectwo Warcz, wyprzedzając
Domachowo i Kleszczewo. Kolej-
ne miejsca zajęły: Gołębiewko, Eł-
ganowo, Gołębiewo Wielkie, Czer-
niewo, Pawłowo, Kłodawa, Trąb-
ki Wielkie, Postołowo, Mierzeszyn,
Zła Wieś, Graniczna Wieś, Błot-
nia i Sobowidz. Wyniki z poszcze-
gólnych konkurencji oraz punkta-
cję zespołową Turnieju, a także
zdjęcia można znaleźć na stronie
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich:
www.gok-trabkiwielkie.com.pl. Po-
nadto rozegrano indywidualny tur-
niej w podnoszeniu ciężarka 17,5 kg
(nie zaliczany do punktacji Turnie-
ju), którego zwycięzcą został Woj-
ciech Dajda z Trąbek Wielkich przed
Mieczysławem Fijałem z Kłodawy
i Szymonem Pydo z Ełganowa.

***
28 lipca gościliśmy w Trąbkach
Wielkich XXVIII Gdańską Pieszą
Pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym

roku ponownie nie dopisała pogo-
da, w związku z czym ponad 350
pielgrzymów odpoczywało i posilało
się w hali sportowej oraz w Szkole
Podstawowej. Zdjęcia z tegoroczne-
go pobytu pielgrzymów w naszej wsi
oraz zdjęcia z pielgrzymki zamiesz-
czamy na stronach 16–18.

***
31 lipca nastąpiło oficjalne otwar-
cie Centrum Handlowego „FART”
przy ul. Gdańskiej 27J w Trąbkach
Wielkich. Po okolicznościowych wy-
stąpieniach właściciela obiektu An-
drzeja Pastuszki oraz wójta gminy
Błażeja Konkola, nastąpiło symbo-
liczne przecięcie wstęgi oraz po-
święcenie budynku, którego doko-
nał ks. prałat Edward Szymań-
ski. Na parterze budynku znajduje
się duży sklep spożywczy, apte-
ka, kwiaciarnia oraz pizzeria, a na
piętrze uruchomiono kawiarenkę,
sklep z farbami, 2 sklepy odzieżo-
we, sklep zoologiczny oraz zakład
fryzjersko-kosmetyczny.

***
1 sierpnia chrzest św. w koście-
le w Trąbkach Wielkich otrzyma-
ła Magdalena Ziemian – córka
Agnieszki i Pawła z Trąbek Wiel-
kich.

***
19 sierpnia chrzest św. w koście-
le w Trąbkach Wielkich otrzymał
Szymon Andrzej Chrząszcz – syn
Pauliny i Jakuba z Kleszczewa.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Magdalena Ziemian z rodzicami i chrzestnymi

Przecięcie wstęgi symbolizujące otwarcie Centrum Handlowego „FART” w Trąbkach
Wielkich
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INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2010

Od 1 września odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Antoniego
Drawza.

2. Za śp. Jana i Henryka
Nadolskich oraz zmarłych z tej
rodziny

5. 730: Za śp. Antoniego Drawza
(greg.)
900, Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Jana Dończyka w 80. urodziny
1100: Za śp. Jana, Łucję
i Reginę Kaszubów

6. Za śp. Mieczysława i Marię
Jaroszyńskich

7. a) Za śp. Ernę Geer i Zygmunta
Kluskiewicza
b) Za śp. Ludwikę Reimus
(8. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

8. a) Za śp. Danutę (14. rocznica
śmierci) i Kazimierza
Jankowskich
b) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Krystyny Tkaczyk
w urodziny
c) W intencji nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św.

9. Za śp. Sławomira Kowitza
10. Za śp. Mariannę i Witolda

Kosińskich
12. 1200: a) Za ofiarodawców,

kwestarzy i budowniczych
kościoła w Ełganowie
b) Za śp. Janinę Płaza
(3. rocznica śmierci) oraz
śp. Jana Brokosa (20. rocznica
śmierci)
c) Za śp. Antoniego Drawza
(greg.)

1800: Za śp. Jerzego
Kopickiego (1. rocznica
śmierci)

13. Za śp. Piotra (15. rocznica
śmierci) i Jana Wilków oraz
zmarłych z rodzin Wilków
i Zielke

14. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodziny Brzózków

15. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Anny
i Krzysztofa Ratkowskich
w 9. rocznicę sakramentu
małżeństwa

16. O błogosławieństwo Boże
dla Mateusza Preussa
w 20. rocznicę urodzin

17. Dziękczynna, o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie dla Anny
Ptach w 90. urodziny

18. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Antoniego Drawza
(greg.)
1600: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Ireny i Ryszarda Kotulów
w 25-lecie sakramentu
małżeństwa
1800: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Barbary i Andrzeja Surmów
w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Anity i Andrzeja Dończyków
w 17. rocznicę sakramentu
małżeństwa

19. 730: Za śp. Antoninę i Andrzeja
Czerwińskich
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900, Czerniewo: Za śp. Martę,
Józefa i Jana Zawickich oraz
Józefa i Helenę Roda
1100: a) Za śp. Janinę
Smuczyńską (8. rocznica
śmierci) oraz zmarłych z tej
rodziny
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Teofila
Bąka w 50. urodziny
1800: Za śp. Antoniego Drawza
(greg.)

20. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Magdaleny Kusaj
w 18. urodziny (int. babci)

21. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Zbigniewa
Banaczyka w 40. urodziny

25. Za śp. Łucję Olsman oraz
zmarłych z rodzin Czempka
i Patelczyków

26. 730: Za śp. Antoniego Drawza
(greg.)
1100: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Jadwigi Zarembskiej
w 81. urodziny
900, Czerniewo:
Za śp. Franciszka Suss
(3. rocznica śmierci)
1800: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Marcina Krefta w 20. urodziny

27. Za śp. Hildegardę Karnat
(3. rocznica śmierci)

28. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Wiesława Kelera
w 50. urodziny

30. a) Za śp. Antoniego Drawza
(zakończenie Mszy św.
gregoriańskich)
b) Za śp. Zygmunta Dubielę
(urodziny), Stanisława,
Katarzynę i Józefa Drągów
oraz Romana Jaszczyka
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

6 września: Bartłomiej Preś, Jakub Formela

Rocznice sakramentu małżeństwa
19 września: 1. rocznica sakr. małżeństwa Moniki (z d. Głowackiej)

i Piotra Willamowskich
16 września: 15. rocznica sakr. małżeństwa Anny (z d. Jurkowskiej)

i Sławomira Sebzdów
30 września: 15. rocznica sakr. małżeństwa Agnieszki (z d. Wysieckiej)

i Michała Szturo
14 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Andrzeja Surmów
14 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Ryszarda Kotulów
14 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Aliny i Krzysztofa Formelów
14 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Jolanty i Antoniego Gierskich

ODESZLI DO PANA

31 lipca: zmarły Klaudia i Dorota Dubiela (dzieci martwo urodzone)

12 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Jerzego Kopickiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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