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Witaj Królowo,
Matko

miłosierdzia,
życie, słodyczy

i nadziejo
nasza, witaj!

Do Ciebie
wołamy

wygnańcy Ewy;
do Ciebie

wzdychamy
jęcząc i płacząc

na tym łez
padole.
Przeto,

Orędowniczko
nasza, one

miłosierne oczy
Twoje na nas

zwróć, a Jezusa
błogosławiony

owoc żywota
Twojego, po tym
wygnaniu nam

okaż.
O łaskawa,
o litościwa,

o słodka Panno
Maryjo!



PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH

Jesteśmy ich dłużnikami. Czy
potrafimy należycie docenić poświę-
cenie matki, która nas urodziła,
karmiła, z naszego powodu nieraz
cierpiała, nosząc nas pod sercem.
A ile smutku przyczyniliśmy jej swo-
ją postawą, może i łez? Dla nas – jej
nieprzespane noce, praca zawodowa
i troska o wychowanie, o szkołę,
o lekcje. Matka, ojciec! Ile w tych
słowach treści, poświęcenia i ofiary.
W naszej parafii były nawet i takie
matki, które rodząc dziecko, same
oddały życie. Dziś są w innej rzeczy-
wistości. Zbawione przez cierpienie
tu na ziemi – cieszą się wiecz-
nym szczęściem, a może oczyszczają
się z nieodpokutowanych grzechów
w życiu. Tym szczególnie winniśmy
modlitewną pomoc i pamięć.

Na mocy dogmatu o świętych ob-
cowaniu, powtarzanego w modlitwie
„Wierzę w Boga”, święci – zbawieni
mogą nam wypraszać łaski. Stąd
modlitwa o ich pomoc w litaniach,
zwłaszcza do Matki Bożej, św. Jó-
zefa, czy wszystkich świętych i cu-
da wyproszone za wstawiennictwem
świętych. My ze swojej strony mo-
żemy przyczynić się do zbawienia
dusz oczekujących w czyśćcu, może
naszych rodziców, dziadków, zmar-
łego rodzeństwa, krewnych czy tych,
którym winniśmy szczególną pomoc.
Czynimy to przez ofiarę Mszy św. od-
prawionej w ich intencji. To we Mszy
św. na naszą prośbę sam Chrystus
składa siebie w ofierze Ojcu niebie-
skiemu za daną duszę. Jakaż więc
wielka jest wartość każdej Mszy św.

ofiarowanej za zmarłych. Myślę, że
każdy z was raz w roku, zwłaszcza
w rocznicę śmierci winien zamó-
wić Mszę św. za zmarłych rodziców,
dziadków czy rodzeństwo. Szczegól-
ną formą pomocy zmarłym jest Msza
św. gregoriańska. Odprawia się ją za
jedną osobę zmarłą przez 30 dni
bez przerwy. Gdyby kapłan przyj-
mując taką Mszę św. nie mógł jej
odprawić, to przekazuje ją do odpra-
wienia innemu księdzu, by nie było
przerwy. Tradycja Kościoła sięgają-
ca średniowiecza utrzymuje, że jest
to najskuteczniejsza forma pomocy
zmarłym jaką możemy im dać od
siebie.

Gdy składamy tzw. „wypominki”,
to prosimy cały Kościół o modlitwę
za wymienionych zmarłych. Modli
się za nich nie tylko kapłan wymie-
niający ich imiona, ale przez niego
modli się Kościół. Kiedyś w roz-
mowie z siostrami karmelitankami
usłyszałem takie stwierdzenie, że
w czasie każdej Mszy św. wiele dusz
czyśćcowych otacza ołtarz i prosi, by
ofiara Chrystusa i na nich spłynęła,
skracając ich pobyt w czyśćcu.

Myślę, że piękne jest szczegól-
nie w Polsce obchodzenie uroczy-
stości Wszystkich Świętych w dniu
1 listopada. Z tej okazji wszyscy
udajemy się na cmentarz – miejsce
spoczynku naszych zmarłych. Po-
rządkujemy groby, zapalamy znicze,
stawiamy kwiaty. To bardzo pięk-
ny i chwalebny zwyczaj. Ale jakże
często na tym kończy się nasza
pamięć okazana zmarłym. Przy gro-
bach stoją całe rodziny, rozmawiają,
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śmieją się. Niech znicz się modli,
a nie my. Zresztą, jak tu pomodlić
się za zmarłych, jeśli się nie zna
żadnej modlitwy – nawet „Zdrowaś
Maryjo”. Niestety dużo jest doro-
słych parafian, którzy nie umieją
żadnej modlitwy, chyba że przeczy-
tają z książeczki, ale tej też nie
posiadają.

Chciałbym przy okazji, pisząc
ten artykuł, podsunąć naszym pa-
rafianom propozycję, by informując
rodzinę o pogrzebie zmarłego człon-
ka rodziny, poprosić o modlitwę za
zmarłego zamiast wieńca żałobne-
go, czy bukietu kwiatów. Na kwiaty
w zależności od ilości uczestników
na pogrzebie wydajemy dużo pienię-
dzy. Obserwuję zwłaszcza w okresie
przymrozków i zimy, że już po upły-
wie dnia szpecą, a nie ozdabiają
mogiły. Są parafie, zwłaszcza na Ślą-
sku, gdzie podczas pogrzebu rodziny
zamiast składać kwiaty, zamawiają
Mszę św. za zmarłą osobę. Sto-
sownym czasem byłaby chwila po
zakończeniu Mszy św. pogrzebowej,
a przed wyprowadzeniem trumny
z kościoła. Praktycznie to tak wy-
gląda: kapłan po Mszy św. staje przy
ołtarzu i podchodzą rodziny prosząc

o Mszę św. za tę zmarłą osobę od
rodziny np. Kowalskich czy Iksiń-
skich. Ksiądz te intencje wpisuje
w kalendarz. Jeżeli rodzina składa
na Mszę św. np. tylko 10 czy 20 zło-
tych, to ksiądz odprawia Mszę św.,
łącząc intencje dwóch czy trzech ro-
dzin razem. Pomyślmy o tym nowym
proponowanym zwyczaju, a ducho-
wo dużo więcej pomożemy zmarłym,
niż wieńcami i kwiatami.

W naszej parafii jest piękna prak-
tyka, którą od lat kontynuuję, że
w czasie Mszy św. pogrzebowej mi-
nistrant zbiera tacę i z ofiar tam
złożonych odprawiam nie tylko Mszę
św. w 30 dni od śmierci, ale tyle
następnych Mszy św. na ile z tej
tacy starczy, licząc za stypendium
mszalne po 50 zł (bo tak najczęściej
wierni składają). Czasem proponuję
rodzinie, by do tej tacy dołożyła
ofiarę i jest odprawiona za zmarłą
osobę Msza św. gregoriańska.

Proszę przemyśleć moją propo-
zycję dotyczącą Mszy św. za zmarłą
osobę od rodzin i bliskich krewnych,
zamiast wieńców i kwiatów.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2010

7 listopada: 32. Niedziela
Zwykła

2 Mch 7,1–2,9–14

2 Tes 2,16–3,5

Łk 20,27–38

Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale
żywych. Wszyscy dla Niego żyją.
Wynika z tego, że żyją dla Niego i po
śmierci. Nie tylko Abraham, Izaak,
Jakub, którzy umarli tysiące lat
temu, ale i nasi najbliżsi. Zapalamy
im świece na grobach. Czy nie
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jesteśmy podobni umarłym, kiedy
nie modlimy się, nie dbamy o duszę,
budujemy sobie kapliczkę bez Boga.
Wiara czyni nas żywymi nawet po
śmierci.

14 listopada: 33. Niedziela
Zwykła

Ml 3,19–20a

2 Tes 3,7–12

Łk 21,5–19

Król Dawid zbierał przez lata mar-
mury na budowę świątyni. Król
Salomon wznosił ją. Uboga wdowa
oddała na nią swój ostatni grosz. To
wszystko zawaliło się.

Zostały niektóre psalmy Dawida.
Wydawałoby się, że wobec wspania-
łego ozdobnego gmachu były ulotne,
nietrwałe. Przecież zostały.

21 listopada: Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

2 Sm 5,1–3

Kol 1,12–20

Łk 23,35–43

Czasem Bóg daje łaskę wiary. W dzi-
siejszych czasach jednak oczeku-
je chyba od nas heroicznej wia-
ry dobrego łotra. Mamy dostrzec
Chrystusa Króla właśnie teraz, kie-
dy wydaje się, że wcale nim nie
jest. Spojrzeć oczami łotra, któ-
ry w pogardzonym, ukrzyżowanym,
odartym z ziemskiego majestatu

Chrystusie ujrzał najpotężniejszego
Króla.

W innym tekście Ewangelii powie
Chrystus: „Gdybyście mieli wiarę
jak ziarnko gorczycy, powiedzieli-
byście morwie: «Wyrwij się z ko-
rzeniem i przesadź się w morze»
– będzie wam posłuszna”. A więc
nie lękajmy się wiary, która w dzi-
siejszym świecie może się tylko
pozornie wydawać słabą, bezsilną,
bezbronną jak ziarnko gorczycy, naj-
mniejsze z nasion. Ta pozornie bez-
silna wiara jest wiarą heroiczną –
początkiem cudów.

28 listopada: 1. Niedziela
Adwentu

Iz 2,1–5

Rz 13,11–14

Mt 24,37–44

Pierwsi chrześcijanie czekali po
zmartwychwstaniu Jezusa na Je-
go powtórne przyjście. Żyli na co
dzień tą nadzieją. Mamy przygoto-
wać się na spotkanie Jezusa. Toruj-
my w swoim życiu drogi, którymi
mógłby do nas przyjść.

Programujemy sobie życie, studia,
karierę, wyjazd za granicę. Bądźmy
przygotowani na to, że Bóg może
zmienić wszystko nieoczekiwanie.

Bądźmy gotowi nie tylko na śmierć,
koniec świata, ale jeszcze na inne
niespodzianki w życiu.

Ks. Jan Twardowski
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WSPÓLNYM WYSIŁKIEM BUDUJEMY
KOŚCIÓŁ W EŁGANOWIE

Gdy piszę tę relację (20 paździer-
nika) jesteśmy na etapie zabudowy
szczytów kościoła. Krokwie i bel-
ki stropowe są już założone (więc
i przybity wieniec na szczycie). Są
wykonane okna i czekają na wsta-
wienie w najbliższym czasie.

19 października byłem z panami
Franciszkiem i Jackiem Preussami
po suszone deski dębowe na drzwi
kościoła i na konfesjonał (w przyszło-
ści). Deski przywiózł pan Jan Kula
z Kleszczewa. Same deski na drzwi
kosztowały 5830 zł, ale zapłaciłem
5050 zł, bo nie miałem więcej pie-
niędzy, a za resztę właściciel tartaku
w Sierakowicach polecił mi się po-
modlić. Niech mu Bóg wynagrodzi za
dobre serce.

W pierwszej połowie października
nasiliły się kontrole budowy kościoła
przeprowadzone przez projektanta
kościoła, konstruktorów, kierowni-
ka nadzoru, kierownika budowy. Na
miejsce budowy przybył też sam
ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź,
a w następnych dniach – archi-
diecezjalny dyrektor do spraw bu-
downictwa sakralnego. Owszem, byli
zaskoczeni szybkim tempem budowy
kościoła, ale każdy z nich wnosił
swoje uwagi wzajemnie sprzeczne.
Dla przykładu: projektant polecił ob-
ciąć wystające poza mury krokwie,
a ks. arcybiskup polecił je przedłu-
żyć; projektant zakazał zmniejszać
ilość okien, a ks. arcybiskup polecił
4 okna zamurować (gdy już są wyko-
nane szyby!); ks. arcybiskup nakazał
zrobić wypusty w dachu nad częścią

mieszkalną, a projektanci absolutnie
na to nie wyrażają zgody.

Budowniczowie kościoła, a szcze-
gólnie ja, jesteśmy tym zdruzgotani
i sfrustrowani. Przecież projekt zo-
stał zatwierdzony nie tylko przez
władze powiatu, ale i przez kurię
metropolitalną i podpisany przez ks.
arcybiskupa, a teraz nagle – same
zmiany!

Tymczasem, wszelkie poprawki
i przeróbki projektu grożą w przy-
szłości niepodpisaniem dokumentu
odbioru i zakazem używania obiek-
tu. Myślę, że szatan wytęża siły, by
utrudnić nam budowę świątyni Bogu
na chwałę, a wiernym ku pożytkowi.
Osobiście jestem zupełnie skołowa-
ny. Wszyscy się mieszają do budowy,
gdy jest mocno zaawansowana, ale
nikt z nich nie jest zainteresowany,
skąd brać fundusze na proponowane
przeróbki, a od siebie nie dołożą. Ja
natomiast w rozmowie z nimi stoję
w obronie ofiarodawców. Wiem, że
wszystko drożeje z dnia na dzień. Że
najczęściej pomagają ze swego niedo-
statku renciści i emeryci, a przecież
zbliża się zima. Trzeba zakupić wę-
giel i zabezpieczać mieszkania przed
nią.

Jestem ogromnie wdzięczny
wszystkim kwestarzom i ofiarodaw-
com na budowę kościoła. Wiem,
że jest to wielki wysiłek parafian.
We wrześniu zebraliśmy na bu-
dowę 9210 zł, a w październiku
8840 zł. Najmniej było w sierpniu,
bo 8167 zł. Dziękuję panom budow-
niczym kościoła: Janowi Czerwowi,
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Budowa kościoła w Ełganowie, zdjęcie z 17 października 2010 r.

Zenonowi Kielasowi i Jerzemu Pta-
chowi. Mam do nich pełne zaufanie
i naprawdę pracują solidniej, niż-
by budowali swoje domy. Tą drogą
wyrażam budowniczym gorące po-
dziękowanie. Codziennie jestem na
budowie i stwierdzam, że ich nie trze-
ba kontrolować, nadto nigdy nie było
między nami różnicy zdań. Serdecz-
nie dziękuję tym co odpowiedzieli na
mój apel o ufundowanie choćby czę-
ści okna do kościoła. Kilku parafian
odpowiedziało wspaniałomyślnie, po-
krywając cały koszt wstawienia okna
do kościoła.

W sumie koszt okien firma wy-
ceniła na 25 tys. zł, a ofiarodawcy
złożyli mi już na ten cel 11 tys. zł.
Jeden z kapłanów złożył mi też ofiarę
od siebie.

Myślę, że to nie tylko my, ale
przede wszystkim Bóg przez swoje

błogosławieństwo wznosi tę świąty-
nię ku swojej chwale i znajdą się
na to potrzebne fundusze i dobrzy
sponsorzy.

Równolegle robimy też coś dla
parafialnej świątyni. Zostały zamó-
wione rzeźby do kaplic różańcowych
tajemnic światła. Od kilki lat są
puste. Rzeźby te już są w trakcie
wykonywania przez rzeźbiarza pana
Marka Zagórskiego, którego dziełem
są istniejace obrazy do kaplic ró-
żańcowych i drogi krzyżowej. Do
czterech rzeźb znaleźli się wspa-
niałomyślni sponsorzy, w tym jeden
kapłan.

Został na nowo pozłocony tron
do wystawiania monstrancji umiesz-
czany na tabernakulum oraz zostało
pozłocone antypedium (czyli przed-
nia część podstawy przy głównym
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ołtarzu) naszego kościoła. Proszę po-
dejść i zobaczyć z bliska. Jeśli Pan
Bóg pozwoli, to w przyszłym ro-
ku będzie kontynuowana renowacja
najbardziej zniszczonych fragmen-
tów ołtarzy, bo teraz jest na tego
rodzaju prace za zimno i za wilgotno
w kościele. Leży mi na sercu, by
dokonać skromnych renowacji przed
zbliżającą się 25. rocznicą korona-

cji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej.

Duchowym przygotowaniem ca-
łej parafii na ten jubileusz będzie
ponowna peregrynacja kopii Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej w rodzinach. Rozpocznie się
ona w Wielkim Poście 2011 roku.

ks. E. Szymański

ZARYS WIARY. CHRYSTUS KRÓL

Królestwo Boże jest nazwane
Królestwem Chrystusa. Bo właśnie
On to królestwo zrealizował. Kiedy?
Św. Cyprian pytał retorycznie: Czyż
był taki czas, kiedy Bóg nie królo-
wał? Owszem, zawsze królował. Kró-
lestwo Chrystusowe jest odwieczne.
Z racji swego Bóstwa Chrystus jest
współistotny Ojcu. Bóg zaś jest Pa-
nem historii. Jego królestwo jest
i będzie królestwem wiekuistym.

Z racji swego Człowieczeństwa
Jezus objawił siebie, jako Tego, któ-
ry ustanawia królestwo Boże w dzie-
jach ludzkich. Rozpoczynając swe
mesjańskie posłannictwo, zapowie-
dział: Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże (Mk 1,15). On

to królestwo zrealizował całym swo-
im życiem. Wtedy, gdy akceptował
i spełniał całą wolę Ojca. Nic nie
zostało tu niewypełnione. Owszem,
wszystko zostało spalone w całopal-
nej ofierze posłuszeństwa. Znakiem
tego jest krzyż. Właśnie krzyż jest
tronem królewskim Chrystusa. Jest
on znakiem tryumfu jedynego Zba-
wiciela świata. Dla nas zaś krzyż jest
drogą, którą dążymy do współkrólo-
wania z naszym Panem.

Wszystkie tajemnice Jezusa: Epi-
fania, Zmartwychwstanie i Wnie-
bowstąpienie to święta Chrystusa
Króla. Uroczystość Chrystusa Króla
jeszcze raz ukazuje nam Jezusa jako
Tego, który przez swą drogocenną
Krew wysłużył nam królestwo Boże.

Jakie jest to królestwo? Ono nie
jest z tego świata. Ono jest na tej
ziemi, ale nie z tej ziemi. Ma ono
bowiem charakter duchowy. Rozwija
się w świecie, ale swój ostateczny
cel znajduje dopiero w niebiosach.
Jezusowe królestwo jest królestwem
prawdy i życia, królestwem łaski
i świętości, królestwem miłości, spra-
wiedliwości i pokoju. Ta cała Pełnia
– jak mówi św. Paweł – zamieszkała

7



w Nim, czyli w Jezusie (Kol 19).
Chrystus w pełni i definitywnie zre-
alizował królestwo Boże. On jest
więc naszym Królem i naszym Kró-
lestwem.

To królestwo jest bliskie, jest po-
śród nas. A przecież ono musi do
nas ciągle przychodzić, wśród nas
się objawiać. Bo my jesteśmy jeszcze
dalecy od prowadzenia życia zgod-
nego z wolą naszego Króla. Dlatego
Chrystus uczy nas codziennie wo-
łać: Przyjdź królestwo Twoje! (Mt
6,10). Nakazuje nam też szukać te-
go królestwa: Starajcie się najpierw
o królestwo Boże (Mt 6,33). Te po-
lecenia Chrystusa ludzkość będzie
wypełniać tak długo, aż to króle-
stwo osiągnie swą pełnię. Stanie
się to w wieczności. Tam Chrystus
uroczyście ofiaruje Ojcu swoje króle-
stwo. Nastanie wiekuiste królestwo
Trójjedynego. Tam jest też miejsce
przygotowane dla nas.

Czyny Jezusa
Jezus nie tylko mówił o Króle-

stwie Bożym, lecz także przez swoje
czyny Królestwo to urzeczywistniał.
Wraz z Jezusem nadszedł, zapo-
wiadany przez Proroków, czas zba-
wienia. Na pytanie uczniów Jana
Chrzciciela, czy jest Tym, którego
wszyscy oczekują (a więc Mesja-
szem), Jezus odpowiedział słowami
z Księgi Izajasza: „Idźcie i donieście
Janowi to, coście widzieli i sły-
szeli: niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą, trędowaci doznają
oczyszczenia i głusi słyszą; umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię” (Łk 7,22; por. Iz 26,19;
35,5–6; 61,1).

Wiele osób spośród tych, które
zetknęły się z Jezusem, stało się

świadkami czynów mówiących o Je-
go niezwykłej mocy. Bliskość Jezusa
– uzdrawiała chorych, Jego słowo –
oczyszczało z win, a wiara w Niego
czyniła człowieka wolnym. Ze zdu-
mieniem i podziwem mówili ludzie:
„Jeszcze nigdy nie widzieliśmy cze-
goś podobnego” (Mk 2,12), a demo-
ny wołały: „Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty Boży!” (Mk
1,24).

Czyny Jezusa nazywamy cuda-
mi. Nowy Testament jednak rzadko
używa tego słowa, mówi częściej
o czynach Jego mocy. Jezus nie do-
konywał ich na żądanie ludzi, nie
szukał w nich poklasku. Cuda miały
umacniać ludzi w wierze i wskazy-
wać nadchodzące wraz z Nim Kró-
lestwo Boże. Dlatego Ewangelia św.
Jana nazywa je także „znakami”.

Cuda Jezusa są znakami Króle-
stwa Bożego. Stąd w Ewangelii św.
Łukasza znajdujemy słowa Jezusa:
A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam
złe duchy, to istotnie przyszło już do
was Królestwo Boże (Łk 11,20).

Chwała Boża będzie objawiona
Wysiłek całego życia nie jest

w stanie zapewnić nam pełni miłości,
wolności i prawdy. Mimo to nadzieja
spełnienia marzeń nieustannie po-
pycha nas ku pełniejszemu życiu we
wspólnocie, ku lepszej przyszłości.
W dążeniu tym chrześcijanie widzą
mniej lub bardziej świadome oczeki-
wanie objawienia się chwały Króle-
stwa Bożego. Wizja tego Królestwa
nadaje sens naszym działaniom.

Człowiek wierzący dostrzega wie-
le znaków Bożej chwały – odnajduje
je w dziele stworzenia, w losach
narodu izraelskiego, w słowach pro-
roków, w mechanizmach rządzących
historią. Rozpoznaje Boga w Jezusie
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Chrystusie – w Jego życiu, śmier-
ci i zmartwychwstaniu; rozpoznaje
Jego działanie we wspólnocie wie-
rzących – Kościele. Ludzie żyjący
w duchu Jezusa już teraz dostrzega-
ją blask chwały Bożej.

Biblia, ukazując wieczne mia-
sto Jeruzalem, w którym Bóg żyje
wśród ludzi, mówi o niemożliwej
jeszcze do osiągnięcia pełni chwały
Bożej. Jako chrześcijanie wierzymy,
że zostaniemy uwolnieni od wszel-
kiego nieszczęścia i zła wtedy, gdy
Bóg na zawsze wśród nas zamieszka.
Jego obecność przyniesie zbawienie
i wszyscy poznają prawdę, iż On
jest Panem i Ojcem, a Jego królowa-
nie przynosi ludziom życie – pełne
i ostateczne.

W Objawieniu św. Jana – ostat-
niej księdze Nowego Testamentu –
czytamy o „nowym niebie i nowej
ziemi”.

Zamieszka wraz z nimi i będą oni
Jego ludem, a On będzie „Bogiem
z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką
łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu

już odtąd nie będzie, bo pierwsze
rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na
tronie: „Oto czynię wszystko nowe”
(Ap 21,3–5)

Słowniczek
Jan Chrzciciel: Współczesny Je-
zusowi kaznodzieja znad Jordanu;
„Ostatni prorok” Starego Testamen-
tu (Łk 7,28). Nawoływał do pokuty;
według Ewangelii – zwracał uwagę
swoich uczniów na Jezusa. Został
ścięty z rozkazu Heroda (por. Łk
3,1–22; 7,18–35; J 1,19–24).

Cud: Cuda opisywane w Biblii to
wydarzenia, w których ludzie roz-
poznają moc Bożą i w których do-
świadczają zbawienia i uzdrowienia.
Te niezwykłe czyny Boga pomagają
człowiekowi „uważnie słuchać” – po-
siadają siłę budzenia wiary. Istotne
w nich jest to, co wskazuje na Boga
i służy zbawieniu człowieka, a nie
to, co przeczy doświadczeniu i prawu
przyrody.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Po co są trzęsienia ziemi?

Trzęsienia ziemi, powodzie, su-
sze, powodujące głód i nieszczęścia,
te wszystkie katastrofy, w wyniku
których ponosi śmierć tyle niewin-
nych ofiar, są wstrząsem zarówno
dla naszych dzieci, jak i dla nas.

Nie szukajmy zbyt łatwej od-
powiedzi: w tych straszliwych
klęskach jest wiele tajemnic,
których nie potrafimy pojąć. Nie
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można naiwnie upraszczać proble-
mu, twierdząc, że wszystkie one
wynikają z działania praw przyro-
dy, które ustanowił Bóg i których
nie można zmienić. Gdyby te siły
nie były stałe, jakże człowiek mógł-
by je poznać, używać dla własnych
potrzeb, ujarzmiać, przewidywać
ich działanie oraz zabezpieczać się
przed ich niekorzystnymi skutka-
mi? Nie możemy przecież oczeki-
wać, by kawałek metalu stawał się
lekki i miękki w chwili, gdy spada
na nasze stopy.

Posłużmy się innym przykła-
dem. Która z mam nigdy nie
wykrzyknęła: „Jakie to niedobre
krzesło!”, aby pocieszyć płaczącego
malucha, kiedy się o nie uderzył?
Jak gdyby to była wina krzesła!
Tymczasem dziecko wkrótce zro-
zumie, że krzesło jest przedmiotem
pożytecznym, służy mu do tego,
by usiadło przy stole jak dorosła
osoba i jadło obiad wraz z rodzi-
cami. Oczywiście krzesło powinno
być solidne i trwałe, aby mogło
równo stać i utrzymać jego ciężar.
A więc z drugiej strony tym gorzej
dla dziecka, gdy jeszcze niepew-
nie trzymając się na swych małych
nóżkach, zachwieje się i zderzy
z tym twardym sprzętem. Pod-
powiadamy tutaj jedynie niektóre
przykłady odpowiedzi, na pewno
są one niewystarczające, by dziec-
ko pojęło całość tego skompliko-
wanego zagadnienia. Rozmawiając
o nieszczęśliwych skutkach działa-
nia praw natury lub o cierpieniach
ludzi, nie pozwalajmy dziecku są-
dzić, że Bóg w jakikolwiek sposób

mógłby być autorem czy współ-
sprawcą cierpienia albo tragedii.
Bóg nie jest winny żadnemu
złu; to podstawowa pewność naszej
wiary, nawet jeśli nie zawsze potra-
fimy połączyć ją z rzeczywistością.
Przypomnijmy sobie ten piękny
tekst rozpoczynający Pismo święte
– poemat stworzenia. Znamy go
dobrze i nie szukamy w nim nauko-
wego objaśnienia wszechświata, bo
to nie jest jego cel. Mimo to reli-
gijne przesłanie jest bardzo jasne:
wyraża się zwłaszcza słowami po-
wracającymi na wzór refrenu: „A
Bóg widział, że było to wszystko,
co uczynił dobre”; Bóg stworzył
świat, po to, by człowiek był w nim
w pełni szczęśliwy.

Zawsze są jakieś wydarzenia,
które potrafimy zrozumieć dopiero
po upływie pewnego czasu, oraz
cierpienia, których w danej chwili
nie umiemy wyjaśnić. Trzeba na-
uczyć się patrzeć na to inaczej.
Dziecko obawiające się wizyty u le-
karza, ponieważ może stać się on
przyczyną jego krótkotrwałego bó-
lu, nie rozumie jeszcze, że to dla
jego dobra, by przynieść mu ulgę
i zdrowie.

Powinniśmy być pokorni
oraz bardzo blisko związani
z dzieckiem, aby mu wyjawić
pewność naszej wiary: „Ja też nie
zawsze potrafię zrozumieć wszyst-
kie tragedie i nieszczęścia, mimo
to jestem pewna tego, co Bóg nam
powiedział”.

Opr. ks. Adam Kroll
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ROZMOWY RODZINNE

Charakterystyczną cechą małych
grup jest rozmowa. To ona zbiór
obcych ludzi przemienia w grupę.
Na przykład parę osób siedzących
w przedziale kolejowym nie stanowi
grupy: staną się nią, gdy zaintereso-
wane jakąś sprawą zaczną rozmawiać
ze sobą. Wtedy każda osoba nabiera
swoistego znaczenia choćby takiego,
że po wyjściu jednej z nich, inne
odczuwają jej nieobecność.

Nie każde posługiwanie się mową
jest rozmową. Nie jest nią rozkaz wy-
dany podwładnemu, np. w wojsku czy
informacja przekazana przez dzien-
nikarza np. telewizyjnego. Rozmowa
wymaga wzajemnego kontaktu, wza-
jemnego słuchania i wymiany myśli.

Rodzina jest małą grupą społecz-
ną, jeżeli ze sobą rozmawia. Gdy
małżonkowie przestają ze sobą roz-
mawiać tzw. ciche dni lub rodzice
w stosunku do dzieci ograniczają się
do wydawania poleceń, nie znajdując
czasu na słuchanie. Kiedy zamiast
rozmowy, wymieniają tylko bieżą-
ce informacje, typu: „wrócę późno”,
„masło w lodówce” lub nie rozmawia-
ją, siedząc obok siebie w półmroku
wpatrzeni w telewizor.

Im więcej jest takich sytuacji, im
mniej rozmowy, tym bardziej rodzina
zmienia się z grupy społecznej w ludzi
obcych, a dom coraz bardziej przy-
pomina hotel. Przeciwnie – rozmowa
zwiększa spójność rodziny, pogłębia
wzajemny związek jej członków, daje
poczucie bliskości i bezpieczeństwa.
Brak czasu i miejsca na rozmowy,
brak wspólnych tematów – powoduje
odzwyczajenie się . Dopiero, gdy spo-
tkamy kogoś po długim niewidzeniu,
nie wiemy, od czego zacząć. Jeżeli jed-
nak znaczenie rozmowy docenia się,
można wszystko jakoś zorganizować.

W dobie telefonii komórkowej i in-
nych nowoczesnych form kontaktu,
czy jesteśmy jednolitą rodziną czy
może grupą społeczną składającą się
z ludzi „obcych”, którzy nic nie mają
sobie do powiedzenia.

By ze sobą rozmawiać, trzeba
się wzajemnie widzieć, najwygodniej
siedząc dookoła stołu, przy którym
można też zjeść. Stół więc tak duży,
żeby mogli przy nim usiąść wszy-
scy domownicy naraz, jest ogromnie
ważnym meblem i powinien znaleźć
się w każdym domu, nawet jeśli psuje
nowoczesność wnętrza.

Im więcej posiłków uda się jadać
wspólnie, tym więcej członkowie ro-
dziny wiedzą o sobie i, co za tym
idzie, tym bardziej interesują się wza-
jemnie swoimi sprawami. Wspólny
posiłek jest najbardziej naturalnym
i najlepszym czasem na rozmowę
np. kolacja, a już koniecznie obiad
niedzielny.

Często mówi się, że brak czasu
na rozmowę. Te same jednak oso-
by, które to twierdzą, znają nieraz
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wszystkie filmy nadawane przez tele-
wizję. Być może więc jest to kwestia
wyboru i ograniczając oglądanie te-
lewizji można znaleźć trochę czasu
na towarzystwo rodziny. Szczególnie
szkodliwe wydaje się włączanie tele-
wizora w czasie posiłków, co zmienia
jadalnię w salę kinową, a grupę
rodzinną w audytorium. To samo
odnosi się do czasu, w którym przy-
chodzą goście. Niedobrym obyczajem
jest zagłuszanie przez włączony tele-
wizor rozmowy osób, które nieczęsto
mają okazję do spotkać.

Innym sposobem wygospodaro-
wania czasu na rozmowę jest rodzin-
ny spacer, ale gdy brak czasu na
specjalnie organizowaną przechadz-
kę, okazją do rozmowy może być
droga do przedszkola czy wykony-
wanie sprawunków. To już nie jest
kwestia czasu, tylko nastawienie psy-
chiczne. Czasem jednak trzeba zna-
leźć na rozmowę czas specjalny, gdy
nasza uwaga niczym nie rozproszo-
na koncentruje się, choć na chwilę,
wyłącznie na rozmówcy. Z dziećmi
najlepiej się tak rozmawia, gdy leżą
w łóżku, przed zaśnięciem. Ma to
tę dodatkową zaletę, że miła rozmo-
wa przed snem spełnia rolę relak-
su i odprężenia, zapewniając lepszy
wypoczynek nocny. Ze współmałżon-
kiem dobrze jest organizować taki
czas specjalny, gdy w domu zrobi się
cisza, bo dzieci już śpią. Herbatka
we dwoje pomoże w przeprowadze-
niu dialogu i zbliżeniu się do siebie.
Jeżeli są starsi rodzice, teście, dziad-
kowie, trzeba i dla nich znaleźć
czas na rozmowę, aby nie czuli się
wyobcowani i o ważnych sprawach
rodzinnych nie dowiadywali się przy-
padkiem. Rozmawiać warto nie tylko
ze względu na wychowanie dzieci,
ale na kontakt każdego z każdym.

Ważne są rozmowy intymne w cztery
oczy, a także całego zespołu. Sprawy
nabierają plastyczności i stają się
ciekawe przez to, że widziane są ina-
czej przez dziadka, ojca i syna, i to
uzupełniające się widzenie jest cenne
dla wszystkich członków rodziny.

O czym rozmawiać? O wszystkim.
O wydarzeniach bieżących w szkole,
w pracy, w domu, w kraju, rodzi-
nie. Dzieci często nie mają pojęcia,
z jakich stron i jakich środowisk
wywodzą się ich rodzice. Szczegól-
ną rolę w tych rozmowach mogą
odegrać dziadkowie ukazujący ko-
rzenie rodziny. Ileż ciekawych histo-
rii i anegdotek można opowiedzieć
o pradziadkach, a dzieci często na-
wet ich imion nie słyszały. Można też
rozmawiać o historii w kontekście
szerszym niż dzieje rodziny. Są to
na ogół sprawy pasjonujące dzieci,
które zdumiewają się tym, że np.
kiedyś nie było telewizji, nie mówiąc
już o tym, jak mało wiedzą o spra-
wach narodu sprzed lat niedawnych,
a nawet współczesnych.

Rozmawiać można o cenach i wy-
datkach, żeby dzieci orientowały się
w sytuacji finansowej rodziny, co za-
pobiegnie wielu konfliktom, gdy dzie-
ci będą chciały mieć rzeczy dla rodzi-
ny zbyt drogie. Zainteresowanie ro-
dziców sprawami wiary w kontekście
życia codziennego jest najlepszym
świadectwem wobec dzieci i stanowić
może ważny element przygotowania
do kolejnych sakramentów: Komunii
św., bierzmowania i małżeństwa.

Rozmawiać można o tradycjach
i przyszłości, o sprawach dalekich
i bliskich. W rozmowach muszą
być zawsze zachowane dwa warunki:
prawda i życzliwość.

Opr. ks. Adam Kroll
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Dar życia – największą łaską Boga

Z pewnością dziecko oznacza dla ro-
dziców trud, nowy zasób potrzeb
i kosztów. Stąd też pokusa, ażeby
go nie było. Pokusa bardzo mocna
w niektórych środowiskach społecz-
nych i kulturowych. Czy więc nie jest
ono darem? Każde dziecko przycho-
dzące na świat jest „epifanią” Boga,
jest darem życia, nadziei i miłości. (...)
Modlę się za dzieci – nienarodzone
i narodzone – we wszystkich krajach
świata: niech każde z nich zostanie
przyjęte i otoczone miłością.

Trzeba zmienić stosunek do
dziecka poczętego. Nawet jeśli
pojawiło się ono nieoczekiwa-
nie, nigdy nie jest intruzem ani
agresorem. Jest ludzką osobą,
zatem ma prawo do tego, aby
rodzice nie skąpili mu daru z sa-
mych siebie, choćby wymagało to
od nich szczególnego poświęce-
nia. Świat zmieniłby się w koszmar,
gdyby małżonkowie znajdujący się
w trudnościach materialnych widzie-
li w swoim poczętym dziecku tylko
ciężar i zagrożenie dla swojej sta-
bilizacji; gdyby z kolei małżonkowie
dobrze sytuowani widzieli w dziecku
niepotrzebny, a kosztowny dodatek
życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że
miłość już się nie liczy w ludzkim
życiu.

Od chwili zapłodnienia komórki ja-
jowej rozpoczyna się życie, które nie
jest życiem ojca ani matki, ale no-
wej istoty ludzkiej, która rozwija
się samoistnie. Nie stanie się nigdy
człowiekiem, jeżeli nie jest nim od
tego momentu. Tę oczywistą prawdę,
zawsze uznawaną, nowoczesna gene-
tyka potwierdza cennymi dowodami.

Ukazała ona, że od pierwszej chwili
istnieje dokładny program tego, kim
będzie ta żywa istota: człowiekiem,
tym konkretnym człowiekiem, któ-
rego cechy szczególne są w pełni
określone. Od zapłodnienia rozpo-
czynają się dzieje życia człowieka,
choć potrzeba czasu, aby każda z je-
go wielkich potencjalnych zdolności
w pełni się ukształtowała i mogła być
wykorzystana.

Szczęśliwy małżonek, który z bo-
jaźnią Bożą podejmuje wielki dar
miłości żony i go odwzajemnia.
Szczęśliwi oboje, gdy ich małżeń-
skie zjednoczenie przeniknięte
jest odpowiedzialnością za dar
życia, który w zjednoczeniu tym
bierze początek. Jest to napraw-
dę wielka tajemnica i wielka
odpowiedzialność: dawać życie
nowym istotom, stworzonym na
obraz i podobieństwo Boga. Ni-
gdzie indziej Bóg nie uobecnia
się we właściwym sobie działa-
niu wobec człowieka tak radykal-
nie i nigdzie indziej nie ujawnia
się wobec człowieka tak nama-
calnie, jak w swoim stwórczym
działaniu, czyli jako Dawca daru
życia ludzkiego.

„Czcij ojca i matkę” – powiada czwar-
te przykazanie Boże. Ale żeby dzieci
mogły czcić swoich rodziców, muszą
być uważane i przyjmowane jako dar
Boga. Tak, każde dziecko jest darem
Boga. Dar to trudny niekiedy do
przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny.

Bóg obdarzył was, rodzice, szczegól-
nym powołaniem. By zachować życie
ludzkie na ziemi, powołał do istnienia
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społeczność rodzinną. To wy jesteście
pierwszymi stróżami i opiekunami
życia jeszcze nienarodzonego, ale już
poczętego. Przyjmujcie dar życia jako
największą łaskę Boga, jako Jego bło-
gosławieństwo dla rodziny, dla narodu
i Kościoła. Zwracam się do wszyst-
kich ojców i matek mojej Ojczyzny
i całego świata, do wszystkich ludzi
bez wyjątku: każdy człowiek poczęty
w łonie matki ma prawo do życia! Ży-
cie ludzkie jest święte. Nikt w żadnej
sytuacji nie może rościć sobie prawa

do bezpośredniego zniszczenia nie-
winnej istoty ludzkiej. Bóg sam jest
Panem życia Człowieka, ukształtowa-
nego na Jego obraz i podobieństwo
(por. Rdz 1,26–28). Życie ludzkie
ma zatem charakter święty i nie-
naruszalny, w którym odzwierciedla
się nienaruszalność samego Stwórcy.
Bóg chroni życie zdecydowanym za-
kazem wypowiedzianym na Synaju:
„Nie będziesz zabijał” (Wj 20,13).

Z nauczania Jana Pawła II

POLSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

W związku z przypadającym Świętem Niepodległości proponuję czytel-
nikom „Kany” zapoznanie się z oceną sytuacji w Polsce jesienią 1918 r.
autorstwa Józefa Piłsudskiego oraz odezwą proklamującą odrodzenie się
niepodległego Państwa Polskiego.

„Jeszcze będąc w Magdeburgu, starałem się obliczyć wszelkie możliwości,
związane z wynikiem wojny. Na wypadek przegranej Niemiec oczekiwałem,
iż Polska będzie otoczona ze wszystkich stron krajami i państwami,
znajdującymi się w stanie chaosu i poszukiwania nowych dróg dla życia
publicznego. Na ten wypadek, sądziłem, wszystko zależy od tego, kto
pierwszy zdoła dom swój urządzić tak, aby dla zmęczonych długoletnią
wojną i chaosem wewnętrznym ludzi stanowił wygodne i spokojne miejsce
odpoczynku i pracy pokojowej, możliwe zaś to być mogło jedynie przy
praworządnych stosunkach, wolnych od samowoli, czy to indywidualnej,
czy zbiorowej.

Dlatego też, gdy stanąłem na ziemi polskiej i losy złożyły mi w ręce
kierownictwo sterem nawy polskiej, zdecydowałem natychmiast spróbować
wyprzedzić wszystkich w Europie centralnej i wschodniej w pracy budownic-
twa państwowego wśród ogólnego chaosu. Spieszyć zaś trzeba było nie tylko
przez wzgląd na otoczenie Polski. Wewnątrz już było dosyć chaosu, byłem
nim po prostu przerażony. Przez pierwsze kilka tygodni nie napotkałem po
prostu człowieka, grupy, partji czy stronnictwa, które nie było opanowane
megalomanją wyjątkową. Twierdzenie: ja, lub my, i naród, to jedno – nie
schodziło z ust, każdy to powtarzał, każdy rwał się do reprezentowania
na swoją rękę Polski wewnątrz i zewnątrz. Byliśmy, zdaniem mojem,
tak przesiąknięci chaosem, że naturalny rozwój musiał prowadzić nie do
praworządności, o czem w Magdeburgu marzyłem, lecz do silnych tarć
wewnętrznych i do panowania samowoli grupowej czy partyjnej.
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Po lewej: Warszawa, 21 XI 1918 r. Naczelny Wódz w otoczeniu członków pierwszego
rządu Rzeczypospolitej.
Po prawej: 9 X 1918 r. Po zwolnieniu z więzienia w twierdzy w Magdeburgu,
w drodze do Warszawy: K. Sosnkowski, J. Piłsudski i hr. H. Kessler

Ześrodkowałem więc wszystkie swe wysiłki na zebranie sejmu usta-
wodawczego jako pierwszego wzoru dla ustanowienia praworządności
w kraju.”

Józef Piłsudski

***
Do Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych, do Królewskiego Rządu
Angielskiego, do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej, do Królewskiego
Rządu Włoskiego, do Cesarskiego Rządu Japońskiego, do Rządu Rze-
czypospolitej Niemieckiej i do rządów wszystkich państw wojujących
i neutralnych

Jako naczelny wódz armji polskiej, pragnę notyfikować rządom i na-
rodom wojującym i neutralnym istnienie niepodległego państwa polskiego,
obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna
w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu
wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastą-
piły wskutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie
niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach
demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez
sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski, ustrojem zbudowanym na
porządku i sprawiedliwości. Opierając się na armji polskiej pod moją
komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armja obca nie wkroczy do Polski,
nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany,
że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia
polskiej rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.
Za ministra spraw zagranicznych

FILIPOWICZ
Wódz Naczelny
PIŁSUDSKI

Przygotował: M. Paradecki
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CZYM JEST DLA MNIE KRZYŻ?

W czasie ostatnich miesięcy
najważniejszym problemem naszej
Ojczyzny jest krzyż. Tak wynika
z informacji większości mediów.
Obrońcy krzyża określani są mia-
nem fanatyków, ludzi z marginesu,
oszołomów. Uważa się, że są oni
sterowani przez PiS, a dokładniej,
przez Jarosława Kaczyńskiego i jego
popleczników.

Co oznacza krzyż?
Na pewno cierpienie i odkupie-

nie. Wzbudza też wyrzuty sumie-
nia, szczególnie tych, którzy ode-
szli od wiary. Krzyż jest symbolem
chrześcijaństwa. Człowiek wierzący
przyjmuje krzyż jako znak wiary;
na krzyżu Chrystus dokonał nasze-
go zbawienia przez cierpienie, przez
pokonanie śmierci, piekła i szatana.
Moc krzyża jest ogromna. Wzbudza
on wśród wielu wściekłość i gniew.

Polska w swojej historii zawsze
była związana z krzyżem, przez
cierpienie i przelewaną krew. Sym-
bol krzyża od wieków był w na-
szych domach na pierwszym miej-
scu i towarzyszył Polakom przez
całe życie. Także i dzisiaj, gdy trwo-
ga, to uciekamy się do Boga przez
krzyż. Prosimy o zdrowie, o ratunek
czy o błogosławieństwo w trudnych
chwilach naszego życia, pragniemy
mieć krzyż przy sobie. Widzimy
jego potrzebę w tragicznych zdarze-
niach, czego przykładem są krzyże
zawieszane na przydrożnych drze-
wach. Na szczęście tamte krzyże

nie są atakowane, choć zdarzają się
różne opinie.

Krzyż na Krakowskim Przed-
mieściu, upamiętniający tragedię
smoleńską, też jest tylko symbo-
lem tragedii narodowej, ponieważ
przypomina o śmierci prezydenta,
jego małżonki i wielu bardzo waż-
nych przedstawicieli narodu pol-
skiego. W dniach żałoby po tej
tragedii sam uczestniczyłem przy
tym krzyżu, jak tysiące Polaków,
stojąc kilkanaście godzin w kolejce,
by oddać hołd tym, którzy zginęli.
Zupełnie nie rozumiem dlaczego ten
krzyż stał się przeszkodą, a miał być
symbolem upamiętniającym trage-
dię, która poruszyła cały naród.
Może po to, by szybko zapomnieli?

Krzyż a polityka
Wielu polityków publicznie przy-

znaje się do wiary chrześcijańskiej,
nawet do tego, że są praktykującymi
katolikami, szczególnie wtedy, kiedy
zbliżają się wybory. Przypominam
sobie, kiedy następowały w naszym
kraju zmiany systemu polityczne-
go, po roku 1990, prawie wszyscy
kandydaci na posłów przychodzili
na Mszę św. i z wielką życzliwo-
ścią przemawiali, a na zakończenie
mówili „Szczęść Boże”. Dzisiaj ci po-
litycy, którzy są wszędzie: od lewicy
do prawicy, czują się tak mocni, że
o Bogu zupełnie zapomnieli, a nawet
chętnie by Go pouczali.

Może warto się zastanowić, ja-
kimi jesteśmy katolikami – skoro
krzyż zaczyna nam przeszkadzać.

Józef Sroka
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KONKURS KRONIKARSKI ROZSTRZYGNIĘTY

Na zaproszenie Piotra Ulatow-
skiego, dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Trąbkach Wielkich kronikarze
z terenu gminy Trąbki Wielkie
6 października br. uczestniczyli
w uroczystości ogłoszenia wyników
XII Gminnego Konkursu Kroni-
karskiego pn. „O Gęsie pióro –
2009” im. Lidii Orzechowskiej.

Miejscem uroczystości była sala
widowiskowa miejscowego ośrodka.
W obecności honorowego patrona
konkursu Błażeja Konkola, wójta
gminy Trąbki Wielkie, Piotr Ula-
towski w swym wystąpieniu pod-
kreślił znaczenie konkursu, bar-
dzo duże zaangażowanie wszyst-
kich kronikarzy, którzy na co dzień
zapisują i utrwalają historię swoje-
go środowiska: sołectwa, szkoły czy
organizacji pozarządowej. Pochwa-
lił wszystkie kroniki uczestniczące
w konkursie.

Następnie pani Elżbieta
Chajewska-Pylińska, przewodni-
cząca komisji oceniającej kroniki,
podzieliła się swoimi wrażeniami
z pracy przy ich ocenie. Podkreśli-
ła, że komisja bardzo długo prowa-
dziła dyskusję nad każdą ocenianą
kroniką. W końcu komisja osiągnę-
ła konsensus i ustaliła ostateczną
kolejność. Pogratulowała wspania-
łych prac.

Po tym wystąpieniu gospodarz
tej uroczystości, wspólnie z Błaże-
jem Konkolem, uhonorowali na-
grodami najlepszych kronikarzy
w poszczególnych kategoriach kon-
kursu.

� GRAND PRIX zdobyła kronika
sołectwa Trąbki Wielkie, prowa-
dzona przez wieloletniego kroni-
karza Wiesława Kempę. W nagro-
dę otrzymał „Gęsie pióro” oraz
bon o wartości 500 zł.

� II miejsce w kategorii sołectw za-
jęła kronika sołectwa Ełganowo,
prowadzona przez Jana Trofimo-
wicza, bon 150 zł.

� III miejsce zajęła kronika so-
łectwa Kleszczewo, prowadzo-
na przez Magdalenę Selkę, bon
100 zł.

SZKOŁY
� I miejsce – kronika ze Szko-

ły Podstawowej im. Zygmunta
Bukowskiego z Czerniewa, kro-
nikarze Alicja Neumuller i Maria
Sautycz, „Gęsie pióro” i bon
200 zł.

� II miejsce – kronika ze Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Sobowidzu, kronikarz
Anita Formela, bon 150 zł.

OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE
� I miejsce – kronika z OSP Sobo-

widz, kronikarz Barbara Harbul,
„Gęsie pióro” i bon 200 zł.
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Uczestnicy i organizatorzy konkursu kronikarskiego

� II miejsce – kronika z OSP Trąb-
ki Wielkie, kronikarz Katarzyna
Bąk, bon 150 zł.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJ-
NE GMINY I ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
� I miejsce – kronika Urzędu Gmi-

ny Trąbki Wielkie, kronikarz
Marta Karczewska, „Gęsie pióro”
i 200 zł.

� II miejsce – kronika Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Ko-
synier” z Sobowidza, kronikarz
Ewa Buga, bon 150 zł.

� III miejsce – kronika z Biblio-
teki Publicznej w Mierzeszynie,
kronikarz Ewa Papis, bon 100 zł.

� Nagrodą specjalną Wójta Gminy
Błażeja Konkola została wyróż-
niona kronika sołectwa Doma-
chowo i jej kronikarz Longina
Górnowicz.

Ogółem w konkursie uczestni-
czyło 14 kronik.

Po części związanej z ogło-
szeniem wyników i wręczeniem
nagród Piotr Ulatowski zaprosił
wszystkich na słodki poczęstunek.
Przy kawie i herbacie uczestni-
cy dzielili się swoimi pozytywny-
mi i negatywnymi spostrzeżenia-
mi związanymi z prowadzeniem
kronik, jak również zgłosili swoje
uwagi do regulaminu konkursu.

Wiesław Kempa
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KARPIOWE ZAWODY WĘDKARSKIE

9 października br. na akwenie
wodnym w Kaczkach, na posesji
pana Jerzego Gębury, odbyły się
ostatnie w tym roku karpiowe zawo-
dy wędkarskie, zorganizowane przez
Stowarzyszenie Wędkarskie „Gruba
Ryba” wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury Sportu i Rekreacji
w Trąbkach Wielkich.

W zawodach wystartowało 17 za-
wodników, w tym gronie płeć pięk-
ną reprezentowała Irena Bielawska
z Trąbek Wielkich. Zawody przebie-
gały w sportowej atmosferze. Już na
początku zawodów wyłowienie przez
Mirosława Bolczaka z Trąbek Wiel-
kich karpia o wadze ponad 3 kg zmo-
bilizowaoa pozostałych uczestników
do zwiększonej czujności, nie zdołali
jednak odebrać mu zwycięstwa.

Radny Roman Zielke, który pełnił
rolę sędziego głównego, po czterech

godzinach trwania zawodów zważył
i zmierzył ryby złowione przez za-
wodników.

Oto zwycięzcy: I miejsce zajął Mi-
rosław Bolczak, karp 3,10 kg, 54 cm;
II miejsce – Krzysztof Zdun z Sobo-
widza, karp 26,5 cm; III miejsce – Jan
Keler z Trąbek Wielkich, karp 24 cm;
Kolejne miejsca zejęli: Zenon Bana-
czyk, Sebastian Zielke, Mieczysław
Cygan, Irena Bielawska, Bogumił
Rogal, Krzysztof Jankiewicz. Pozo-
stałym uczestnikom zawodów nie
udało się złowić żadnej „rybki”.

Końcowym aktem zawodów było
ognisko i pieczenie kiełbasek. Nie
obyło się od wspomnień i przeżyć,
jakich uczestnicy doznali w trakcie
zawodów.

info Wiesław Kempa
fot. Sebastian Zielke

Mirosław Bolczak prezentuje swoją „rybkę”; obok właściciel akwenu, Jerzy Gębura
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O POWOŁANIU

Czym jest powołanie? Pytanie to
często pada nie tylko z ust osób du-
chownych, ale coraz częściej słychać
je od osób świeckich. Czym jest powo-
łanie kapłańskie? Najtrafniej chyba
ujął to Jan Paweł II w książce „Dar
i tajemnica”. Jest darem, bo nikt nie
może sobie powołania wziąć – musi
być ono ofiarowane. Jest tajemnicą,
bo Pan Bóg w swoim zamyśle wy-
biera tych, których sam chce. Nie
wchodzi tu w grę prywatna poboż-
ność, długość bycia ministrantem,
czy piękny śpiew. Mając przykład
św. Augustyna, a nawet św. Pawła,
widać wyraźnie, że Panu Bogu nie
zależy na cukierkowych postaciach
z ładnie złożonymi rączkami. Często
powołuje całkowite ich zaprzeczenie,
aby właśnie taka osoba trafiła tam,
gdzie pobożność nie daje rady. Pan
Bóg powołuje kogo chce, gdzie chce
i kiedy chce. Może wybrać osobę
tuż po maturze, a może wybrać
absolwenta wyższej uczelni. Może
wezwać z miasta, w którym się se-
minarium znajduje, a może wezwać
kogoś zza oceanu. Wreszcie, może
powołać przykładnego ministranta,
lektora, prezesa, albo kogoś, kto na
widok księdza w koloratce puka się
w głowę.

Dla mnie jest wielką tajemnicą,
dlaczego akurat mnie Bóg powołał,
choć miałem całkiem inny pomysł na
życie: planowałem zostać tłumaczem
i wyjechać za granicę. Wszystko ule-
gło drastycznej zmianie, gdy w po-
łowie drugiej klasy liceum pojawiła
się myśl o seminarium. Pierwotnie

ją odrzuciłem, śmiejąc się sam z sie-
bie: „no gdzie ja do seminarium?”.
Jednak nie dawało mi to spokoju
i zrozumiałem, co to może oznaczać.
Mówiłem Panu Bogu, że się nie na-
daję, że to nie dla mnie, żeby znalazł
kogoś innego, lepszego. Ale Pan nie
chciał lepszego, wybrał mnie. Cały
czas miałem nadzieję, że jednak uda
mi się umknąć woli Bożej, ale oka-
zało się to niemożliwe. Zacząłem się
wtedy utożsamiać z biblijnym proro-
kiem Jonaszem, który wykupił cały
statek, byle tylko uciec od decyzji
Pana. Po rozmowie odbytej w rekto-
racie, powiedziałem Bogu: „Chciałeś
mnie w seminarium, to mnie masz.
Ale teraz musisz mnie tu utrzy-
mać, jeśli nadal chcesz, abym był
księdzem”. Te słowa mogą brzmieć
butnie i nieodpowiednio, ale wbrew
pozorom, był to największy akt po-
kory i uniżenia, na jaki się zdobyłem.
Pan Bóg dba o tych, których wybrał
i powołał: zawsze można liczyć na
osoby w otoczeniu, wsparcie rocz-
nika czy kolegów starszych i młod-
szych. My, powołani, jesteśmy wzięci
spośród zwykłych rodzin i różnych
środowisk. Wracamy do tych środo-
wisk nieco inni, patrzący na wiele
spraw przez pryzmat wiary, ale nadal
jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują
wsparcia, rozmowy i tej odrobiny
serdeczności i ciepła.

Został mi niecały rok do przyjęcia
drugiego stopnia święceń. Będzie to
czas trudny i intensywny. Ale wierzę,
że jak wtedy w liceum usłyszałem:
„a może seminarium?”, tak teraz
usłyszę: „na pewno kapłaństwo!”

dk. Grzegorz Szatkowski
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

25 września w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli: Hanna Smulczyk z Trąbek
Wielkich i Piotr Drejer z Łapina.

***
28 września odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy na odrestauro-
wanym obelisku, upamiętniającym
pomordowanych w czasie II woj-
ny światowej więźniów hitlerowskie-
go podobozu Stutthof w Granicz-
nej Wsi (Zivilgefangenenlager Grenz-
dorf) oraz odsłonięcia pomnika Alfa
Liczmańskiego. Realizatorem tej ini-
cjatywy było Stowarzyszenie Przyja-
ciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicz-
nych Gmin we współpracy z Gmi-
ną Trąbki Wielkie i Nadleśnictwem
Kolbudy. W latach 1939–1941 przez

obóz w Granicznej Wsi przeszło łącz-
nie około 500 więźniów, w większości
Kaszubów i Polaków pochodzących
z terenu Wolnego Miasta Gdańska,
w tym z okolicznych wsi: Kleszczewa,
Ełganowa, Postołowa, a także Żydzi
i Rosjanie. W obozie zginęło około
250 osób, a wśród nich nauczyciel,
harcmistrz i Komendant Gdańskiej
Chorągwi Harcerzy w Wolnym Mie-
ście Gdańsku – Alf Liczmański, który
został zamordowany 20 marca 1940
roku. W miejscu jego śmierci – w le-
sie około pół kilometra od obozu
– odsłonięto pomnik upamiętniający
tę postać. W uroczystościach uczest-
niczyli mieszkańcy okolicznych wsi,
delegacje szkół z terenu gminy, har-
cerze, wojsko, kombatanci, krewni

Harcerska warta przy obelisku Alfa Liczmańskiego
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więźniów obozu, księża z dekanatu
Trąbki Wielkie, posłowie ziemi gdań-
skiej, reprezentanci władz i instytu-
cji szczebla gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego.

***
29 września w naszym kościele
sakramentalny związek małżeński
zawarli: Maria Grot i Paweł Mey-
er – oboje z Kartuz (do niedawna
mieszkańcy Kleszczewa).

***
2 października w kościele parafial-
nym sakrament małżeństwa zawarli:
Emilia Dufke z Kleszczewa i Ma-
riusz Radtke z Rusocina.

***
3 października w naszym kościele
chrzest św. otrzymał Artur Adam
Słupiński, syn Emilii i Gabriela
zamieszkałych w Czerńcu.

***
13 października odbyło się Gminne
Święto Edukacji Narodowej, w tym
roku połączone z otwarciem nowego
budynku Szkoły Podstawowej w Mie-
rzeszynie. Na uroczystość przybyli
nauczyciele ze wszystkich gminnych
szkół i przedszkola, radni i sołtysi
z terenu gminy, reprezentanci Ku-
ratorium Oświaty, władz wojewódz-
kich i powiatowych, a także miejsco-
wy proboszcz ks. Andrzej Sowiński
oraz ks. kanonik Gerard Borys – do
niedawna proboszcz parafii w Mie-
rzeszynie. Po uroczystym przecięciu
wstęgi i poświęceniu budynku szkoły,
goście zgromadzili się w nowej sali
sportowej, gdzie odbyła się akademia
przygotowana przez dzieci ze szko-
ły w Mierzeszynie oraz ceremonia
wręczenia nagród dla wyróżniają-
cych się nauczycieli i pracowników
oświaty. W tym roku Nagrodę Wój-
ta otrzymał Krzysztof Tuszkowski

z Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
oraz Władysław Mazurek ze Szkoły
Podstawowej w Sobowidzu. Na pod-
kreślenie zasługuje przyznanie przez
Minister Edukacji Narodowej Kata-
rzynę Hall Medalu Komisji Edukacji
Narodowej Stanisławowi Szulistowi
– nauczycielowi Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich.

***
17 października w kościele w Trąb-
kach Wielkich chrzest św. otrzymali
bliźniacy: Julia Dorota i Mikołaj
Krzysztof – dzieci Doroty i Adriana
Kubanów z Kleszczewa.

***
17 października w auli Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich odbył się
koncert z okazji 32. rocznicy wy-
boru kardynała Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową. W pierwszej czę-
ści koncertu wystąpił chór szkolny
z towarzyszeniem młodzieżowego ze-
społu instrumentalnego, który m.in.
wykonał ulubione pieśni naszego Pa-
pieża. W części drugiej, w nastrojo-
wym i zróżnicowanym repertuarze,
zaprezentowali się wokaliści: siostry
Ewelina i Agnieszka Wojtas z Gołę-
biewa Wielkiego oraz Paweł Jaszew-
ski z Kleszczewa; tę część koncertu
poprowadziła Róża Wojtas.

***
19 października odbyła się IX nad-
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się 4 uchwały zmieniające nie-
które zapisy w Planach Odnowy
Miejscowości: Graniczna Wieś, Kło-
dawa, Łaguszewo i Warcz. W związku
z uchwalonym we wrześniu 2010 r.
Planem Odnowy Miejscowości Czer-
niewo radni podjęli uchwałę in-
tencyjną w sprawie nieodpłatnego
udostępnienia mieszkańcom gminy
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Państwo Młodzi Hanna i Piotr Drejerowie

Państwo Młodzi Maria i Paweł Meyerowie
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Państwo Młodzi Emilia i Mariusz Radtke

Nowo ochrzczony Artur Adam Słupiński z rodzicami i chrzestnymi
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boiska sportowego znajdującego się
w obrębie Szkoły Podstawowej
w Czerniewie.

***
21 października odbyła się X zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znalazły
się m. in. następujące tematy:

1) Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2010 rok.

2) Podjęto uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości podatków od nie-
ruchomości na 2011 rok – poniżej
przedstawiamy nowe stawki:

a) od gruntów:
– związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów – 0,80 zł/m2,

– objętych eksploatacją kruszywa
bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów –
0,80 zł/m2,

– pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki retencyjne lub elektrownie
wodne – 4,15 zł/ha,

– rekreacyjno-wypoczynkowych –
0,41 zł/m2,

– pod drogami – 0,18 zł/m2,
– pozostałych, w tym zajętych na

prowadzenie odpłatnej działalno-
ści statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 0,25 zł/m2;

b) od budynków:
– mieszkalnych – 0,65 zł/m2 [po-

wierzchni użytkowej];
– zajmowanych na prowadze-

nie działalności gospodarczej –
15 zł/m2,

– zajmowanych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 4,27 zł/m2,

– garaży – 7,06 zł/m2,

– pozostałych, w tym zajmowanych
na prowadzenie odpłatnej działal-
ności statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 7,06 zł/m2;

c) od budowli (gazociągi, linie energe-
tyczne, telekomunikacyjne, siłownie
wiatrowe itp.) – 2% ich aktualnej
wartości.
3) Uchwalono roczną stawkę opłaty
na 2011 rok w wysokości 21 zł
od każdego psa, a także ustalono,
że rejestrację psów oraz obliczanie
i pobór opłaty prowadzić będą sołtysi.
4) Podjęto uchwały w sprawie nada-
nia nazw ulic w Ełganowie i Gra-
nicznej Wsi (Pruska Karczma).

***
Na półmetku rozgrywek piłkarskich
seniorów rundy jesiennej drużyny
z naszej gminy spisują się następują-
co:
– Po 9 kolejkach w lidze okręgowej

zespół Orzeł Trąbki Wielkie zaj-
muje 5 miejsce w grupie I z dorob-
kiem 16 punktów (5 zwycięstw, 1
remis i 3 porażki). W tej samej gru-
pie drużyna Błękitni Sobowidz
jest na 13 miejscu z dorobkiem 7
punktów (2 zwycięstwa, 1 remis
i 6 porażek).

– Po 7 kolejkach w klasie A ze-
spół Sokół Ełganowo zajmuje 10
miejsce w grupie III z dorobkiem
7 punktów (2 zwycięstwa, 1 remis
i 4 porażki).

***
W tegorocznej edycji Wojewódzkie-
go Konkursu „Piękna wieś 2010”,
w kategorii „zagród nierolniczych”
drugie miejsce zajęli reprezentan-
ci naszej gminy, państwo Henryka
i Zbigniew Krzywy, mieszkający we
wsi Warcz (przy granicy z Kleszcze-
wem). Nagrodę odebrali w Dworze
Artusa w Gdańsku z rąk Marszałka
Województwa Pomorskiego Mieczy-
sława Struka.

Opracował S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2010

1. 730: Za śp. Jana Kielasa oraz
zmarłych z rodzin Kielasów
i Wolfów

2. a) Za śp. Jana i Łucję Kaszuba
oraz Jana Łężyńskiego

b) Za śp. Zygmunta Szarmacha

3. Za śp. Marię i Władysława
Knitter

Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptach i Elwart

4. a) Za śp. Leona Szulca
(4. rocznica śmierci)

b) Za śp. Tadeusza Banaczyka
(2. rocznica śmierci)

5. a) Za śp. Ignacego
Olszewskiego (19. rocznica
śmierci)

b) Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich

6. a) Za zmarłych z rodzin
Pelowskich i Czerwińskich

b) Za śp. Henryka
Pankowskiego (10. rocznica
śmierci) oraz zmarłych
z rodziny Blokus

7. 730: Za śp. Leonarda Kolendo
(7. rocznica śmierci)

900, Czerniewo:
Za śp. Gertrudę Dończyk oraz
Magdalenę, Józefa i Alfreda
Karassek

1100: Za śp. Zygmunta
i Kazimierza Dubielów,
Katarzynę, Józefa i Stanisława
Drągów oraz Romana
Jaszczyka

1800: Za śp. Mieczysława
Baumgarta (30. dzień od
śmierci)

8. Za śp. Czesława i Bogdana
Gdańców oraz zmarłych
z rodziny Gołuńskich

9. a) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Marii
Dubieli w 94. urodziny

b) Za śp. Jana i Franciszkę
Kleba oraz zmarłych z tych
rodzin

10. Za zmarłych z rodzin
Tkaczyków i Stefanów

Czerniewo: Za śp. Bernarda,
Martę i Alfonsa Lefańczyków

11. a) Za śp. Józefa Bachusza
i zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Irenę Drożyńską
(3. rocznica śmierci)

12. Za śp. Renatę (8. rocznica
śmierci) i Jerzego
Antkowiaków

13. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Teresy
Pelowskiej w 75. urodziny

14. 900, Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Kazimiery i Henryka
Karnathów w 42. rocznicę
sakramentu małżeństwa

1100: a) Za śp. Henryka i Zofię
Gołembiewskich

b) Za ofiarodawców,
kwestarzy i budowniczych
kościoła w Ełganowie
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15. Za śp. Mariannę (11. rocznica
śmierci) i Ryszarda
Kamińskich

16. a) Za śp. Jana Wilka
(1. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodzin Wilków i Zielke
b) O zdrowie dla Jadwigi
Lefańczyk i za śp. Alfonsa
Lefańczyka

19. Za śp. Irenę i Pawła Zulewskich
oraz Emmę Kinder

20. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Ireny i Horsta
Paulsów w 55. rocznicę
sakramentu małżeństwa

21. 900, Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka (3. rocznica śmierci)
1800: O błogosławieństwo
Boże dla rodziny Muchów

22. Za śp. Cecylię Buga i Helenę
Keler

24. Za śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków

27. a) Za śp. Ryszarda (6. rocznica
śmierci) i Mariannę
Kamińskich
b) Za śp. Zofię Trofimowicz
(2. rocznica śmierci)

28. 730: a) O błogosławieństwo
Boże dla księży naszej parafii
b) Za śp. Krystynę Belau
(1. rocznica śmierci)
900, Czerniewo:
Za śp. Stanisława, Helenę oraz
Ignacego Lewków
1100: a) Za śp. Stanisława
Kusaja (1. rocznica śmierci)
b) Za śp. Jerzego
Franuszkiewicza (7. rocznica
śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
17 listopada: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Zalewskiej) i Artura Szostków
3 listopada: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty (z d. Goczkowskiej) i Wojciecha Kreftów
10 listopada: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty (z d. Lewczuk) i Jana Malinowskich
17 listopada: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Honoraty (z d. Szarmach) i Marka Grzębskich
9 listopada: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny (z d. Orlikowskiej) i Stanisława Sroków
16 listopada: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Łucji (z d. Bławat) i Józefa Kukulów
8 listopada: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny (z d. Elmanowskiej) i Mieczysława Bławatów
14 listopada: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii (z d. Dorniak) i Jana Kanków
20 listopada: 55. rocznica sakramentu małżeństwa Ireny i Horsta Paulsów

ODESZLI DO PANA

27 września: w wieku 84 lat zmarł śp. Stanisław Nowak z Kleszczewa
30 września: w wieku 59 lat zmarła śp. Zofia Niemczyk z Ełganowa
7 października: w wieku 92 lat zmarł śp. Mieczysław Baumgart

16 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Wilka
27 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Krystyny Belau
28 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisława Kusaja

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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