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Oto stoję u drzwi

i kołaczę:

jeśli kto posłyszy mój głos

i drzwi otworzy,

wejdę do niego

i będę z nim wieczerzał,

a on ze Mną.
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ZAPROSZENIE JEZUSA
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy”

W nadchodzącym Wielkim Po-
ście jest ono szczególnie aktualne,
a zarazem niech to będzie mój
czas refleksji nad miejscem Jezu-
sa w moim zabieganym, zapraco-
wanym życiu. Niech Wielki Post
będzie okazją do przemyślenia, czy
ja naprawdę wierzę i jak wierzę.

Słyszy się u wielu stwierdzenie:
„w Boga wierzę, ale w Kościół nie
wierzę” lub „Kościół jest mi nie-
potrzebny”. Tymczasem słowo Je-
zusa jest jednoznaczne: „Ty jesteś
Piotr [czyli Skała], i na tej Ska-
le zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie
dam klucze królestwa niebieskie-
go; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co roz-
wiążesz na ziemi, będzie rozwią-
zane w niebie” (Mt 16,18–19). Na-
stępcą Piotra jest papież, a biskupi
są następcami Apostołów. Do nich
mówił Jezus: „Kto was słucha,
Mnie słucha, a kto wami gardzi,
Mną gardzi” (Łk 10,16). Odrzuca-
jąc Kościół, odrzucam Chrystusa,
który zapewnił: „A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata” (Mt 28,20).
Jest z nami w swoim słowie,
w 7 sakramentach, które głosi
i których udziela Kościół. Więc nie

można wierzyć w Boga, jednocze-
śnie odrzucając Kościół. Owszem
i Kościół ma braki, bo tworzą go
ludzie, którzy nie są wolni od po-
kus, słabości i grzechu. I papież,
i biskupi, i kapłani też potrzebują
oczyszczenia z grzechów, modli-
twy wiernych, by jak najlepiej
sprostali powierzonym zadaniom.

Wielu wiernych przyjmuje po-
stawę, że Bogu daje tylko to, co
nakazuje przykazanie i nic poza
tym od siebie. Tymczasem, jeśli
naprawdę miłuję, to daję Bogu
całe swoje serce. „Będziesz miło-
wał Pana Boga swego z całego
serca swego”. Więc pierwsze miej-
sce w moich myślach, zajęciach
należy się Bogu, a potem drugie-
mu człowiekowi (mężowi, żonie,
dzieciom, bliźnim).

Tak więc, idę na niedzielną
Mszę św. (lub nie – z własnej
winy), ale jak z niej korzystam?
Co z czytań mszalnych, homilii
wnoszę do swego życia. Czy przy-
stępuję do Komunii św.? Przecież
Msza św. jest ponowieniem Ostat-
niej Wieczerzy, a zatem jest to
uczta, posiłek. „Bierzcie i jedzcie.
To jest Ciało Moje”. A ja patrzę
jak inni przystępują do Komunii
św. Mój udział we Mszy św. jest
jałowy, sztuczny. Nie taki jak chce
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tego Jezus. I co mi naprawdę daje
takie uczestnictwo we Mszy św.?

Czy poza niedzielą wybierzesz
się czasem na Mszę św. w dzień
powszedni?

– Nie, bo to nie jest obowiązek!
Czy więc kochasz Pana Jezusa?
Jeśli kochasz narzeczoną (narze-
czonego), to odwiedzasz ją (jego)
tylko w oznaczonym dniu, i to
z obowiązku?

W każdym kościele jest Naj-
świętszy Sakrament, czyli Pan
Jezus żywy, cały i prawdziwy,
obecny pod postacią białej Hostii.
Czy odwiedzasz czasem Jezusa
ze swoimi problemami, radościa-
mi, troskami. „Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, a Ja was pokrzepię”.
Jakże zatem ważna jest adoracja
Najświętszego Sakramentu. Kie-
dy ostatnio byłeś na adoracji?
Jak często bierzesz udział w ado-
racji Najświętszego Sakramentu?
W naszej parafii w każdą sobotę od
godziny 15.00 (godziny Miłosier-
dzia) do Mszy św. wieczornej jest
wystawiony do adoracji Najświęt-
szy Sakrament w monstrancji.
Nadto codziennie od godz. 7.00 do
zakończenia wieczornej Mszy św.
jest otwarty kościół. Przychodzisz
do Pana Jezusa? Czy naprawdę
kochasz Pana Jezusa? Gdybyś się
dowiedział, że za tydzień zginiesz
w wypadku, też byś do Niego nie
przyszedł? „Nie, bo to nie obo-
wiązek”, znów powiesz. Jaka więc
jest Twoja wiara?

W roku liturgicznym odprawia-
ne są przepiękne w treści nabożeń-
stwa: w maju i październiku – ku
czci Matki Bożej, w Wielkim Po-
ście – Droga Krzyżowa, Gorzkie
Żale. Przychodzisz na Różaniec,
na nabożeństwo Drogi Krzyżowej
czy inne? Czy jeszcze kochasz
Boga?

Sobota jest dniem Matki Bożej.
W tym dniu zawsze mamy Nowen-
nę i Mszę św. ku czci Matki Bożej
Trąbkowskiej. Ona sobie wybrała
tron wśród nas, patronuje nam od
stuleci. Kocha po macierzyńsku
nas – swoje dzieci. A ty, czy ją
kochasz? Czy odwzajemniasz Jej
miłość? Maryja jest drogą prowa-
dząca do Zbawiciela. W naszej pa-
rafii są 22 róże Żywego Różańca.
Gdyby tylko członkowie Żywego
Różańca przyszli na sobotnią Ma-
ryjną Mszę św. – to byłoby nas 440
osób. Mam wątpliwość, czy wszy-
scy członkowie codziennie odma-
wiają dziesiątkę Różańca. Kochani
Parafianie, przypatrzcie się Wa-
szej wierze. „Wy jesteście solą dla
ziemi. (...) Wy jesteście światłem
świata” (Mt 5,13–14). Czy mamy
świadomość apostolskiego posłan-
nictwa: żyć wiarą, promieniować
wiarą, mówić o wierze, a nawet
być gotowym za wiarę oddać życie,
jak to uczynili męczennicy czasu
II wojny światowej, czy ks. Jerzy
Popiełuszko? A zatem, jakie miej-
sce w twoim życiu zajmuje Jezus
i Jego (a zarazem twoja) Matka?

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2011

6 marca: 9. Niedziela Zwykła

Pwt 11,18.26–28
Rz 3,21–25a.28
Mt 7,21–27

Opowiadał mi znajomy, że na ze-
braniu, w którym uczestniczył, po-
wiedziano o nim coś bardzo krzyw-
dzącego, niesłusznego, ośmieszają-
cego. Kiedy potem wracał do domu,
był zupełnie zdruzgotany. Z bólem
i nienawiścią myślał o tym, kto
tak o nim powiedział. Nagle na
środku ulicy zrozumiał, że to prze-
cież sam Pan Bóg czegoś od niego
chciał. Wprawdzie człowiek, który
zadał mu cios, był bardzo niespra-
wiedliwy, ale to Pan Bóg tak nim
pokierował, bo chciał poprzez upo-
korzenie coś przywrócić, otworzyć
w sercu.

Powiedział mi tak:

– Wtedy, kiedy pomyślałem o Bogu,
a nie o swojej krzywdzie, poczułem
się tak bardzo mocny, jakbym po-
stawił nogę na skale. I utrzymałem
się. Wszystko wokół mnie mogło
walić się, ale ja czułem, że doty-
kam stopą mocnego fundamentu
i bramy piekielne go nie przemogą.

13 marca: 1. Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 2,7–9; 3,1–7

Rz 5,12–19
Mt 4,1–11

Niemal każdy z nas czasem przy-
pomina diabła, który kręci się przy
Panu Jezusie i hałasuje nie tyl-
ko na pustyni. Stale tłumaczymy
Jezusowi, sprzeczamy się z Nim
i kusimy: „Ty wszystko możesz,
to dlaczego jest jak jest? Dlaczego
ludzie są głodni? Dlaczego w ty-
lu królestwach rządzi nie ten, co
powinien? Dlaczego nie pokażesz
swej potęgi na oczach ludzi niewie-
rzących?”.

Diabeł nie mógł wiedzieć, kim jest
Jezus. Myślał, że jest to jeden z po-
bożnych pustelników. Jezus nie był
kuszony jako Bóg, ale jako czło-
wiek, który wszystko mógł uczynić.
Mógł wziąć chleb na śniadanie, nie
kamień, mógł być niesiony przez
aniołów nad przepaścią, a nie sa-
memu ruszyć w tę przepaść. Wielka
pokusa Jezusa Człowieka: być tym
Mesjaszem, który nakarmi swój na-
ród i wskrzesi państwo żydowskie
– wielką potęgę na całym świecie.

Jezus wszystko odrzuca i wybiera
krzyż. Tak trudno to zrozumieć,
tym bardziej, że każdy człowiek jest
istotą nienasyconą. Gdyby wszyscy
mieli co jeść, też byliby głodni
i chcieliby więcej. Gdyby wszyst-
kich nosili na rękach aniołowie,
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powiedzieliby: za mało, niech nas
noszą Archaniołowie!

20 marca: 2. Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 12,1–4a
2 Tm 1,8b–10
Mt 17,1–9

Ten, kto wchodzi na górę, może
zasapać się, ale gdy już wejdzie –
podziwia góry, które inaczej wyglą-
dały z dołu. Uczniowie jednak wca-
le nie zwrócili uwagi na majestat
gór, bo dostrzegli coś ważniejsze-
go: odkryli realną obecność Boga
i istnienie życia poza śmiercią.
Niezwykłe przeżycie, wobec któ-
rego wszystko stało się zupełnie
nieważne. Jedna sekunda, chwi-
la przeżycia niewidzialnego świata
w świecie widzialnym.

Nie zawsze chodzimy po górach.
Mojżesza, Eliasza oglądamy na
obrazkach. Niektórzy nie wierzą,
wątpią. Są jednak w naszym ży-
ciu codziennym takie chwile, kiedy
nagle to, co ważne, wydaje się
nieważne i odkrywa się coś bar-
dziej dla nas istotnego, głębszego
niż to, co jest naokoło. Tak jakby
człowiek patrzył na najpiękniejsze
góry, ale patrzył obojętnie. Nie
dziwi go najładniejsza niebieska
ostróżka rosnąca w ogrodzie, nie
cieszy ptak.

Przeżycie nagłego olśnienia: Bóg
działa w moim życiu. Ktoś potęż-
niejszy ode mnie, kto rzucił mnie
na świat i potem zabierze, Ktoś, kto

chce przeze mnie kochać, czynić
dobrze, chce mnie odnawiać przez
akty żalu. Nagle widzę realność
świata niewidzialnego w świecie
widzialnym.

To, co raz jeden, zostaje najdłużej.

27 marca: 3. Niedziela
Wielkiego Postu

Wj 17,3–7
Rz 5,1–2.5–8
J 4,5–42

Ile w tej Ewangelii świętej jest kon-
kretnych realiów: pustynia, upał
tak wielki, że mogło zasychać
w gardle, studnia, czerpak do na-
bierania wody, romans z sześcioma
mężami. Jeszcze jedna anegdota
z tak zwanym towarzyskim skan-
dalem. W życiu wciąż obracamy się
wśród takich czy innych realiów.
Kiedy jednak czytamy Ewangelię,
rozumiemy, że trzeba szukać tego,
co jest niewidzialne, a nie tego, co
widzialne.

Na pustyni, po której możemy
chodzić, przy studni, przy której
można usiąść, trzeba wciąż odczu-
wać niewidzialną obecność Boga,
niewidzialną obecność Jego łaski.
Trzeba odczuwać i to, że w każdej
chwili, niespodziewanie, można się
spotkać z samym Panem Bogiem
w nieznanym człowieku, nie tylko
przy studni, nie tylko w upale, ale
w deszczu pod parasolem, na ulicy,
w kościele... Można wcale nie wie-
dzieć, że Bóg poprzez spotkanego
przez nas człowieka chce czegoś od
nas i mówi do nas: „Daj mi pić”.

Ks. Jan Twardowski
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PEREGRYNACJA MATKI BOŻEJ TRĄBKOWSKIEj
w rodzinach parafii

Podczas tegorocznej wizyty ko-
lędowej informowaliśmy drogich
Parafian o przygotowaniu do jubi-
leuszu 25-lecia koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej – dokonanej przez sługę
Bożego Jana Pawła II 12 czerwca
1987 r.

Istotnym elementem tego przy-
gotowania będzie nawiedzenie ro-
dzin przez kopię koronowanego
obrazu Matki Bożej. Nawiedzenie
rozpocznie się w niedzielę po Po-
pielcu – 13 marca 2011 r. od wiosek
Czerniec i Czerniewo (wg porząd-
ku kolędy). Dokładny program
będzie opracowany w najbliższym
czasie. W ogólnym zarysie tak
będzie się on przedstawiał:

1. W niedzielę 13 marca pod-
czas Mszy św. w Czerniewie o godz.
9.00 dwie kopie obrazu zostaną
pobłogosławione i poświęcone. Po
Mszy św. zabiorą je pierwsze wy-
znaczone rodziny.

2. W domu ustawimy obraz na
przygotowanym ołtarzyku (stół,
świece, kwiatek). Powitamy Matkę
Bożą modlitwą Anioł Pański i Pod
Twoja obronę. Potem czas wy-
pełnimy wspólnym odmówieniem
Litanii do Matki Bożej, modlitwą
różańcową, czytaniem Pisma św.,

zwłaszcza z Ewangelii według św.
Łukasza, Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Po wieczornej Mszy św.
do rodziny przybędzie ksiądz na
wspólną modlitwę. Kładę nacisk,
aby domownicy duchowo przy-
gotowali się do przyjęcia Matki
Bożej u siebie. Przede wszystkim
przez przystąpienie do spowiedzi
św. i Komunii św. Ksiądz przybę-
dzie wieczorem zawsze z Komunią
św. Jeśli wcześniej ktoś nie odbył
spowiedzi, to kapłan zaproponu-
je wyspowiadanie w domu. Po-
wstanie też Księga postanowień,
gdzie można będzie wpisać rodzin-
ne przemyślane zobowiązania, np.
coniedzielny udział we Mszy św.,
codzienny pacierz, Koronka do
Bożego Miłosierdzia, odnowienie
członkostwa w Żywym Różańcu
lub włączenie się do niego. Mogą
to być dobre uczynki związane ze
wspólnotą parafialną czy zerwa-
nie z grzesznym uzależnieniem
(nałogiem).

3. Obraz będzie przekazywa-
ny w godzinach popołudniowych,
około godziny 17.00 kolejna rodzi-
na przyjmie obraz do siebie.

ks. E. Szymański
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Czerniec (od 13 marca do 6 kwietnia 2011 r.)

1. Danuta Horobińska – 13.03, niedziela
2. Zbigniew Formela – 14.03, poniedziałek
3. Teresa Lewek – 15.03, wtorek
4. Roman Wroński – 16.03, środa
5. Henryk Roda – 17.03, czwartek
6. Elżbieta Kowitz – 18.03, piątek
7. Jerzy Lubecki – 19.03, sobota
8. Grzegorz Formela – 20.03, niedziela
9. Andrzej Milewski – 21.03, poniedziałek

10. Henryk Karnath – 22.03, wtorek
11. Jerzy Albin – 23.03, środa
12. Marianna Bartos – 24.03, czwartek
13. Sławomir Stolpa – 25.03, piątek
14. Władysław Wróblewski, Zygmunt Dąbrowski – 26.03, sobota
15. Jarosław Krakowski – 27.03, niedziela
16. Wiesław Kosikowski – 28.03, poniedziałek
17. Grzegorz Budnik – 29.03, wtorek
18. Anna Hendrych – 30.03, środa
19. Kazimierz Szynszecki, Monika Matyszkiewicz – 31.03, czwartek
20. Adam Kisicki – 01.04, piątek
21. Zofia Fordon – 02.04, sobota
22. Gabriel Słupiński – 03.04, niedziela
23. Leszek Szostek – 04.04, poniedziałek
24. Michał Jaworski – 05.04, wtorek
25. Jarosław Formela – 06.04, środa

Czerniewo (od 13 marca do 3 kwietnia 2011 r.)

1. Ryszard Kamiński – 13.03, niedziela
2. Piotr Łopuch – 14.03, poniedziałek
3. Tomasz Wilczewski – 15.03, wtorek
4. Sławomir Kupecki – 16.03, środa
5. Zbigniew Pęski – 17.03, czwartek
6. Zdzisław Kempik – 18.03, piątek
7. Arkadiusz Kempik – 19.03, sobota
8. Dariusz Zawadzki, Janina Zawicka – 20.03, niedziela
9. Tomasz Ludwikowski – 21.03, poniedziałek
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10. Stanisław Cieszyński, Helena Cieszyńska – 22.03, wtorek
11. Czesław Sebzda – 23.03, środa
12. Teresa Myszkier – 24.03, czwartek
13. Teodora Grajewska, Barbara Morzydusza – 25.03, piątek
14. Anna Piszczuk – 26.03, sobota
15. Jarosław Grot – 27.03, niedziela
16. Józef Ziemann – 28.03, poniedziałek
17. Karol Ludwikowski – 29.03, wtorek
18. Gertruda Kowalczyk – 30.03, środa
19. Zygmunt Cieszyński – 31.03, czwartek
20. Józef Surma – 01.04, piątek
21. Dionizy Szynka – 02.04, sobota
22. Paweł Szynka – 03.04, niedziela

WSPÓLNIE BUDUJEMY KOŚCIÓŁ W EŁGANOWIE
Bogu na chwałę, a wierzącym na duchowy pożytek

Z głębi serca dziękuję wszystkim
parafianom, którzy co miesiąc spie-
szą z materialną pomocą na budowę
tej świątyni. Dziękuję tym wszyst-
kim, którzy ofiarnie podejmują się
co miesiąc kwestowania na budo-
wę kościoła. Wiem jak wielkie to
poświęcenie, wszak już drugi rok
bez szemrania, przeciwnie, z wiel-
kim zaangażowaniem wypełniają to
zadanie. Aktualnie zamawiam ma-
teriały, aby na wiosnę ruszyć „całą
naprzód” z budową.

Do chwili pisania tej relacji zo-
stał zakupiony styropian na ocie-
plenie ścian i posadzki za 13 tys.
zł. Jest dokonana przedpłata na
oświetlenie (które na zamówienie
wykonuje producent w Toruniu)
w sumie 10 tys. zł. Są zamówione
deski na sufit kościelny i blacha na
dach w cenie 23 325 zł (do zapła-
cenia). oraz zamówiona dłużyca na
ławki do kościoła. Budowę wieży

będą kontynuować dotychczasowi
budowniczy. Ocieplenia ścian po-
dejmuje się firma p. Leszka Kowa-
lewskiego z Ełganowa a położenia
dachu – firma p. Sebastiana Mućki.
O położenie posadzki poprosiłem
wstępnie p. Torbickiego. Elektryfi-
kacją zajmuje się firma p. Edwarda
Kaczmarka z Trąbek Wlk. pod do-
radztwem p. inżyniera Edwarda
Rubczyka z Ełganowa. Koszty będą
duże i tym bardziej winien jestem
wdzięczność wszystkim ofiarodaw-
com, kwestującym i budowniczym
tej świątyni. W tej intencji odpra-
wię Mszę św. w niedzielę, 6 marca
o godz. 7.30.

Postaram się w naszej „Kanie”
wyrywkowo zamieszczać też imien-
ne podziękowanie za przekazane
ofiary na budowę świątyni. Wiem,
że jedni mogą więcej, inni mniej –
chodzi o dar serca i realizację ko-
ścielnego przykazania „Troszczyć
się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.
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Dziękuję ofiarodawcom z ulicy
Parkowej (bez bloków):
Andrzejowi Kuszowi, Kazimierzowi
Kuszowi, Emilii Krępie, Iwonie Że-
ligowskiej, Andrzejowi Stankiewi-
czowi, Krystynie Herman, Edwar-
dowi Kaczmarkowi, Małgorzacie
Zalewskiej, Januszowi Jaromino-
wi, Czesławie Miecznikowskiej, Zbi-
gniewowi Gorzyńskiemu, Krzyszto-
fowi Gorzyńskiemu, Mieczysławowi
Dajdzie, Andrzejowi Piórkowi, Mar-
kowi Pleszczyńskiemu, Mirosławo-
wi Bolczakowi, Krzysztofowi Jagle.

Na tej ulicy w drugą niedzielę
lutego 18 rodzin ofiarowało łącznie
300 zł na budowę kościoła. Nie zło-
żyło ofiary 15 rodzin. Mam mocną
nadzieję, że to zmieni się na lepsze
w przyszłych miesiącach.

Do publikacji wybrałem jesz-
cze lewą stronę Osiedla Leśnego
w Trąbkach Wielkich. Są tam uli-
ce: Pawłowskiej, Świerkowa, Ełga-
nowska, Jodłowa, Cisowa, Sosno-
wa, Modrzewiowa. Mieszka na nich
w sumie 45 rodzin. Na budowę
kościoła w lutym 10 rodzin zło-
żyło ofiarę, a 35 rodzin nie czuje
się związanych z potrzebami wspól-
noty parafialnej. Bóg zapłać tym,
którzy złożyli dar serca na budowę
świątyni. Są to rodziny:

Andrzeja Mejera, Zdzisława Kwiat-
ka, Michała Jurskiego, Stanisława
Kopickiego, Grzegorza Borkowicza,
Piotra Pawłowskiego, Remigiusza
Szczepana, Jarosława Wąsika, Mi-
chała Hoffmanna, Tadeusza Chru-
pały.

Rodziny te złożyły na budowę
kościoła 310 zł. Liczę, że dobry
Bóg nas nie opuści i rozpoczę-
te dzieło doprowadzimy do końca
dzięki ofiarnym sercom wielu pa-
rafian. Wszystkim serdecznie dzię-
kuję i chcę obdarzyć kapłańskim
błogosławieństwem.

Dziwnym zdarzeniem losu jest
odnalezienie przez pana Marka
Dziekońskiego z Ełganowa przed-
wojennej gazety „Słowo Pomor-
skie”, w której zamieszczona by-
ła informacja o akademii papie-
skiej urządzonej w Trąbkach Wiel-
kich i Ełganowie 21 lutego 1932 r.
z okazji 10-lecia pontyfikatu papie-
ża Piusa XI. Pod koniec akademii
w Ełganowie wystąpiono z prośbą
o budowę kaplicy w tej miejscowo-
ści. Prośba jest realizowana po 80
latach. Mam nadzieję, że w 2012
roku świątynia będzie zbudowana.
Poniżej załączam fragment artyku-
łu z tej gazety.

ks. E. Szymański

Hołd Papieżowi

(...) S.M.P.W.M. Gdańska (Sto-
warzyszenie Młodych Polaków Wol-
nego Miasta Gdańska – przyp. red.)
w hołdzie papieżowi Piusowi XI.
W niedzielę 21 lutego obchodzi-
ły nasze polsko-katolickie Stowa-

rzyszenia Młodzieży, Towarzystwa
Ludowe, Stowarzyszenia Dzieciąt-
ka Jezus w Ełganowie i W. Trąb-
kach niezwykłą, wprost imponu-
jącą uroczystość z okazji 10-lecia
chwalebnych rządów Ojca święte-
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go Piusa XI. O godzinie 1-szej po
południu zebrała się cała polsko-ka-
tolicka ludność W. Trąbek na sali
p. Preussowej celem oddania hołdu
wielkiemu papieżowi.

Na program uroczystości składa-
ły się śpiewy religijne i deklamacja
chórowa dziatwy z ochronki Macie-
rzy Szkolnej, należącej do Stowarzy-
szenia Dzieciątka Jezus – następnie
referat o wielkim Papieżu wygło-
szony przez przewiel. księdza prob.
Rogaczewskiego z Gdańska – da-
lej, chórowa deklamacja członków
Tow. Ludowego, deklamacja chóro-
wa druhen z S.M.P. i wspólny śpiew:
„Ciebie Boże chwalimy”.

Na uroczystość tę przybyli wi-
ceprezes Macierzy Szkolnej i za-
razem prezes okręgowy S.M.P. ks.
prob. Rogaczewski z Gdańska i re-
ferent oświatowy p. Wrzesiński
z Ełganowa.

Portret Ojca świętego, udekoro-
wany barwami papieskimi i ziele-
nią ołtarzyk, na którym znajdowała
się figura Matki Boskiej, Królowej
Korony Polskiej – tonący w powo-
dzi światła i kwiatów, a otoczony
dziatwą polską przybraną w wstęgi
i chorągiewki o barwach papieskich
– przemiły sprawiały widok.

Hymnem „Ciebie Boże chwali-
my” zakończono tę przepiękną uro-
czystość, która całej, serdecznie reli-
gijnej ludności Wielkich Trąbek na
długi okres czasu pozostanie w miłej
pamięci.

W tymże dniu o godzinie 5-tej
po południu rozpoczęła się uroczy-
sta akademia papieska w Domu
Polskim w Ełganowie.

Program obejmował: śpiewy re-
ligijne, wykonane na 2 i 4 głosy

przez Stowarzyszenie Młodzieży Pol-
skiej Żeńskiej i Męskiej, następnie:
śpiew-deklamacje i przedstawienie
religijne p.t. I Komunia święta ma-
łej świętej Tereski – wykonane przez
dziatwę zorganizowaną w Stowa-
rzyszeniu Dzieciątka Jezus. Referat
o wielkim Papieżu wygłosił również
i tu przewiel. ks. prob. Rogaczew-
ski. Potem nastąpiły deklamacje na
cześć Ojca św. wygłoszone przez
druhny S.M.P. Nastrój był niezwy-
kle uroczysty, sala przepełniona, de-
koracja sceny, ołtarzyka i portretu
Ojca świętego wypadła nadzwyczaj
pięknie i imponująco – dziatwa
przedstawiająca Cherubinów i Se-
rafinów otaczających klęczącą przed
ołtarzem Tereskę w dniu jej I komu-
nii świętej – wszystkim uczestnikom
uroczystości bardzo się podobała.
Ludność wioski Ełganowo, biorąc
liczny udział w hołdzie oddanym
Ojcu świętemu, dała dowód, jak
szczerze jest przywiązana do wia-
ry praojców i Kościoła katolickiego,
tej jedynej i najpewniejszej ostoi
Rzeczypospolitej Polskiej.

Po skończonej uroczystości
wniósł p. Mazurowski z Ełga-
nowa na ręce przewiel. ks. prob.
Rogaczewskiego prośbę o zaję-
cie się kwestią budowy kaplicy
w Ełganowie, tak bardzo po-
trzebnej dla ludności polskiej
okolicznych wiosek.

Niemilknące oklaski były dowo-
dem, jak bardzo Polacy – kato-
licy pragną opieki duszpasterskiej
w ojczystym języku. Wolne Mia-
sto Gdańsk woła o duszpasterzy
Polaków, którzy, jak w czasach nie-
woli tak i teraz zdołają podtrzy-
mać i uszlachetnić ducha narodu
polskiego. (...)

„Słowo Pomorskie”
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ZARYS WIARY
I odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

Zaabsorbowani codziennymi
sprawami, nie dostrzegamy wie-
lu znaków Bożego królowania nad
światem. Nieraz nawet przeszka-
dzamy w spełnianiu się woli Bożej,
w tym, żeby Jego miłość mogła
wszystko przeniknąć. Stajemy się
więc dłużnikami Boga, niweczymy
Jego pełne dobroci plany, które bez
naszego udziału nie mogą być zre-
alizowane. Jesteśmy również dłuż-
nikami ludzi cierpiących z naszego
powodu. Winny nie może mieć żad-
nych wymagań.Pozostaje mu jedy-
nie prosić o przebaczenie i starać
się, by jego wina została spłacona.
Znaczy to, iż może próbować na-
prawić wyrządzone przez siebie zło.
Któż jednak jest skory do próśb?
Kto przyzna otwarcie, że niewłaści-
wie postąpił? A kto jest gotów do
przebaczenia? Dlaczego z takim tru-
dem przebaczamy innym z całego
serca?

Nikt nie jest bez winy

„Jesteś winny” – oto codzienny
zarzut. Ciążą na nas liczne wi-
ny i wciąż obarczamy się nowymi
przez nasze niedbalstwo, tchórzo-
stwo i złość.

Nawet gdy kierujemy się dobrą
wolą i nie zamierzamy nic złe-
go, wiele spraw nam się wymyka.
Tracimy nad nimi kontrolę i wyrzą-
dzamy szkody. Także nasza nieuwa-
ga spowodować może nieszczęście,
za które będziemy odpowiedzialni.
Wszystkie winy – małe i duże – skła-
dają się na ciężar, który nas przy-
tłacza. Czasem udaje się coś jeszcze
naprawić, czasem – pokrzywdzony
potrafi wybaczyć.

Cóż jednak dzieje się z czyna-
mi, które zostawiły trwałe ślady
w życiu drugiego człowieka? Z winą
wobec zmarłych i wobec tych, któ-
rych już nie spotkamy? Cóż z winą
przerastającą ludzkie słowo, które
może przebaczyć? Czyż takie winy
nie są to grzechy wobec samego
Boga? A cóż z uchybieniami, które
stają się buntem przeciw samemu
Bogu, odmawiają Mu czegoś, któ-
re są działaniem ludzi wbrew ich
własnym przekonaniom?

Kto obciążył się winą, której
ciężaru sam nie udźwignie – może
tylko prosić, by ktoś inny przejął
ten ciężar. Któż naprawi to, czego
człowiek nie jest w stanie naprawić?
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Kto przebaczy winowajcy i uczyni
go na nowo sprawiedliwym?

Jezus uczy, jak wypraszać u Boga
odpuszczenie swoich win. Chrześci-
janin żyje wiarą w przebaczającego
Boga. Ta wiara przynosi ulgę, ale
także zobowiązuje.

Pierwszy list św. Jana podkreśla,
że nikt z nas nie jest bez winy: Jeśli
mówimy, że nie mamy grzechu, to
samych siebie oszukujemy i nie ma
w nas prawdy (1 J 1,8).

Jezus ukazuje nam Boga,
który przebacza

Przebaczenie winy jest działa-
niem Boga, które nie może być wy-
wołane określonym zachowaniem
się człowieka. Przebaczenie zwią-
zane jest z dobrocią Boga, jak to
wyjaśnił Jezus (J 3, 17–18). „Prze-
baczenie” jest jednym z imion Boga.

W Jezusie stało się widoczne,
jak bezgranicznie Bóg oddaje się
ludziom. Jezus wskazuje, że Bóg
w swej życzliwości darowuje czło-
wiekowi przebaczenie win: odwie-
dził Zacheusza, którym wzgardzili
pobożni, zasiadł z nim do stołu
i przekonał go, że Bóg szuka z nim
wspólnoty (Łk 19,1–10). On też od-
pędził oskarżycieli cudzołożnicy, ka-
żąc im najpierw zajrzeć we własne
sumienie. Rozmawiał z odrzucony-
mi i zachęcał ich, aby zaczynali życie
od początku (J 8,1–11). W przypo-
wieści o dobrym ojcu Jezus ukazał,
jak Bóg przyjmuje z otwartymi ra-
mionami winnego i na nowo daje
mu udział w swoim dziedzictwie,
chociaż ten stracił wszelkie prawo,
aby zostać przez Niego przyjętym
(Łk 15,11–32).

Chrześcijanie wierzą, że Bóg
przebacza, nie oczekując od nas
niczego w zamian. Musimy jedynie
pragnąć tego. Przebaczania i udzie-
lania się Boga doświadczamy wów-
czas, gdy się Bogu razem z naszą
winą powierzamy i prosimy Go o jej
przebaczenie . Potwierdza to Jezus
w przypowieści o faryzeusza i celni-
ku (Łk 18, 10–14). Dlatego uczniowi
Jezusa wolno prosić Boga: Przebacz
mi moje winy. Napraw czego ja nie
mogę naprawić. Daj szczęście tam,
gdzie przeze mnie powstało nie-
szczęście. Usuń z dróg: wszystko,
co dzieli mnie od Ciebie i od moich
braci

Również słowami pieśni możemy
prosić Boga o przebaczenie:

Powiedz mi „tak”, / gdy wszyscy
mówią – „nie”, / chociaż tyle razy
czyniłem zło. / Gdy ludzie nie mogą
przebaczyć, / przyjmij mnie, mimo
całej winy (Diethard Zils)

Komu Bóg przebacza,
ten musi innym przebaczać

Kto doświadczył dobroci Bożej,
ten czuje się zobowiązany do tego,
aby być dobrym. Komu odpuszczo-
no, ten musi innym także odpusz-
czać. Tego – w każdym razie –
oczekuje Jezus od człowieka, który
przyjął Jego naukę.

Rzeczywistość jest często inna.
W Ewangelii św. Mateusza czytamy
o człowieku, który winien był swe-
mu panu dużą sumę pieniędzy. Gdy
nie mógł oddać długu, co mogło stać
się przyczyną sprzedania jego rodzi-
ny, upadł na kolana przed panem
prosząc o wyrozumiałość. Ogarnięty
współczuciem pan darował mu cały
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dług. Człowiek ów, wychodząc, spo-
tkał z kolei swojego dłużnika. I jak
postąpił? Zażądał zwrotu pieniędzy.
Gdy zaś tamten począł błagać o cier-
pliwość – bezlitośnie wtrącił go do
więzienia (Mt 18, 23–35).

Przypowieść ta ilustruje na-
sze postępowanie. Jak trudno jest
przebaczyć, gdy nam wyrządzono
krzywdę. Żądamy sprawiedliwości.
A przecież radosnym posłannic-
twem Ewangelii jest to, że Bóg
przebacza, że Jego dobroć nie ma
granic. Skoro Bóg nie zna miary
w przebaczaniu, więc i my powin-
niśmy zawsze przebaczać. Warun-
kiem udziału w każdej Mszy świętej
jest to, że przychodzimy pojednani
z braćmi (Mt 5, 23–24).

Na pytanie, jakie są granice
chrześcijańskiej gotowości do pojed-
nania, Ewangelia odpowiada jedno-
znacznie:

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego
i zapytał: „Panie, ile razy mam prze-
baczyć, jeśli mój brat wykroczy prze-
ciwko mnie? Czyż aż siedem razy?”.

Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt
siedem razy” (Mt 18,21–22).

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek
Wina: Świadomy i dobrowolny czyn

powodujący krzywdę bliźniego, zawie-
dzione zaufanie, niedotrzymanie przy-
rzeczenia, bezwzględne wykorzystanie
kogoś drugiego, samolubstwo, żądza
władzy itd. Czyż takie winy – nie są to
winy wobec samego. Boga?

Grzech: Pojęcie teologiczne; wina
w odniesieniu do Boga ; określamy nim
winę człowieka, która zakłóca przyjazny
stosunek do Boga. W języku ogólnym
nie rozgranicza się ściśle pojęć: „wina”
i „grzech”. Także grecki tekst „Ojcze
nasz” zawiera tylko słowo „wina”.

Skrucha: Przyznanie się przed Bo-
giem do grzechu. Zdecydowane NIE dla
grzechu – wypowiedziane przed Panem
Bogiem.

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Śmierć bliskiej osoby

Umarł dziadek, ukochany przez
wszystkich, zajmujący główne miej-
sce w rodzinie i sercu małego Łu-
kasza. Zmarł w szpitalu, wkrótce
po wypadku drogowym. Co powie-
dzieć chłopcu, który jest ogromnie
wrażliwy i bardzo kochał dziadka?

Nie można ukrywać praw-
dy. Dziecko doskonale zdaje sobie
sprawę, że wydarzyło się coś, co
nas dręczy i zasmuca. Trzeba mu
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powiedzieć, że dziadek umarł; być
może będziemy musieli go do tego
przygotować lub wyjawiać prawdę
stopniowo.

Małe dziecko głęboko przeżywa
odejście kogoś bliskiego, dlatego bez-
względnie musimy być szczerzy.
Jest ono przecież świadkiem nasze-
go cierpienia, nie możemy oszukiwać
go ani milczeć, ponieważ to mogłoby
wywołać jeszcze większy niepokój.

Nie starajmy się ukrywać naszego
zmartwienia. Jeżeli dziecko zobaczy,
że płaczemy w jego obecności, spon-
tanicznie przyłączy się do nas, co na
pewno mu pomoże. Ono także odczu-
wa silną potrzebę uzewnętrznienia
przykrych i przygnębiających uczuć.
Jak mogłoby pokonać swą udrękę,
zamykając się w sobie?

Dziecko potrzebuje zwłasz-
cza kogoś bliskiego, kto potra-
fiłby dzielić jego cierpienie, zro-
zumieć je i uszanować. Nie za-
wsze wiemy, co powiedzieć w trudnej
sytuacji, lecz czasem sama nasza
obecność, czuły gest lub uśmiech
wystarczą, by przynieść mu nieco
ukojenia.

Możemy także dać świadectwo
naszej nadziei. Nie chodzi tu już

nawet o wyjaśnienia, lecz o wyjawie-
nie mocy swej wiary, w której znaj-
dujemy spokój i pocieszenie. Mówiąc
np.:

– Mama, podobnie jak ty, jest
bardzo smutna po śmierci dziadka.
Byliśmy razem tacy szczęśliwi. Ale
w cierpieniu pomaga mi pewność,
że pewnego dnia znowu się spotka-
my. Dziadek jest teraz z Panem
Bogiem i jest mu tam dobrze.
Nie możemy go zobaczyć, ale on
zawsze jest z nami, tylko inaczej niż
przedtem.

Przyzwyczajajmy dziecko do two-
rzenia nowego związku z osobą, któ-
rej nie możemy już zobaczyć. Może
nam w tym pomóc fotografia, przy-
pominająca obecność trwającą nadal,
lecz w odmienny sposób.

Podobnie jak my, dziecko tak-
że potrzebuje pewnego czasu na
pokonanie cierpienia. Powinniśmy
to uszanować. Kiedy już pogodzi
się z nową rzeczywistością, może-
my przy okazji porozmawiać o tym,
kto nas opuścił, wspomnieć wspólne
szczęśliwe chwile oraz przypominać,
co składało się na bogactwo jego
życia.

Opr. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
NaProTechnologia

Szacuje się, że co 5 para małżon-
ków staje bezsilna wobec niemoż-
ności poczęcia i urodzenia dziecka.
Ból potęguje bezradność medycyny,
która jako powszechne rozwiąza-
nie proponuje zapłodnienie poza-

ustrojowe. Wiele małżeństw, chcąc
pozostać w zgodzie z własnym su-
mieniem, nie dopuszcza takiego roz-
wiązania i pozostaje ze swym czę-
sto nieakceptowanym cierpieniem
na dalsze lata.Tymczasem właściwe
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postępowanie lekarskie oparte na
rzetelnej wiedzy medycznej obejmu-
je postawienie dobrej diagnozy oraz
włączenie odpowiedniego leczenia,
co może przyczynić się do zde-
cydowanego ograniczenia problemu
niepłodności, dając wielu szansę na
doczekanie potomstwa.

NaProTechnologia (ang. Natu-
ral Pro-creative Technology, MPT)
jest dziedziną nauki, która zajmuje
się monitorowaniem stanu zdrowia
kobiet, szczególnie w okresie pro-
kreacyjnym. Poprzez Creighton Mo-
del System, główne narzędzie, któ-
rym się posługuje, pozwala poznać

procesy fizjologiczne rozgrywające
się cyklicznie w organizmie kobiety.
To ciało kobiety jest źródłem infor-
macji, a obserwacje śluzu szyjkowe-
go, podstawowego objawu płodności
oraz innych biomarkerów, pozwa-
lają przetłumaczyć przebieg cyklu
menstruacyjnego na zrozumiały ję-
zyk. Dzięki temu Creighton Model
System umożliwia rozpoznawanie
płodności oraz ocenę i podtrzymy-
wanie funkcji układu rozrodczego
każdej kobiety we wszystkich okre-
sach życia, uwzględniając indywidu-
alne potrzeby. Program ten nasta-
wiony jest na edukację małżonków
– czy rozpoznawania dni płodnych
i niepłodnych oraz odpowiedniego
ich wykorzystania w celu osiągania
lub odkładania poczęcia. Rozpozna-
nie płodnego okresu w cyklu kobiety
stanowi podstawę dla tzw. współży-
cia celowanego w przypadku stara-
nia się o poczęcie dziecka, zarówno
przez małżeństwa z prawidłową, jak
i obniżoną płodnością.

Alternatywa dla in vitro

Nowość NaProTechnologii pole-
ga na indywidualizacji monitorowa-
nia cyklu, diagnostyki i leczenia
oraz oceny terapii – opartej na
współpracy z naturalnym cyklem
kobiety. Jednocześnie NaProTech-
nologia korzysta z najnowszych far-
makologicznych i zabiegowych osią-
gnięć współczesnej medycyny. W Na-
ProTechnologii szczególne miejsce
zajmuje praca z parami z ograniczo-
ną płodnością. Właściwe postępowa-
nie przywraca małżonkom nadzieję
na uzyskanie poczęcia drogą natu-
ralną.
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Instruktorzy Creighton Model
System oraz lekarze zaangażowa-
ni w NaProTechnologię troszczą
się o godność człowieka i mał-
żeństwa oraz aktu małżeńskiego.
NaProTechnologia stanowi alterna-
tywę dla in vitro, ale ma też o wiele
więcej zastosowań!

Zastosowanie w wielu problemach
medycznych

Niepłodność nigdy nie dotyczy
tylko jednej ze stron – kobiety lub
mężczyzny, ale konkretnego mał-
żeństwa, dlatego NaProTechnolo-
gia pochyla się nad problemem
niepłodności małżeńskiej, zajmuje
się diagnostyką i leczeniem tak
kobiety, jak i mężczyzny. NaPro-
Technologia znajduje zastosowanie
w wielu problemach medycznych,
jak niepłodność małżeńska, bole-
sne miesiączkowanie, zespół napię-
cia przedmiesiączkowego, torbiele
czynnościowe jajników, zespół poli-
cystycznych jajników, nieregularne
albo nieprawidłowe krwawienia, po-
ronienia (w tym poronienia nawyko-
we), depresja poporodowa, zapobie-
ganie porodom przedwczesnym, za-
burzenia hormonalne, endometrio-
za, nieprawidłowa wydzielina z dróg
rodnych kobiety, wpływ stresu na
przebieg cyklu. Równolegle z ucze-
niem i stosowaniem Creighton Mo-
dę System wdrażana jest adekwatna
diagnostyka oraz leczenie.

Opieka aż do narodzin

W NaProTechnologii punktem
końcowym prowadzonych badań

jest urodzenie dziecka, zatem waż-
nym elementem jest zapewnienie
częściowej opieki prenatalnej. Wy-
raża się ona we wczesnym po-
twierdzeniu poczęcia dziecka oraz
możliwie precyzyjnym wyznaczeniu
terminu porodu (szacowanie według
daty współżycia w dniach płodnych),
a także na wdrożeniu monitorowa-
nia stężenia hormonów (głównie
progesteronu) przez cały czas trwa-
nia ciąży. Postępowanie to w znacz-
nym stopniu zapobiega poronieniom
oraz porodom przedwczesnym.

Wysoka skuteczność

Badania naukowe prowadzone
przez Instytut Pawta VI w Omaha
w USA oraz klinikę w Galway w Ir-
landii udowodniły wysoką skutecz-
ność Creighton Model System oraz
NaProTechnologii, mierzoną licz-
bą urodzonych dzieci (ok. 50 proc.
u par niepłodnych, które poddały
się proponowanemu pełnemu lecze-
niu). Sukces ten możliwy jest przede
wszystkim dzięki standaryzacji ob-
serwacji cyklu i postępowania lekar-
skiego. NaProTechnologia pozwala
pacjentom stawać się aktywnymi
uczestnikami procesu diagnostycz-
no-terapeutycznego. Program ten
zachowuje integralność osoby ludz-
kiej, nie stwarza dylematów moral-
nych, podkreśla wielowymiarowość
i głębię natury ludzkiej seksual-
ności, podtrzymuje więzi między
życiem i miłością. Jest pierwszym
systemem, który łączy planowanie
rodziny z monitorowaniem zdrowia
kobiet.

lek. med. Dana Mikuła-Wesołowska
dr n. med. Czesław Szeląg
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KONFLIKT – KOLIZJA INTERESÓW

Konflikty dotyczą różnych spraw
i różnych ludzi. Małżonków, rodzi-
ców i dzieci, rodziców i teściów,
rodzeństwa czy innych grup spo-
łecznych. Brak konfliktów nie musi
oznaczać sytuacji idealnej. Może
być ciszą obojętności lub zewnętrz-
nym spokojem ukrywającym krzyw-
dę osoby podporządkowującej się dla
uniknięcia awantur.

W każdej rodzinie zdarza się
kolizja interesów czy sprzeczność
pragnień. W rodzinie, w której wszy-
scy mają równe prawa, sprzeczności
te mogą być ujawniane i stać się
okazją do konstruktywnych zmian
w systemie życia rodzinnego. U pod-
staw rozwiązywania konfliktu jest
zawsze rozmowa – dialog. Jeżeli
konflikt doprowadził do pozytywne-
go rozwiązania problemu, wówczas
partnerzy rozmowy stali się sobie

bliżsi. Wówczas ów konflikt stał się
sporem konstruktywnym.

Pierwszym ważnym krokiem
w rozwiązywaniu konfliktu jest
ustalenie odpowiedniego miejsca
i czasu rozmowy. Szczególnie czas
odgrywa kluczową rolę. Sytuacja po-
śpiechu, przykrości i kłopoty, obec-
ność innych osób – nie zawsze
sprzyja do konstruktywnej rozmo-
wy.

Drugim ważnym krokiem w roz-
wiązywaniu konfliktu jest obecność
tylko dwóch osób. Osoby trzecie
zawsze sprzyjać będą tworzeniu ko-
alicji czy stronniczości. Rodzinna
atmosfera – we dwoje, przy herbat-
ce, w wyciszeniu – łatwiej będzie
znaleźć sposób na rozwiązanie pro-
blemu.

Trzecim elementem w rozwiązy-
waniu konfliktu jest nieodkładanie
rozmowy w czasie. Po krytycznym
zajściu, najlepiej jak najszybciej szu-
kać sposobu dotarcia do drugiej oso-
by. Długi czas oczekiwania kumu-
luje emocje, tworzy niemiły nastrój,
rodzi podejrzenia.

Następną zasadą warunkującą
pozytywne rozwiązanie konfliktu
jest wyraźne uświadomienie sobie,
o co właściwie chodzi. Czy szuka
się pretekstu, aby wyładować zły
humor, czy rzeczywiście zaistniał
problem sporny, który trzeba zała-
twić. Celem jest wspólne znalezienie
pozytywnego rozwiązania, a nie po-
gnębienie partnera czy „odreagowa-
nie” złego nastroju. Rozmowa musi
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dotyczyć konkretnej sprawy, dlate-
go kolejnym warunkiem jest roz-
mowa prowadzona fair. Argumenty
niezwiązane ze sprawą np. atako-
wanie rzeczy czy osób nie mających
dla rozmówcy specjalnej wartości,
uogólnienia, przypieranie do muru,
agresja – zamiast rozwiązać kon-
flikt, prowadzą do pogłębienia go.
W relacjach rodzice – dzieci, dzie-
ci – rodzice często budzą słuszne
poczucie krzywdy i rozgoryczenia,
a w dalszym etapie pragnienie obro-
ny i odpłacenia tą samą metodą.
A problem pozostał.

W domu, trzeba wybierać takie
zasady konstruktywne rozwiązywa-
nia konfliktów, które dla wszystkich
są najbardziej korzystne. Ważnym
elementem jest milczenie w razie
konfliktu lub odwoływanie się do
osób trzecich.

Sztuka rozwiązywania konflik-
tów jest w rodzinie umiejętnością

szczególnie cenną, zwłaszcza jeśli
posiądą ją wszystkie zainteresowa-
ne osoby. Zawsze może się jed-
nak zdarzyć, że jedna osoba złamie
umowę i wszystkie sposoby zawio-
dą. Pozostaje wtedy jeszcze jeden:
przebaczenie. Gdy Piotr zapytał, ile
razy ma przebaczać: „Czy aż sie-
dem razy? Jezus mu odrzekł: «Nie
mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż
siedemdziesiąt siedem razy»” (Mt
18,21–22), a siedemdziesiąt siedem
znaczy – zawsze.

Dwa są w rodzinie stopnie prze-
baczania. Pierwszy – gdy ktoś do-
strzega swą winę i prosi o prze-
baczenie, a drugi – gdy nie umie
nawet zrozumieć, jak zranił. Wtedy
przebaczenie jest dużo trudniejsze
i jeszcze bardziej potrzebne.

Opr. ks. Adam Kroll

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
święto harcerzy

Warto z okazji święta harcerskie-
go, Dnia Myśli Braterskiej (22 lute-
go) po raz kolejny przywołać postać
bohaterskiej harcerki Anny Bur-
dówny. W obozie koncentracyjnym
była jedną z założycielek zakonspi-
rowanej drużyny harcerskiej Mury.
O postawie wspaniałych harcerek
– głównie Polek, którymi kierowała
harcmistrzyni Józefa Kantor moż-
na poczytać w internecie, a także
kilkunastu pozycjach książkowych.
Również o Pani Annie znajdzie-
my tam wiele ciepłych wspomnień
i słów współwięźniarek.

Zadania jakie postawiły przed
sobą harcerki z Murów to:
1. Czuwanie nad własną postawą,

aby była zgodna z ideologią har-
cerską.

2. Zachowanie równowagi we-
wnętrznej, godności i pogody du-
cha.

3. Podtrzymywanie na duchu in-
nych współwięźniarek.

4. W szerokim kręgu wzajemna po-
moc moralna i materialna. Opie-
ka nad starszymi i chorymi.

5. Próba kierowania myśli ku sytu-
acji poza obozowej, aby oderwać
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więźniarki od koszmaru dnia
codziennego, ciągłego upodle-
nia przez władze hitlerowskie
oraz próby oderwania rozmyślań
o groźbie śmierci.
Niewielu pewnie wie, iż Anna

Burdówna jest autorką hymnu dru-
żyny Mury, którego tekst i muzykę
napisała w bloku obozowym w 1943
roku.

Marsz drużyny

Hej, do pracy wszyscy wraz
Budujemy dom,
Pracy ogrom!
Marzeń dość, dość już słów,
Trzeba rąk i trzeba głów.
Fundamenty kuj w granitach,
Trzymaj pion! W niebo skłon,
Czuwaj! Hej, Czuwaj!

Na fundamentach, praojców wzorem
Stawiamy krzyża Świętego znaki,
Krwią poznaczone tych, co z honorem
Padli z przypiętym do piersi znakiem

Refren: Hej do pracy wszyscy wraz
Budujemy dom,
Pracy ogrom!

A teraz cegły, a teraz czyny
Spojone wiary mocnym cementem
Żelazo, beton, miast kruchej gliny,
Hej do współpracy w budowie świętej

Patrz jak już rośnie, patrz jak się
wznosi,
Jak się mur biały kąpie w błękitach,
A echo dzwonem potężnym głosi:
Dom się buduje – Rzeczpospolita!

Słowa tego wspaniałego hym-
nu, niech nas współczesnych nieco
zawstydzą... czy robimy z potrze-
by serca coś więcej dla innych,
niż tylko narzekanie? Czy służymy

drugiemu człowiekowi, środowisku,
wsi, gminie w jakiś sposób, nie
oczekując zapłaty? Wspólne miejsca
publiczne – mamy ich tak wiele we
wsiach i miasteczkach – czy np.
raz na jakiś czas nie można ich
wspólnie posprzątać? W ostatnim
czasie rozmawiałem z trzema ka-
płanami, którzy od wielu lat służą
Bogu w stanie kapłańskim. Wszy-
scy niegdyś należeli do harcerstwa.
Wszyscy z nostalgią wspominają te
chwile – zbiórki, alerty, zloty, zdoby-
wanie kolejnych sprawności harcer-
skich. Wszyscy trzej wspominali, iż
właśnie harcerstwo nauczyło ich od-
powiedzialności i służby drugiemu
człowiekowi – szczególnie starszym,
potrzebującym, słabszym, pokrzyw-
dzonym, schorowanym. Iluż to har-
cerzy z naszych wsi i szkół sprzątało
przed laty miejsca pamięci, nie tylko
w „dniu ziemi”, ale systematycznie.
Czy nie warto pomyśleć o otoczeniu
nie tylko od święta.

Winni to jesteśmy Tym wszyst-
kim, którzy oddali życie, bądź lata
młodości w obozach koncentracyj-
nych, byśmy mogli mówić po polsku
i chodzić do polskich szkół, miesz-
kać w świecie, gdzie nikt do nas
nie strzela. Poprzez rzetelną pracę,
próbujmy budować Rzeczpospolitą
podobnie jak bohaterki zza muru
obozowego.

Ostatnio udało mi się nawiązać
kontakt listowny z Wandą Półtaw-
ską – również więźniarką z Ra-
vensbrück – przyjaciółką Anny Bu-
równy. Przysłała mi swoją książkę
pt. „I boję się snów”, w której
opisuje gehennę życia obozowego.
Pani Wanda była poddawana w obo-
zie operacjom pseudomedycznym,
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strasznie poraniono jej nogi, była
tzw. „królikiem doświadczalnym”.
Z najwyższym uznaniem wspomi-
na Annę Burdównę. Pani Wanda
przez wiele lat była przyjaciółką Oj-
ca Świętego Jana Pawła II, była przy
śmierci Papieża. Jest autorką kil-
kunasu książek przetłumaczonych
na języki obce. Warto sięgnąć po
jej ostatnią książkę z 2009 roku
pt. „Beskidzkie rekolekcje. Dzieje
przyjaźni księdza Karola Wojtyły
z rodziną Półtawskich”.

Wszystkim harcerkom i harce-
rzom składam najlepsze życzenia.
Może powrócą kiedyś czasy, że pod

byłą Szkołą Macierzy w Ełgano-
wie harcerze 21 marca, w pierwszy
dzień wiosny będą składać swe przy-
rzeczenia i śpiewać:

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy.
W niej tylko życie, więc idziem żyć.
Świty się bielą, otwórzmy bramy.
Rozkaz wydany, wstań, w słońce
idź!

Ramię pręż, słabość krusz,
Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew, w bój czy trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ród,
Harcerzy polskich ród!

Jan Trofimowicz

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 stycznia odbyła się pierwsza
w 2011 r. zwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie. W programie
obrad znalazły się m.in. następujące
tematy:

1. Uchwalono „Regulamin udziela-
nia dofinansowania do poniesionych
kosztów usuwania i unieszkodliwia-
nia wyrobów zawierających azbest”.
W 2011 r. kwoty dofinansowania nie
mogą przekroczyć:
� dla budynków jedno- i dwurodzin-

nych – 6 tys. zł,
� dla budynków wielorodzinnych –

12 tys. zł,
� dla budynków gospodarczych –

9 tys. zł.

2. Uchwalono budżet Gminy Trąb-
ki Wielkie na rok 2011. Dochody
ustalono w wysokości 27 mln zł,
a wydatki w wysokości 38 mln zł.

W związku z deficytem budżetu gmi-
ny planuje się zaciągnięcie kredytów
i pożyczek na kwotę 11 mln zł
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokości
1,7 mln zł.

***
6 lutego w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymała Zu-
zanna Pirch, córka Iwony i Adama
zamieszkałych w Trąbkach Wielkich.

***
W Gminie Trąbki Wielkie odbyły
się kolejne zebrania wiejskie, pod-
czas których mieszkańcy wybierali
sołtysów i rady sołeckie. W poszcze-
gólnych wsiach sołtysami zostali wy-
brani:
� Klępiny – Bartosz Grzesiuk,
� Gołębiewko – Michał Fibik,
� Graniczna Wieś – Barbara

Morawska,
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� Błotnia – Marek Tułowiecki,
� Trąbki Wielkie – Wioletta

Frydrych,
� Sobowidz – Maria Kinder,

� Ełganowo – Maciej Czerwiński,
� Drzewina – Anita Szwartz,
� Czerniewo – Andrzej Dończyk.

Opracował S. D.

Nowo ochrzczona Zuzanna Pirch z rodzicami i chrzestnymi

INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2011

1. a) Za śp. Annę Rekowską
(greg.)
b) Za śp. Zygmunta (6. rocznica
śmierci) i Kazimierza Dubielów
oraz Józefa, Katarzynę
i Stanisława Drągów i Romana
Jaszczyka

2. a) Za śp. Annę Rekowską
(zakończenie Mszy św.
gregoriańskiej)
b) Za śp. Henryka (8. rocznica
śmierci) i Brygidę Kuszów oraz
Stefanię i Alfonsa Bolczaków

Czerniewo: a) Za śp. Leona
i Jana Hendrychów oraz
zmarłych z rodzin Hendrychów
i Dończyków

b) Za śp. Leokadię Grot

3. Za śp. Zdzisława Balcera

4. a) Za śp. Kazimierza
Jankowskiego oraz Jana i Łucję
Platów

b) Za śp. Kazimierza
i Zygmunta Dubielów
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4. Czerniewo: O zdrowie
i błogosławieństwo Boże
dla Krystyny Wawrynowicz
w urodziny

5. a) Za śp. Zygfryda Pianowskiego
b) Za śp. Kurta Henniga
(w imieniny)

6. 730: Za ofiarodawców,
kwestarzy i budowniczych
kościoła w Ełganowie
900, Trąbki Wielkie:
Za śp. Romana, Annę i Leona
Zulewskich
900, Czerniewo: a) Za śp. An-
drzeja Prissa (5. rocznica
śmierci)
1100: Za śp. Joannę Borkowicz
1800: Za śp. Władysława Myszk
oraz Hugona i Franciszkę
Zielke

7. Za śp. Wolfganga i Hildegardę
Kaszubowskich

8. a) Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodziny Brzózków
b) Za śp. Agnieszkę Kalinowską
(1. rocznica śmierci)

9. Za śp. Joannę Borkowicz
Czerniewo: a) Za śp. Helenę
Szynka
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(7. rocznica śmierci)

10. Dziękczynna, o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie dla Reginy
Nowak w 86. urodziny (int.
dzieci)

11. a) Za śp. Sylwestra Reimusa
b) Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

12. a) Dziękczynna, o błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie dla
Grażyny Kotwy w 50. urodziny
(int. mamy, męża i dzieci)
b) Za śp. Krystynę Kreft
(25. rocznica śmierci)

13. 730: Za śp. Małgorzatę i Albina
Cylke oraz zmarłych z tej
rodziny
900, Czerniewo: Za śp. Jana
Zawickiego i Józefa
Kamińskiego
1100: a) O zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Krystyny Tkaczyk i Krystyny
Sroki
b) Za śp. Leokadię, Leona
i Jerzego Wolfów
1800: Za śp. Antoniego
Rychlickiego oraz jego
rodziców: Urszulę i Jana
Rychlickich

14. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Grzegorza Ohla
w 18. urodziny

16. Za śp. Magdalenę, Alfreda
i Józefa Karassek
Czerniewo: a) Za zmarłych
z rodzin Zulewskich i Blokusów
b) Za śp. Józefa, Rozalię,
Franciszka i Józefa
Hendrychów oraz zmarłych
z tej rodziny

17. a) Za śp. Józefa i Jadwigę
Borkowskich
b) Za śp. Józefę, Józefa
i Franciszka Tkaczyków

18. a) Za śp. Edwarda Tkaczyka
b) Za śp. Antoniego
Jakowskiego

19. a) Za śp. Mariannę (23. rocznica
śmierci) i Witolda Kosińskich
b) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Józefa Sroki
w imieniny

20. 730: a) Za śp. Kazimierza
Stanolewicza
b) Za śp. Zofię Trofimowicz
oraz zmarłych z rodzin
Trofimowiczów i Makszyńskich
900, Czerniewo: Za śp. Marię
i Władysława Rodów
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1100: a) Za śp. Agnieszkę
i Annę Elmanowskie oraz
Hertę Streich
b) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Anieli Keler
w urodziny
1800: Za śp. Józefa Gralaka
oraz zmarłych z rodzin
Gralaków i Lisiaków

21. Za śp. Marię i Stanisława
Porębskich

22. Za śp. Jadwigę i Edmunda
Kąkolewskich oraz Alojzego
Chyrka

23. a) Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich oraz zmarłych z tej
rodziny
b) Za śp. Jana Kitowskiego
i Feliksa Warczyńskiego
Czerniewo: Za śp. Bernarda
Karnatha (3. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z tej rodziny

25. Za śp. Jana Karnata
26. a) O błogosławieństwo Boże dla

Ewy Preuss w urodziny (int.
mamy)
b) Za śp. Stanisława, Piotra
i Celinę Kucharskich

27. 730: Za śp. Józefa i Władysławę
Plaków oraz Metę Cymerman
900, Czerniewo: Za śp. Jana
Zawickiego (8. rocznica śmierci)
1100: a) O zdrowie
i błogosławieństwo Boże
dla Bogdana Bartosewicza
w 40. urodziny i dla Lidii
Kolasińskiej w urodziny
b) Za śp. Marię i Władysława
Knitter

28. Za śp. Agnieszkę (7. rocznica
śmierci) i Jana Dunstów

30. Czerniewo: Za śp. Stanisława
Sienkiewicza, Annę Bluhm
oraz zmarłych z rodziny
Sienkiewiczów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

7 marca: Antoni Jacek Hoffmann

Rocznice sakramentu małżeństwa

30 marca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Iwony i Wojciecha Żeligowskich

ODESZLI DO PANA

25 stycznia: zmarła śp. Joanna Borkowicz

1 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Romana Zulewskiego
8 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Agnieszki Kalinowskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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