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Krzyżu Chrystusa,

bądźże pochwalony,

na wieczne czasy

bądźże pozdrowiony!

Gdzie Bóg,

Król świata całego

dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa,

bądźże pochwalony,

na wieczne czasy

bądźże pozdrowiony!

Ta sama Krew

Cię skropiła,

która nas z grzechów

obmyła.



ROZPOCZĘŁA SIĘ PEREGRYNACJA OBRAZU
Matki Bożej Trąbkowskiej Patronki Świata Pracy

w rodzinach naszej parafii

W pierwszą niedzielę Wielkiego
Postu podczas Mszy św. w Czernie-
wie zostały poświęcone dwa obra-
zy-kopie Matki Bożej Trąbkowskiej.
Po zakończeniu Mszy św. wyznaczo-
ne rodziny z Czerńca i Czerniewa
zabrały je do siebie.

Nawiedzenie ma przygotować
całą naszą sanktuaryjną parafię
do uroczystych obchodów 25-lecia
koronacji cudownego obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej. Dokonał jej
sługa Boży Jan Paweł II podczas
Mszy św. dla „Solidarności” z ca-
łej Polski, odprawionej na gdańskiej
Zaspie 12 czerwca 1987 r. Wówczas
Ojciec św. Matce Bożej zawierzył
cały świat pracy, ustanawiając Ją
Patronką Świata Pracy. Podejmuje-
my ten papieski tytuł nadany Matce
Bożej Trąbkowskiej.

Wspólnie z ks. kanonikiem Ada-
mem podjęliśmy decyzję o przepro-
wadzeniu peregrynacji Matki Bożej
w rodzinach parafii. Przyświecają
jej następujące cele:

1. Pogłębienie nabożeństwa do
Matki Bożej Trąbkowskiej, czczo-
nej w tym obrazie od ponad 300
lat. Kult ten był szczególnie ży-
wy w XVIII w. Świadczą o nim
kapłani i biskupi wizytujący wów-
czas naszą parafię oraz liczne wota
wówczas składane w podziękowa-
niu za otrzymane tu łaski. Wtedy
część z nich przetopiono i wykona-
no monstrancję oraz srebrno-złotą

szatę wraz z koronami na obraz.
Część tych wot zaginęła w czasie
różnych dziejowych zawieruch.

Niech nasze pogłębione nabo-
żeństwo do Matki Bożej wyrazi
się w odmawianiu Różańca. Niemal
we wszystkich objawieniach Maryja
wzywała do odmawiania Różańca.
Niech odtąd w każdej rodzinie przyj-
mującej obraz będzie odmawiana
codziennie przynajmniej jedna dzie-
siątka Różańca. W każdej rodzinie
choć jedna osoba powinna włączyć
się do Żywego Różańca. Mamy 19
róż Żywego Różańca, które wciąż
trzeba uzupełniać nowymi czcicie-
lami Matki Bożej ze względu na
śmierć, wyprowadzkę z parafii lub
ostygnięcie w miłości do Maryi nie-
których członków i zaprzestanie
przez nich odmawiania tej uko-
chanej przez Maryję i niezwykle
skutecznej modlitwy.

Wraz z obrazem przekazywana
jest „Złota księga dobrych czynów”.
Tam wpiszmy swoje postanowienia
przemyślane i podjęte przez rodzinę
lub indywidualnie podczas nawie-
dzenia.

2. Chcemy ożywić nabożeństwa
sobotniej Nowenny do Matki Bożej.
Podejmijmy praktykę wypraszania
potrzebnych łask czy podziękowa-
nia za doznane łaski przez udział
w dziewięciotygodniowej Nowennie
Maryjnej. Myślę, że nawiedzenie
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Matki Bożej w rodzinie będzie oka-
zją do odprawienia Nowenny dzie-
więciu sobót w duchu wdzięczno-
ści za dar nawiedzenia. Szczególnie
zapraszamy wiernych do uczestnic-
twa w nabożeństwach pierwszych
sobót miesiąca, tak bardzo zaleca-
nych przez Maryję w objawieniach
fatimskich. Pamiętajmy: droga do
świętości, do zbawienia prowadzi
przez Maryję – „przez Maryję do
Jezusa”.

3. Ufamy, że nawiedzenie rodzin
przez Maryję przyczyni się do sys-
tematycznego udziału wszystkich
parafian w niedzielnej Mszy św.
Zgroza, jak wielu parafian łamie
przykazanie świętowania niedzieli
i udziału w niedzielnej i świątecz-
nej Mszy św. Przykazanie Boże jest
jasne: „Pamiętaj, abyś dzień świę-
ty święcił”, a przykazanie kościel-
ne je konkretyzuje: „W niedziele
i święta we Mszy św. uczestniczyć
i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych”. Nie może być tak, że
nie chce mi się pójść na Mszę św., że
muszę odpocząć przed telewizorem
lub komputerem. Wobec Boga, jako
Jego dzieci, mamy pewne zadania
i musimy je wypełnić, a po śmier-
ci zdać z nich rachunek na sądzie
Bożym. Wszyscy ochrzczeni, a tym
bardziej bierzmowani, jesteśmy zo-
bowiązania do dawania świadectwa
wiary, do obrony wiary nawet za
cenę życia. Pierwsze miejsce w ser-
cu musi być dla Boga. „Cóż masz,
czego byś nie otrzymał?”

4. W rodzinach parafii bardzo
podupadło życie moralne. Wiele
młodych par żyje w związkach nie-
sakramentalnych lub we wspólno-
cie małżeńskiej w sposób niezgodny

z zasadami wiary katolickiej. Wiem,
że rodzice często bardzo cierpią
z powodu takich wyborów swoich
dzieci, ale byłoby bardzo źle, gdyby
takie postawy akceptowali. Wów-
czas uczestniczą w grzechu swoich
dzieci. Niektórzy rodzice stawiają
swoim dzieciom bardzo mało wy-
magań i potem są negatywne owoce
takich form wychowawczych.

Osobne zagadnienie to uzależ-
nienie od alkoholu. Oby nawiedze-
nie Matki Bożej ułatwiło podjąć
decyzję zerwania z nałogiem dla
dobra rodziny. Rodzice w rodzinie
są na świeczniku. Tak niech świeci
światło wasze przed dziećmi, aby
widziały wasze dobre czyny...

Jest też w rodzinach i w sąsiedz-
twie wiele niezgody. Dopóty Ojciec
niebieski nie przebaczy nam, dopóki
nie pojednamy się z bliźnimi. „Jeśli
więc przyniesiesz dar swój przed oł-
tarz i tam wspomnisz, że brat twój
ma coś przeciw tobie, zostaw tam
dar swój przez ołtarzem, a najpierw
idź i pojednaj się z bratem swoim!
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!”

Wiemy, że dobrowolne opuszcze-
nie niedzielnej Mszy św., życie we
dwoje bez sakramentu małżeństwa,
nadużywanie alkoholu, nienawiść
są grzechami śmiertelnymi pozba-
wiającymi prawa do zbawienia.

Oby Matka Boża Trąbkowska,
nawiedzająca rodziny w naszej pa-
rafii, odnowiła ją moralnie. Stąd,
jako kapłani, przychodzić będziemy
do rodzin z Najświętszym Sakra-
mentem, gdzie trzeba, wysłuchamy
spowiedzi, by ułatwić domownikom
przemianę serc.

ks. E. Szymański
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Czerniewo (od 4 do 15 kwietnia 2011 r.)

1. Jan Wojtan – 04.04, poniedziałek
2. Bogdan Kowalczyk – 05.04, wtorek
3. Jerzy Ptach – 06.04, środa
4. Grzegorz Malinowski – 07.04, czwartek
5. Krystyna Zulewska – 08.04, piątek
6. Gerard Zulewski – 09.04, sobota
7. Alojzy Ptach – 10.04, niedziela
8. Zenon Kielas – 11.04, poniedziałek
9. Alojzy Stapel – 12.04, wtorek

10. Janusz Dończyk – 13.04, środa
11. Piotr Piotrowski – 14.04, czwartek
12. Jolanta Brzezińska – 15.04, piątek

Czerniewko, Czerniewo (od 7 do 15 kwietnia 2011 r.)

1. Joanna Dawidowska – 07.04, czwartek
2. Bożena Malinowska – 08.04, piątek
3. Wojciech Stapel – 09.04, sobota
4. Ewa Senger – 10.04, niedziela
5. Rafał Kisicki – 11.04, poniedziałek
6. Ireneusz Senger – 12.04, wtorek
7. Andrzej Dończyk – 13.04, środa
8. Piotr Lewańczyk, Jan Dończyk

Bożena Dończyk, Czesław Dończyk – 14.04, czwartek
9. Krystyna Sienkiewicz – 15.04, piątek

25 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 9.00 w Czerniewie kopie obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej zostaną przekazane do nawiedzenia w Kleszczewie.

Kleszczewo

25.04, poniedziałek: a) Jakub Chrząszcz, ul. Polna
b) Czesław Gawryjołek, ul. Spokojna

26.04, wtorek: a) Natalia Gugała, ul. Polna
b) Herbert Tiborski, ul. Spokojna

27.04, środa: a) Zdzisław Wróblewski, ul. Jodłowa
b) Grzegorz Stanolewicz, Zofia Stanolewicz,

ul. Spokojna
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28.04, czwartek: a) Tomasz Ślas, ul. Jodłowa
b) Ilza Kielas, Roman Ogórek, Tomasz Morawski,

ul. Leśna
29.04, piątek: a) Edmund Plak, ul. Jodłowa

b) Eugeniusz Horodejczuk, ul. Leśna
30.04, sobota: a) Ryszard Lipa, ul. Jodłowa

b) Kazimierz Majka, ul. Skarszewska
1.05, niedziela: a) Eugeniusz Lipa, ul. Jodłowa

b) Jan Paszkowski, ul. Skarszewska

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2011

3 kwietnia: 4. Niedziela
Wielkiego Postu

1 Sm 16,1b.6–7.10–13a
Ef 5,8–14
J 9,1–41

Skoro cierpienie nie jest tylko karą,
czym więc jest? Jest Bożą sprawą,
której nie rozumiemy. Czasem w ży-
ciu pojawia się miłość. Też całkiem
niezrozumiała. Jak ją przeprowa-
dzisz? Czy będzie cię prowadziła do
Boga? Bóg także sprawdza człowie-
ka przez daną przyjaźń. Nagle ją
zabiera i wystawia rachunek. Cza-
sem daje cierpienie, które zawsze
jest Jego znakiem. Jak wtedy zdasz
egzamin wiary? Czy będziesz ufał
Jezusowi wtedy, kiedy niczego nie
rozumiesz? Czy uwierzysz Temu,
który powiedział, że jest „światło-
ścią świata”?

Mówimy: człowiek umarł, zamknął
oczy. Kiedy jednak Bóg zamyka
oczy z chwilą śmierci – otwiera je
człowiekowi na inny świat. Chwila

zrozumienia, jak wiele było Bożych
spraw w naszym życiu, jak wiele
naszego, mylnego nieraz, rozumo-
wania.

10 kwietnia: 5. Niedziela
Wielkiego Postu

Ez 37,12–14
Rz 8,8–11
J 11,1–45

Cud trwa bardzo krótko, jednak nie
można o nim zapomnieć. Łazarz zo-
stał wskrzeszony z martwych. Tak
jesteśmy wstrząśnięci tym cudem,
że nie zwracamy uwagi na to, że
Łazarz po pewnym czasie umarł.
Podobno wskrzeszony młodzieniec
z Nain po dwóch latach utopił się.
Córka Jaira też musiała drugi raz
umrzeć. Mam znajomą, która wy-
modliła matce powrót do zdrowia.
Matka dawno już umarła, ale córka
wciąż mówi o cudzie powrotu do
zdrowia.
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Jeżeli Bóg obdarza kogoś cudem,
to daje dwa wspaniałe podarun-
ki. Pierwszy jest dla tego, kogo
cud spotkał. Człowiek ten zoba-
czył obecność Boga w swoim życiu.
Przeżyć taką chwilę, to zapomnieć
o przyszłym świecie. Drugi jest dla
tego, kto patrzy na cud – Bóg daje
mu okazję do cieszenia się z tym,
kto cud przeżył.

17 kwietnia: Niedziela
Palmowa, czyli Męki Pańskiej

w czasie procesji z palmami:
Mt 21,1–11

w czasie Mszy św.:
Iz 50,4–7
Flp 2,6–11
Mt 26,14–27,66

Może wielu z nas pobożnie wzdycha
do takiej Wielkanocy, która składa
się tylko z dwóch niedziel: Palmowej
i Zmartwychwstania Pańskiego, bez
męczącego środka pomiędzy nimi,
bez Judasza na Wieczerzy, Ogrodu
Oliwnego, krzyża, który przeszka-
dza.

Cieszymy się Niedzielą Palmową,
procesją z Alleluja, tymczasem ile
lat trzeba nieraz wędrować na sza-
rym i kiepskim osiołku swego życia,
bez palm, dekoracji, nie po płasz-
czach i dywanach, ale po błocie,
grudzie, cierniach. Ile nieraz trze-
ba przeżyć bólu, samotności Jezu-
sa pośród niepewnych przyjaciół,
starości, umierania, by Wielkanoc
była prawdziwą Wielkanocą z jej
prawdami wiary i autentycznym
zbliżeniem się do Jezusa.

24 kwietnia: Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10,34a.37–43
Kol 3,1–4 lub 1 Kor 5,6b–8
J 20,1–9 lub Łk 24,13–35

Historyk może udowodnić, że Jezus
był postacią historyczną. Żył w cza-
sach, kiedy Herod II był tetrarchą
Galilei, Poncjusz Piłat konsulem,
Tyberiusz cesarzem. Jednak to, co
stało się po śmierci Jezusa, histo-
ryka może tylko wprawić w zdu-
mienie. Apostołowie utracili wiarę.
Byli przekonani, że Nauczyciel ich
zawiódł. Rozbiegli się po świecie.
Jednak ci sami uczniowie nagle
zaczęli głosić o spotkaniu Jezusa
Zmartwychwstałego. Za tę prawdę
umierali śmiercią męczeńską.

U źródeł naszej wiary kryje się
wstrząsający dreszcz, świadectwo
ludzi, którzy spotkali się ze zmar-
twychwstałym Chrystusem. Po spo-
tkaniu z powstałym z grobu Bogiem
Człowiekiem narodził się Kościół,
trwający blisko dwa tysiące lat.

Pierwsza katecheza zamknęła się
w jednym zdaniu: „Chrystus umarł,
Chrystus zmartwychwstał, Chry-
stus powróci”.

Świadkami zmartwychwstania są
księża, spowiadający w okresie wiel-
kanocnym. Widzą, jak Jezus, odrzu-
cany, sponiewierany, zmartwych-
wstaje w duszach ludzkich.

Ks. Jan Twardowski
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
16–20 kwietnia 2011 r.

Sobota 16 kwietnia – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom

pierwszokomunijnym

Niedziela 17 kwietnia
7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
15.00 Droga krzyżowa ulicami parafii; po powrocie – „Gorzkie żale”
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa dla

ojców i matek
19.30 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Poniedziałek 18 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych
9.30 Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i Msza św.

11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
i przedszkolaków i Msza św.

12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum
17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką dla wszystkich
17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą

wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Wtorek 19 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych
9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum

11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
i przedszkolaków i Msza św.

12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum
17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą

wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej
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Środa 20 kwietnia – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30; na
wszystkich Mszach św. błogosławieństwo z odpustem zupełnym;
proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
8.00 Spowiedź św. dzieci ze szkoły z Czerniewa
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.

11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej
z Trąbek Wielkich

14.00 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św.
16.00 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i zakończenie rekolekcji św.

Wielki Czwartek 21 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek 22 kwietnia – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota 23 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej z Mszą św.
i procesją rezurekcyjną, godz. 22.00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym
– godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; we wioskach – Ełganowo, godz.
9.30; Czerniewo, godz. 10.00; Kleszczewo, w Klubie Rolnika, godz. 9.30;
Kleszczewo Górne, u państwa Kulewiczów, godz. 10.00;

WZNAWIAMY PRACE PRZY BUDOWIE
KOŚCIOŁA W EŁGANOWIE

Po zimowej przerwie 14 marca
wznowiono prace budowlane przy
kościele w Ełganowie. Chcę przypo-
mnieć, że w tym kościele odbyła się
już Pasterka oraz Msza św. w Popie-
lec. W okresie zimowym, tuż przed
Pasterką zostały wstawione drzwi
główne, wykonane z dębowych de-
sek przez panów Franciszka i Jacka
Preussów z Trąbek Wielkich.

W trąbkowskim leśnictwie zosta-
ła zakupiona dłużyca (7 m3 w cenie
2900 zł) na ławki do kościoła oraz sty-
ropian do ocieplenia ścian i posadzki
za 14 000 zł. Ponadto zakupiłem stal,
paletę cementu, 3 palety pustaków za
4670 zł. Są też zakupione żyrandole
za 18 000 zł. Do zapłacenia w mar-
cu lub na początku kwietnia została

blacha na pokrycie dachu. Zamówi-
łem też deski na sufit do kościoła.
To są duże wydatki. Tym serdecz-
niej dziękuję drogim Parafianom za
comiesięczną ofiarę na budowę tej
świątyni, o którą ubiegali się miesz-
kańcy Ełganowa już w 1932 r. Ich
prośby, dzięki zbiegom okoliczności,
są realizowane po prawie 80 latach.
Czy nie jest to znak Opatrzności?

Dziękuję z głębi serca wszystkim
kochanym kwestarzom, którzy co
miesiąc pukają do niemal wszystkich
domów z prośbą o ofiarę na budowę
kościoła. Ich posługa jest bardzo
trudna. Przeważająca część parafian
nie podjęłaby się tej posługi. Na
początku budowy kościoła zwracałem
się z prośbą o tę posługę do bardzo
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religijnych parafian. Odmówili mi
– bynajmniej nie z braku czasu.
Dziękuję Wam, kochani kwestarze.

Zacząłem w poprzednim nume-
rze „Kany” wyrywkowo dziękować
rodzinom za pomoc w budowie świą-
tyni, ale były głosy protestu, więc
odstępuję od tej formy podziękowań.
Pozostaje forma modlitewna. Dlate-
go co miesiąc jest odprawiana Msza
św. za ofiarodawców, budowniczych
i kwestujących. Codziennie w tej in-
tencji w Czerniewie odmawiamy Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego oraz
polecamy ich w Modlitwie powszech-
nej w każdą niedzielę na Mszy św.
w Czerniewie.

Warto przypomnieć, że troska
o potrzeby wspólnoty Kościoła jest
nakazana w piątym przykazaniu ko-
ścielnym. Jest to więc dla katoli-
ka powinność sumienia. Niestety, co

najmniej 50% parafian nie poczuwa
się do złożenia ofiary na kościół,
a przecież właśnie dzięki ofiarno-
ści wiernych powstawały i powstają
wspaniałe świątynie, jak na przy-
kład w Licheniu, bądź co bądź małej
polskiej wiosce.

Prawdą jest, że wszystkie do-
bra materialne mamy ostatecznie
dzięki Bożej pomocy. Możesz być
doświadczony chorobą, wypadkiem,
kataklizmem i stracisz to wszystko,
co posiadasz. Nic też z sobą nie
zabierzesz na tamten świat, prócz
duchowych zasług zdobytych rów-
nież dzięki jałmużnie na kościół czy
potrzeby biednych.

ks. E. Szymański

Wnętrze kościoła w Ełganowie, stan dnia 19 marca 2001 r.
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ZARYS WIARY
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego

Bóg prowadzi ludzi. Wszystko
dzieje się za Jego wiedzą. O tym
byli przekonani i w to wierzyli,
w całej swej burzliwej historii, Izra-
elici. Podobnie od wieków wierzą
chrześcijanie.

Chwilami odczuwamy jednak
wątpliwości: skoro Bóg nas prowa-
dzi, dlaczego w życiu wszystko nie
jest proste i dobre? Czy to On spra-
wia, że naszym udziałem stają się:
rozpacz, nieszczęścia i wojny? Jak
to jest z wolną decyzją człowieka,
skoro Bóg każdego z nas prowadzi?

Są to pytania, które zadaje życie.
Uczniów Jezusa nękają one może
jeszcze częściej, niż ludzi, którzy
Boga zostawiają na uboczu i życie
swoje urządzają bez Niego.

Sytuacje, w których nasuwają się
nam podobne wątpliwości, stanowią
zagrożenie dla wiary. Dlatego Jezus
wzywa nas, abyśmy bez Boga nie usi-
łowali rozwiązywać tych problemów,
bo od zła, które istnieje w świecie,

tylko On może nas uwolnić – przez
Jezusa i przez ludzi za Nim idących.

„Ryzyko” Boga

Jako chrześcijanie wierzymy, że
Bóg dzierży w swych dłoniach losy
świata i nasze życie. Jednocześnie
jesteśmy przekonani, że nie odbiera
On człowiekowi możliwości decy-
dowania – pragnie jego wolności
i otwiera mu do niej drogę. Możli-
wość wolnej decyzji oznacza dla nas
odpowiedzialność – co uszczęśliwia,
lecz zarazem przygniata. Nie po-
trafimy wyjaśnić, jak to się dzieje,
że wola Boża i nasza wolność nie
pozostają w sprzeczności. Czy Bóg
pozwala, aby człowiek krzyżował
Jego plany?

Pismo św. jednoznacznie za-
świadcza, że Bóg zawsze otacza
ludzi miłością i wszystko, z czym się
do nich zwraca, jest jej wyrazem.
On bierze na siebie ryzyko wolności
– dopuszcza możliwość, że człowiek
od Niego się odwróci i na należne
Jemu miejsce wyniesie kogoś inne-
go. Ryzykuje i to, że człowiek powie:
„Niech się stanie nie Twoja, lecz
moja wola”. Czy na taką sytuację
i jej następstwa Bóg wyraża zgodę?

Ta niezwykła możliwość, że lu-
dzie mogą czynić zło, a Bóg nie
będzie ingerował w ich działania, po-
zwala nam się przekonać, jak istotne
dla Niego jest posiadanie przez nas
swobody wyboru. Rozumiemy także,
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że Bóg wiele od człowieka wymaga.
Otrzymana wolność wystawia czło-
wieka na próbę i niebezpieczeństwa.
Może bowiem stać się i tak, że czło-
wiek siebie uczyni miarą wszystkich
rzeczy, że przestanie słuchać Tego,
kto go tą wolnością obdarzył. Ryzyko
Boga staje się ryzykiem człowieka.

Poniższy tekst mówi o sytuacjach
człowieka:
Czasem znamy wolę Boga, czasem
jej nie znamy.
Oświeć nas, o Panie, gdy zjawią się
pytania.
Czasem widzimy Boży plan, czasem
go nie widzimy.
Zachowaj nas, o Panie, kiedy nadej-
dą wątpliwości.

Kurt Marti i Arnim Juhre

Nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie

Chrześcijanin, zaczynając poj-
mować wielkość swego powołania
i przekonując się, w jak małym stop-
niu odpowiada miłości Boga, może
zwątpić w swoje siły. Nowy Testa-
ment zna to uczucie lęku. W Liście
do Filipian czytamy o zabieganiu
o zbawienie – z „bojaźnią i drże-
niem” (Flp 2,12). Mateusz zaś pisze,
że na Górze Oliwnej Jezus upo-
minał uczniów: „Czuwajcie i módl-
cie się, abyście nie ulegli pokusie”
(Mt 26,41). A Paweł ostrzega Koryn-
tian przed złudną pewnością siebie:
„Niech przeto ten, komu się zda-
je, że stoi, baczy, aby nie upadł”
(1 Kor 10,12); z wiarą dodaje jed-
nak: „Wierny jest Bóg i nie dozwoli
was kusić ponad to, co potraficie
znieść” (1 Kor 10,13).

Chrześcijanie, prosząc Boga: Nie
wódź nas na pokuszenie – muszą pa-
miętać o tym, że od nich inni ludzie
oczekują tego samego. Jeśli Bóg ma
nas wspierać, to my również musimy
wspierać się wzajemnie – być sobie
bliscy. Nie możemy przeszkadzać
innym w stawaniu się i pozostawa-
niu chrześcijanami. Znalazłszy się
w niebezpieczeństwie, zawsze znaj-
dujemy schronienie w ramionach
Boga. Prosimy: Nie dopuść, abym
kiedykolwiek od Ciebie się oddalił.

Takie nastawienie człowieka wy-
raża następująca pieśń:
Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może: Mam obrońcę
Boga, Nie przyjdzie na mnie żadna
straszna trwoga.

(Ps 91,1–2).

Wybaw nas od zła

Kto choć trochę przyjrzał się
światu i człowiekowi, wyczuwa, że
zarówno świat, jak i ludzkość nie
podążają drogą ładu i porządku. Wie
o tym także z własnego doświad-
czenia. Choć stwierdzamy istnienie
zaczątków pięknego świata, częściej
zauważamy działanie niszczących go
sił: wypadki samochodowe, katastro-
fy lotnicze, trzęsienia ziemi. Wiele
zła wyrządzają sobie nawzajem sami
ludzie; zazdrość, nienawiść, kłam-
stwo, niewierność – oto zaledwie
niektóre hasła z obszernego kata-
logu zła. W przeróżnych formach
stajemy się nie tylko ofiarami, ale
także i sprawcami zła. Zło może spla-
tać się w taką sieć, której w żaden
sposób nie można rozerwać.
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Jeśli modlimy się: „Wybaw nas
od zła”, to możemy myśleć o tych
wielkich i małych katastrofach, któ-
re zagrażają ludzkiemu życiu. Nie
można się dziwić, że ludzie załamują
się pod wpływem niszczącego dzia-
łania zła. Wymawiając tę prośbę,
powinniśmy jednak jeszcze więcej
myśleć o złu, które sami wprowa-
dzamy, w które jesteśmy wplątani
i w które wplątujemy innych. Mo-
gą nim być drobnostki codziennego
życia, w których każdy ma swój
udział, ale może to być zło, które
podcina same korzenie dobra, któ-
re się rozprzestrzenia i zmierza do
zniszczenia życia.

Wszystko, przez co ludzie spro-
wadzają na siebie śmierć, jest złem.
Tradycja chrześcijańska mówi, że
to wszystko pochodzi od Złego –
szatana.

Myśląc w ten sposób nie tylko
modlimy się: Wybaw nas od we-
wnętrznego zła drzemiącego w każ-
dym z nas, lecz także: Uwolnij nas
od Złego, wyrwij nas z jego mocy.

W ostatnim akapicie swego Listu
św. Piotr napomina chrześcijan:

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Prze-
ciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący
krąży szukając kogo pożreć. Mocni
w wierze przeciwstawcie się jemu
(1 P 5,8–9).

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek
Pokusa: potocznie – podnieta do

grzechu; w Biblii słowo to oznacza za-
grożenie wiary, niebezpieczeństwo zmar-
nowania życia.

Zły lub zło: grecki tekst „Ojcze
nasz” dopuszcza oba tłumaczenia. Inne
miejsca w Piśmie świętym oraz Tradycja
chrześcijańska tak poważnie podchodzą
do zła, z którym spotykamy się w co-
dziennym życiu, że nie mogą go inaczej
pojmować, tylko jako zło osobowe: „Zły
krąży”.

Diabeł (z grec. diabolos = mącicil!;
stąd: diaboliczny = diabelski): Biblijna
nazwa złego, istoty, która zbuntowała
się przeciw Bogu, która wywołuje zło.
Nazwa „władcy świata” (J 14,30), który
wciąż działa, mimo że jego panowanie
przerwane zostało wraz z nadejściem
Chrystusa (Hbr 2,14).

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak umarł Jezus?

Wszyscy przeżywamy Wielki
Post. Jest to czas szczególnej reflek-
sji nad tajemnicą cierpienia i śmier-
ci Pana Jezusa. Częściej się mó-
wi o krzyżu, niektórzy uczestniczą
w nabożeństwach Drogi krzyżowej
i Gorzkich żali. W takiej atmosfe-

rze, rodzice czy dziadkowie mogą
spodziewać się od swojego dziecka
pytania: jak umarł Jezus? Trzeba to
pytanie poważnie potraktować i od-
powiedzieć na nie powściągliwie.
Im młodsze jest dziecko, tym deli-
katniej powinniśmy mówić o męce
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Chrystusa, mimo grożącej nam po-
kusy wzruszenia malca. Zdarza się,
że małe dziecko, zwłaszcza dziew-
czynki, są bardzo poruszone wido-
kiem krzyża.

Trzeba zatem zaoszczędzić
dziecku szczegółów, których reali-
styczne okrucieństwo mogłoby zra-
nić; chodzi tu o obelgi żołnierzy, bi-
czowanie, cierniową koronę, gwoź-
dzie, agonię na krzyżu.

Ważne jest, by dziecko zrozu-
miało, że męka Jezusa świadczy
o jego miłości do Boga i ludzi.

Zwróćmy uwagę na ostatnie sło-
wa Chrystusa: „Ojcze, przebacz im!
Ojcze, w Twoje ręce powierzam
ducha Mojego”.

Uważajmy na to, co i jak mówi-
my: niektórym dzieciom, zwłaszcza
najmłodszym, wydaje się, że męka

Jezusa trwa nadal, jeżeli opowiada-
my o niej w czasie teraźniejszym.

Zanim będziemy mówić o cierpie-
niu Chrystusa, krzyż, który dziecko
widzi w kościołach, domach, przy
drogach, powinien przypominać mu
o ogromnej miłości Boga do nas
wszystkich.

Lepiej jest opowiadać dzieciom
o Jezusie tulącym do serca naj-
młodszych, nauczającym lub otoczo-
nym przyjaciółmi. Niektórzy rodzice
świadomie nie umieszczają w poko-
ju dziecka krzyża lecz wizerunek
Chrystusa Zmartwychwstałego.

Jeżeli dziecko widzi jedynie
Chrystusa umierającego na krzy-
żu, trudno mu będzie uwierzyć, że
On zawsze żyje.

Dzieci lubią nas naśladować, kie-
dy czynimy znak krzyża; często
jest to pierwszy gest chrześcijański,
jakiego uczą się od rodziców. Znak
ten powinniśmy kreślić zawsze z po-
wagą i szacunkiem.

Bądźmy wyrozumiali, jeżeli po-
czątkowo dziecko będzie niezręczne.
Nie żegnajmy się zbyt często i nie
zmuszajmy do tego dziecka, jeśli nie
ma na to ochoty. Nie spieszmy się
zanadto z nauką towarzyszących
słów: „W imię Ojca...”. Możemy
czynić znak krzyża w milczeniu
lub zaproponować dziecku proste
zwroty, na przykład: „Panie Jezu,
kocham Cię”.

Wielu rodziców lubi błogosławić
swe dziecko albo kreśli mu na
dobranoc znak krzyża na czole, tak
jak czynili to podczas chrztu św.
Ten gest przypomina, że Bóg kocha
ich dziecko.

Opr. ks. Adam Kroll
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BIERZMOWANIE 2011 NA FOTOGRAFIACH

Prezentacja w wykonaniu mładzieży stanowiąca wstęp do Eucharystii

Ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski udziela sakramentu bierzmowania
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Młodzież bierzmowana dziękuje ks. arcybiskupowi za otrzymany sakrament

Wręczenie bierzmowanym pamiątek kończy uroczystość
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Rozstanie – owoc dojrzałej miłości

Adopcja miłości

Istnieje sakrament małżeństwa,
ale nie istnieje sakrament rodziciel-
stwa. Bóg oddaje rodzicom dzieci
w adopcję miłości po to, by rodzice
nauczyli je kochać i przygotowali
do założenia w przyszłości własnej
szczęśliwej rodziny.

Kiedy dorastający syn czy córka
pogodnie opuszczają dom rodzinny,
nie tracąc więzi miłości z rodzica-
mi, to taka sytuacja jest błogosła-
wieństwem dla wszystkich. Kiedy
natomiast rodzice nie kochają sie-
bie nawzajem wystarczająco lub gdy
nie potrafili wychować dzieci w mą-
dry sposób, wtedy zarówno rodzice,
jak też ich dorastające dzieci ma-
ją poważne problemy z dojrzałym
przeżywaniem koniecznego przecież
rozstania.

Skrajności

Pierwsza skrajna postawa rodzi-
ców – to emocjonalne odrzucenie
dziecka, a druga – to dążenie do
psychicznego uwięzienia syna czy
córki. Odrzucenie oznacza, że ro-
dzice okazywali dziecku zbyt mało
miłości i czułości, a przez to dziecko
czuło się obco we własnym domu.
Takie dziecko może wprawdzie swo-
bodnie opuścić dom rodzinny, ale
ma trudności w założeniu własnej
szczęśliwej rodziny, gdyż trudno mu
uwierzyć w miłość. Druga skrajność
zachodzi w sytuacji, kiedy rodzi-
ce przyjmują swe dzieci z miłością
i troską, ale nie zgadzają się na ich
odejście. Więzi rodzicielskie stają się
wtedy toksyczne. Niedojrzali i nie-
szczęśliwi rodzice czynią wszystko,
by wyrobić u dorastającego dziecka
poczucie zagrożenia przed światem
(„tylko z nami możesz być szczęśli-
wy”) i starają się wzbudzić w nim
poczucie winy („jeśli opuścisz dom,
to wyrządzisz nam wielką krzyw-
dę”).

Z kolei typowym błędem ze stro-
ny dorastających dzieci jest bunt
wobec rodziców i ucieczka z domu
albo przeciwnie – lęk przed odej-
ściem, poczucie bezradności w obli-
czu wyzwań dorosłości i egoistyczne
„przyssanie się” do rodziców. Bunt
może przybierać różne formy: od
agresji słownej i unikania osobistych
rozmów z rodzicami, aż do uciecz-
ki z domu oraz agresji fizycznej

16



i nienawiści wobec rodziców. Nawet
jeśli rodzice popełnili wiele błędów,
to zwykle bunt dziecka kończy się
przysłowiową wpadką z deszczu pod
rynnę. Nieszczęśliwe dzieci mają bo-
wiem tendencję do tego, by w swym
dorosłym życiu łączyć się z ludźmi,
którzy albo są również nieszczęśli-
wi, albo są egoistami szukającymi
naiwnej ofiary po to, by żyć jej
kosztem.

Druga skrajna postawa nastolat-
ków, to niezdolność do opuszcze-
nia domu rodzinnego, pozostawanie
w sytuacji „wiecznego dziecka”, za-
lęknionego perspektywą samodziel-
ności i koniecznością podejmowania
obowiązków, jakie niesie samodziel-
ne życie. Coraz częściej pozostawa-
nie dorosłych już dzieci w domu
rodzinnym jest przejawem wygod-
nictwa, bo przecież wygodnie jest
żyć na koszt rodziców i ciągle ucho-
dzić za „nastolatka”.

Unikanie skrajności

Uniknięcie powyższych skrajno-
ści zależy zwykle bardziej od ro-
dziców niż od dzieci. Harmonijne
rozstanie jest możliwe wówczas, gdy
rodzice respektują podstawowe za-
sady w odniesieniu do dzieci. Za-
sada pierwsza brzmi: dziecko nie
jest własnością rodziców! Nie jest
polisą ubezpieczeniową, która ma
zapewnić rodzicom pogodną starość.
Radosną jesień życia mogą zapew-
nić sobie rodzice sami wtedy, gdy
nie tylko mądrze wychowują dzieci
(aby później cieszyć się ich miłością
i szczęściem!), ale kiedy też mąż i żo-
na troszczą się o wzajemną, czułą
miłość. Tylko wtedy bowiem mo-
gą być dla siebie źródłem wsparcia

i radości w okresie, gdy ich dorosłe
już dzieci opuszczą dom rodzinny.
Dojrzali rodzice wiedzą o tym, że
nadal są kochani przez odchodzące
dzieci, ale że sensem życia ich dzieci
nie jest „poświęcanie się” rodzicom.
Sami wyjaśniają swym córkom czy
synom, że gdy założą oni swoje ro-
dziny, to odtąd troska o małżonka
i dzieci będzie miała pierwszeństwo
przed troską o rodziców. Ewangelia
jest w tym względzie jednoznacz-
na: mężczyzna/kobieta opuści matkę
i ojca po to, by złączyć się z ukochaną
osobą i założyć własną rodzinę.

Uszczęśliwianie na siłę

Szczęśliwe dzieci szczęśliwych
rodziców kochają ojca i matkę tak-
że po założeniu własnej rodziny, ale
wiedzą, że mogą osobiście opiekować
się rodzicami czy teściami na tyle,
na ile można to odpowiedzialnie po-
godzić z troską o własną rodzinę.
Nikt nie jest zobowiązany do tego,
by pomagać rodzicom kosztem mał-
żonka i dzieci. Żadne dorosłe dziecko
nie powinno „ratować” małżeństwa
swoich rodziców w taki sposób, że
doprowadza do kryzysu czy rozpadu
swego własnego małżeństwa. Mał-
żonkowie, którzy po przyjściu dzieci
na świat nadal troszczą się o rozwój
wzajemnej miłości, nie mają po-
trzeby, by zatrzymywać dorastające
dzieci dla siebie. Tacy małżonko-
wie nie boją się tego, co stanie
się z nimi, gdy ich synowie i cór-
ki opuszczą dom rodzinny. Kochają
oni swoje dzieci naprawdę bezin-
teresownie. Ich dorastające dzieci
utrzymują wtedy chętnie serdecz-
ne kontakty ze swymi rodzicami.
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Młodzi dorośli stronią natomiast od
tych rodziców czy teściów, którzy
są zaborczy w okazywaniu „miło-
ści” i którzy pragną „uszczęśliwiać”
siebie kosztem swych dzieci i ich
szczęścia w nowych rodzinach.

Solidny fundament

Ogromną pomocą w pogodnym
przeżywaniu fizycznego rozstania
i tęsknoty ma wychowanie religij-
ne. Jeśli rodzice i dzieci przeżywają
serdeczną przyjaźń z Bogiem, jeśli
razem modlą się, jeśli w codziennym
życiu kierują się Dekalogiem oraz
dążą do świętości, to ich wzajemna

miłość ma tak solidny fundament,
że nie naruszy jej ani odległość, ani
upływ czasu. Mądrze wychowane
dzieci opuszczają dom rodzinny bez
lęku i poczucia winy. Bez lęku, gdyż
nauczyły się od rodziców mądrze
myśleć, odpowiedzialnie kochać i so-
lidnie pracować. Bez poczucia winy,
gdyż są one pewne tego, że ich ro-
dzice nadal kochają siebie nawzajem
i ponieważ widzą, że rodzice są spo-
kojni zarówno o własną przyszłość,
jak i o przyszłość dzieci, które dobrze
wyposażyli na drogę samodzielnego
życia.

ks. Marek Dziewiecki

MĘCZENNICA EUCHARYSTII

Triduum Paschalne, trzy wielkie
i święte dni, każdego roku skłaniają
nas do świętej zadumy nad Ta-
jemnicą Miłości Boga do człowieka.
Wielki Czwartek mocno uwypukla tę
prawdę, kiedy Jezus poprzez znak
umywania nóg swoim przyjaciołom,
pragnie podkreślić postawę służby.
Innym znakiem świętej Obecności
Jezusa z człowiekiem jest Euchary-
stia i kapłaństwo. Jezus poprzez ten
znak do końca nas umiłował. Czeka,
abyśmy i my umieli odważnie na ten
znak miłości odpowiedzieć.

Poniższa historia została napi-
sana przez jej świadka, a zara-
zem uczestnika, którym był kato-
licki kapłan-misjonarz w Chinach.
Jest ona wstrząsająca, a zarazem za-
chwyca i buduje nadzwyczajną mocą
wiary, której zarazem jest dowodem.

„Ukląkłem na miejscu udzielania
komunii i modliłem się, w oczekiwa-
niu na kolejne zdarzenia. Za każdym

razem, gdy słyszałem jakiś hałas
w kościele lub głośny rozkaz na ulicy,
liczyłem się z bliską śmiercią. Lecz
nic szczególnego nie zdarzyło się
tamtego dnia. Nazajutrz przeżyłem
niespodziewaną wizytę. «Policja» –
pomyślałem sobie i przeszły mnie
już ciarki. Nie, był to tylko jeden ofi-
cer, władający doskonale chińskim.
Udzielił mi następującego pouczenia:
«Proszę kontynuować swoje zajęcie».
Ofiarowałem mu jedno cygaro. Ukło-
nił się i wyszedł.

Kolejne dni również nie przy-
niosły niczego specjalnego. Żołnierze
odnosili się do mnie z rezerwą i z cie-
kawością patrzyli, kiedy chodziłem
po ulicy. Miesiące mijały, a ja zaczą-
łem przyzwyczajać się do komuni-
stycznego reżimu. Lecz nie potrwało
to długo... Pewnego letniego popołu-
dnia, do szkoły przyszedł inspektor
w towarzystwie czterech żołnierzy.
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Św. Maria Goretti

Weszli do sali bez pukania. Czasy
zmieniły się dla Chin – orzekł głośno
inspektor – i wszystkie te pobożne
przedmioty trafią zaraz do pieca. Jaz-
da, do roboty dzieciaki... Po chwili,
wraz z żołnierzami, zaczął zdzierać
ze ścian obrazy, krzyż i figurki, kła-
dąc je na ławkach. Następnie, rozka-
zał dzieciom włożyć to wszystko do
kartonów i wynieść do ubikacji. Prze-
rażone dzieci nie ruszały się z miejsc.
«Szybciej – krzyczał inspektor – bo
inaczej zrobię użytek z mojego rewol-
weru». Lecz dzieci okazywały ciągle
ten sam opór. W ostatniej ławce
siedziała mała dziewczynka, z przy-
gryzionymi wargami i z rękoma
złożonymi, jak figura.« Ty tam, z ty-
łu!» – wrzasnął inspektor, podążając
w jej kierunku. Grożąc i obkłada-
jąc ją najgorszymi przekleństwami,
usiłował zmusić ją do wykonania

rozkazu. Mała spuściła oczy, lecz
nie poruszyła się. Pozostałe dzieci
były zmrożone strachem. Panowała
śmiertelna cisza. Nagle, jeden z żoł-
nierzy wyciągnął rewolwer i strzelił
w okno. Dzieci krzyknęły z przera-
żenia i zaczęły płakać. Pod szkołę
podchodziło coraz więcej ludzi, zdzi-
wionych hałasem. Inspektor terro-
ryzował dziewczynkę krzykiem, lecz
ona nadal nie ruszała się z miejsca.
Tylko wielka łza spływała po jej po-
liczku. Spoglądając na grupę zebra-
nych ludzi, rozkazał: «Sprowadźcie
mi jej ojca, a potem zbierzcie wszyst-
kich w kościele». Sprowadzono ojca
dziewczynki z rękoma związanymi
z tyłu. W międzyczasie, kościół wy-
pełnił się. Ojcu kazano stanąć na
prawo przy balaskach, w ten sposób,
aby dokładnie widział córkę, którą
przyprowadzono na miejsce udzie-
lania komunii. Inspektor zamruczał
coś do samego siebie, a potem gło-
śno przemówił: «Nauczono was, że
Bóg wasz jest wszechmogący i że
przebywa tu w tabernakulum. Oto,
pokażę wam teraz, jak was oszu-
kiwano. On nie może zupełnie nic!
Zaraz zostanie zmiażdżony pod na-
szymi butami i nawet nie piśnie!»
Żołnierze rozwalili drzwiczki taber-
nakulum jedną salwą strzałów. Za-
panowało kamienne milczenie. In-
spektor wziął puszkę, otworzył ją
i wysypał wszystkie hostie na po-
sadzkę w prezbiterium. «Podeptać
ich Boga! – krzyknął do żołnierzy,
którzy natychmiast wykonali roz-
kaz. – I co powiecie teraz?» Wszyscy
wstrzymali dech. «Wierzycie nadal
w to, co opowiadają wam księża?»
– zwrócił się do ojca dziewczynki:
«Odpowiadaj!» «Tak, nadal wierzę»
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– odpowiedział spokojnie. Rozpalo-
ny wściekłością, inspektor wrzasnął:
«Dawajcie mi go tutaj!» W tym sa-
mym momencie, zbliżył się do niego
pewien podoficer i powiedział mu coś
na ucho. «Wszyscy wyjść z kościo-
ła. Zostać ma tylko samo dziecko!»
– rozporządził inspektor, wyraźnie
ugięty otrzymanym rozkazem. Mnie
samego natomiast zamknięto w ko-
mórce na węgiel, przylegającej do
kościoła. Wewnątrz niej znalazłem
dziurę, z której mogłem obserwo-
wać prezbiterium kościoła. Patrzy-
łem na rozsypane hostie i na dygo-
cącą z przerażenia dziewczynkę. Nie
upłynęło wiele czasu, jak do kościoła
weszła jakaś kobieta, bogato ubrana,
wystrojona w bransolety i pierścion-
ki. Z uśmiechem podeszła do małej,
rozwarła ramiona i powiedziała: Cóż
ci ludzie tobie zrobili? Choć, nie
zrobię ci nic złego... Dziewczynka
zaczęła szlochać i rzuciła się w ra-
miona nieznanej. Po chwili, obydwie
opuściły kościół.

W ciemności mojego «więzienia»
straciłem poczucie czasu. Modliłem
się, spałem, odczuwałem głód i bolała
mnie głowa. Panowała wokół mnie
śmiertelna cisza. Przypuszczam, że
był to ranek, kiedy nagle usłysza-
łem jakby ciche otwieranie drzwi.
I kogóż ujrzałem przez dziurkę od
klucza? Moją małą dziewczynkę, któ-
ra z wahaniem podążała w stronę
prezbiterium. Skupiona, zatrzyma-
ła się, popatrzyła wokoło, zrobiła
jeszcze kilka kroków, uklękła i z
szacunkiem podniosła językiem jed-
ną hostię, spożywając ją. Gdy się
podniosła, złożyła ręce i z zamknię-
tymi oczyma modliła się... Potem
wstała i znikła. Prawie identyczna

scena powtarzała się co ranek, bę-
dąc dla mnie jedynym pocieszeniem
w mej ciemnej kryjówce. Z niecier-
pliwością oczekiwałem ranka, kiedy
dziewczynka znowu przyjdzie spożyć
kolejną z hostii. Piękno jej dziecięcej
sylwetki, rozpromienione oczy i jej
pełne nieśmiałości kroki wprowadza-
ły mnie w prawdziwy zachwyt. Ileż
razy jeszcze ją ujrzę? Lecz pewnego
ranka, kiedy po komunii modliła się
swoim zwyczajem, brutalnie otwo-
rzyły się drzwi. Rozległ się najpierw
dziki okrzyk, a potem strzał. Dziew-
czynka, wspierając się na rękach,
powoli osuwała się na posadzkę.
Zbierając ostatnie siły, przyjęła języ-
kiem jeszcze jedną ze sprofanowa-
nych hostii. Żołnierz stanął nad nią
i przyglądał się pilnie. Po raz ostat-
ni usiłowała się podnieść i złożyć
ręce do modlitwy, lecz bezwładnie
upadła. Po kościele rozległo się głu-
che uderzenie jej głowy o posadzkę.
Żołnierz wlepił wzrok w jej martwe
ciało, potem popatrzył na rozsypane
hostie i z ciężkim krokiem opu-
ścił świątynię. Gdy kontemplowałem
jeszcze ciało młodziutkiej męczen-
nicy, znienacka otwarły się drzwi
komórki. Ten sam żołnierz, który
przed chwilą zastrzelił dziewczynkę,
oznajmił mi, że jestem wolny. Zdzi-
wiony, podziękowałem i natychmiast
pośpieszyłem do prezbiterium. Led-
wo zdążyłem uklęknąć przed mar-
twym ciałem, a oto żołnierz stał
już nade mną. «Gdyby w każdej
miejscowości była taka dziewczynka
– powiedział – to nie byłoby na-
wet jednego żołnierza, walczącego
po stronie komunizmu». Gdy tyl-
ko pogrzebałem ciałko męczennicy,
podszedł do mnie pewien mężczyzna,
wziął mnie do samochodu i odstawił
do samej granicy...”

Opr. ks. Adam Kroll
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WIERSZE

MÓWISZ MI
Mówisz mi, że być dobrym
się nie opłaca w dzisiejszych czasach
Tylko kariera jest najważniejsza,
bo przez nią można osiągnąć sławę
Która pozwali żyć w dostatku
i zapewni nam szczęście
Mówisz mi, że wierność
już jest niemodna w dzisiejszych czasach
Chociaż przekonujesz mnie,
że jesteś tak bardzo zakochany
I chciałbyś spędzić ze mną
resztę Swojego życia
Mój Drogi, muszę się przyznać,
że trochę Twoje słowa zmroziły mi krew w żyłach
Gdy dowiedziałam się,
jakie są Twoje życiowe poglądy

Marzena Hansch

KRZYŻ
W Krzyżu odnajduję symbol
największej miłości, który nam pozostawił
Boży Syn przez ofiarowanie Swojego życia
dla naszego zbawienia
Dlatego wielbię dwie drogocenne deski,
co prowadzą mnie do niebios bram
I przypominają mi, dokąd mam podążać
po drogach ziemskiego życia
By osiągnąć upragnioną łaskę
pełnego szczęścia w wieczności
Więc pragnę by Krzyż towarzyszył mi
w wędrówce przez życie
I żeby był zawsze
moim drogowskazem do nieba
Ponieważ tylko z Krzyża płyną zdroje łask
dla całej ludzkości
I siła do przyjęcia ze spokojem
wszelkich nawałnic

Marzena Hansch
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LAURY SPORTOWCÓW LZS

12 marca w Gminnym Domu Kul-
tury w Lini (powiat wejherowski),
odbył się XI Plebiscyt Sportowy Wsi
Pomorskiej na najlepszych sportow-
ców i trenerów LZS woj. pomorskiego.
Była to także gala związana z ob-
chodami 65-lecia Ludowych Zespołów
Sportowych.

Rada Główna Zrzeszenia LZS
w Warszawie przyznała najwyższe od-
znaczenia „Zasłużony Działacz LZS”.
W gronie wyróżnionych znaleźli się
byli sportowcy i oddani działacze,
dawni mieszkańcy Ełganowa, Marcin
Masa i Henryk Kinder.

W tym roku także Pomorski Zwią-
zek Piłki Nożnej w Gdańsku obchodzi
swe 65-lecie. Złote odznaki „Zasłu-
żony dla Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej”, wraz z medalami 65-lecia
otrzymali Marcin Masa, Ryszard Du-
biela z Ełganowa, Mirosław Czykierda
z Gołębiewa Wielkiego oraz Jerzy
Ptach z Czerniewa. Srebrną odznakę
otrzymał trener drużyn LKS Orzeł

Trąbki Wielkie i LKS Błękitni Sobo-
widz, Tomasz Kempa.

Prezydium Pomorskiego Zrzesze-
nia LZS w Gdańsku i jury XI Plebiscy-
tu Sportowego w kategorii „Przyjaciel
Sportu 2010” wyróżnił z naszego tere-
nu Władysława Mazurka z Sobowidza,
Sylwestra Maliszewskiego z Gołębiew-
ka oraz Wiesława Kempę z Trąbek
Wielkich, a także mieszkańców Ełga-
nowa, Józefa Ormańczyka i Henryka
Kinder, od lat wspierających sport
w Ełganowie. W kategorii „Najlep-
sza Impreza Sportowa 2010” laure-
atem zostało Gminne Zrzeszenie LZS
w Trąbkach Wielkich za organizację
III Memoriału Szachowego im. dra
Mieczysława Goczewskiego. Specjal-
ne wyróżnienie pod nazwą „Rodzinna
sportowa sztafeta pokoleń LZS” otrzy-
mali Jan Trofimowicz senior z synem
Janem, zajmujący się działalnością
sportową nieprzerwanie od 1965 ro-
ku. Wyróżnionym gratulujemy.

Jan Trofimowicz
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 lutego odbyła się II zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m.
in. następujące tematy:

1) Dokonano następujących zmian
w budżecie gminy na 2011 rok:

a) Zwiększono plan dochodów bu-
dżetowych o kwotę 2,85 mln zł
przyznaną z Pomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego na przebudo-
wę drogi gminnej nr 189023G
Trąbki Wielkie – Ełganowo;

b) zwiększono plan wydatków in-
westycyjnych na:

– zakup średniego pojazdu po-
żarniczego dla OSP Trąbki
Wielkie w kwocie 55 tys. zł,

– zakup średniego pojazdu po-
żarniczego dla OSP Mierze-
szyn w kwocie 55 tys. zł,

– pomoc finansową w kwocie
55 tys. zł dla Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pruszczu Gdań-
skim na zakup wozu strażac-
kiego,

– projekt techniczny montażu
kolektorów słonecznych na
gminnych budynkach użytecz-
ności publicznej w kwocie
17 tys. zł;

c) zmniejszono plan wydatków na
budowę boksów garażowych dla
OSP o kwotę 70 tys. zł.

2) Podjęto uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia w 2011 r. pożyczki w wy-
sokości 2,2 mln zł na wyprzedzają-
ce finansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej, obejmującej wsie Kacz-
ki, Trąbki Małe i Ełganowo oraz
pożyczki w wysokości 265 tys. zł na
wyprzedzające finansowanie budo-
wy placów zabaw i boisk we wsiach:
Drzewina, Graniczna Wieś, Kaczki,
Kłodawa, Warcz, Czerniewo i Ła-
guszewo.

3) Podjęto uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia w 2011 r. kredytu dłu-
goterminowego na okres do 15 lat
w wysokości 5,7 mln zł na sfinanso-
wanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach
gminy w roku budżetowym 2011 na
realizację m.in. następujących za-
dań inwestycyjnych:

– budowa kanalizacji sanitarnej
i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Trąbkach Wielkich,

– budowa kanalizacji sanitarnej
w Kaczkach, Trąbkach Małych
i Ełganowie,

– budowa wodociągu i rekonstruk-
cja studni w Mierzeszynie,

– wymiana wodociągu w Złej Wsi,
– zakup używanego samochodu

„pogotowie wodno-kanalizacyj-
ne”,

– zakup przewoźnego agregatu prą-
dotwórczego,

– zakup ulicznych progów zwalnia-
jących,

– zakup wiat przystankowych,
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– zakup płyt drogowych YOMB i re-
monty dróg gminnych,

– budowa świetlic wiejskich w Paw-
łowie, Postołowie i Domachowie,

– modernizacja Ośrodka Zdrowia
w Mierzeszynie,

– budowa boksów garażowych dla
OSP,

– budowa boisk lub placów zabaw
we wsiach: Gołębiewo Wielkie,
Kleszczewo, Zaskoczyn, Drzewi-
na, Graniczna Wieś, Kaczki, Kło-
dawa, Warcz, Czerniewo i Łagu-
szewo,

– budowa ścieżki rowerowej i punk-
tu widokowego nad jeziorem
w Sobowidzu.

4) Podjęto uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej dla Samo-
rządu Województwa Pomorskiego
poprzez wykonanie za środki gmin-
ne w wysokości 20 tys. zł projektu
budowy chodnika wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej nr 223 we wsi Mierze-
szyn.

5) Podjęto uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej Powiato-
wi Gdańskiego poprzez wykona-
nie za środki gminne w wysokości
9,2 tys. zł projektu budowy chod-
nika wzdłuż drogi powiatowej nr
2209G we wsi Czerniewo.

6) Podjęto uchwałę w sprawie udzie-
lenia dotacji celowej Powiatowi
Gdańskiemu w wysokości 55 tys. zł
na dofinansowanie zakupu samo-
chodu strażackiego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszczu Gdańskim.

7) Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Gołębiewo i Postoło-
wo.

8) Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla fragmentu
wsi Trąbki Wielkie.

***
3 marca w Domu Opieki „Złota
Jesień” w Gdańsku w wieku 67
lat zmarł nagle na zawał serca śp.
ks. Tadeusz Markiewicz. W latach
1979–1986 był administratorem,
a w latach 1986–1991 – probosz-
czem w Parafii Przemienienia Pań-
skiego w Sobowidzu. Uroczystości
pogrzebowe pod przewodnictwem
Metropolity Gdańskiego Arcybisku-
pa Sławoja Leszka Głódzia odbyły
się w poniedziałek 7 marca w koście-
le pw. św. Kazimierza w Gdańsku.
Pochowanie odbyło się na cmenta-
rzu w Grójcu k. Warszawy w grobie
rodzinnym.

„Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie. . .”.

***
W ostatnim okresie sakrament
chrztu św. otrzymali

26 lutego: Mateusz i Anna
Łopuchowie,
6 marca: Zuzanna Justyna Pauls
i Marcin Piotr Wilczewski,
13 marca: Olga Marianna
Głowacka.

***
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15 marca odbyła się III nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Podjęte uchwały dotyczyły
zmian w budżecie gminy na 2011 r.
w związku z wcześniej podjętymi
uchwałami o zaciągnięciu kredy-
tu i pożyczek, a także uzupełnienia
3 uchwał podjętych na II sesji w dniu
28 lutego 2011 r., dotyczących po-
mocy na rzecz samorządu powia-
towego i wojewódzkiego, o czym
szczegółowo informujemy na s. 24.

***
17 marca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich odbyła się uro-
czystość bierzmowania. Ks. Arcybi-
skup Tadeusz Gocłowski udzielił
sakramentu bierzmowania 77 kan-
dydatom – uczniom klas drugich
i trzecich Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich. Fotoreportaż z tej uroczy-
stości zamieszczamy na stronach
14–15.

***

W naszej gminie odbyła się kolej-
na tura zebrań wiejskich, podczas
których mieszkańcy wybrali sołty-
sów i rady sołeckie. W poprzednich
numerach „Kany” podaliśmy nazwi-
ska 13 nowo wybranych sołtysów.
W pozostałych 12 wsiach sołtysami
zostali wybrani:

Domachowo – Marcin Stosio,
Łaguszewo – Karolina Krzewska,
Zaskoczyn – Krzysztof Barański,
Mierzeszyn – Irena Kuchnowska,
Gołębiewo Wielkie – Urszula

Kruk,
Gołębiewo Średnie – Krystyna

Maćków,
Rościszewo – Janina Drewniak,
Pawłowo – Anna Mulawa,
Kaczki – Jerzy Gębura,
Trąbki Małe – Władysław Kanka,
Domachowo – Arleta Krause,
Kłodawa – Adam Wiński.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2011
1. Za śp. Genowefę Srokę

(10. rocznica śmierci)

3. 730: a) Za śp. Gerarda, Helenę,
Pawła i Karola Lewandowskich

b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Danuty
i Sławomira Kusajów w 20-lecie
sakramentu małżeństwa

900, Czerniewo: O powołania
kapłańskie, z róży p. Kowalczyk

1100: Za śp. Ryszarda
i Jarosława Kruków

4. Dziękczynna za otrzymane
łaski i o błogosławieństwo Boże
dla rodziny Krępa

5. a) Za śp. Stanisława Nowaka
(urodziny)
b) W pewnej intencji

6. Za śp. Monikę Buga
(4. rocznica śmierci)
Czerniewo: a) Za śp. Gertrudę
Dończyk oraz Józefa,
Magdalenę i Alfreda Karassek
b) Za śp. Huberta Blokusa
(5. rocznica śmierci)
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7. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Danuty
i Sławomira Panikowskich
w 15-lecie sakramentu
małżeństwa

9. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

10. 730: Za śp. Kazimierza
Stanolewicza i jego zmarłych
rodziców
900, Czerniewo:
O błogosławieństwo Boże dla
Mariana Szynki w urodziny
1100: a) Za śp. Kazimierza
Ogórka (15. rocznica śmierci)
b) W intencji poległych
w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem (1. rocznica
tragedii)

13. Czerniewo: a) O bło-
gosławieństwo Boże dla
Nadzwyczajnego Szafarza
Komunii św. Przemysława
Sautycza w imieniny
b) Za śp. Jana, Annę i Józefa
Jaworskich

15. a) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Olgi
i Leszka Żukowskich
b) Za śp. Zygmunta Szarmacha
(80. rocznica urodzin)

16. Za śp. Mariana Jankowskiego
17. 730: a) Dziękczynna

i o błogosławieństwo Boże
dla Amelii Jankowskiej
w 3. urodziny
b) Za śp. Waldemara Paulsa,
Jerzego Grulkowskiego oraz
zmarłych z tych rodzin
i rodziny Wiebe

900, Czerniewo:
Za śp. Jerzego Kowalczyka
oraz zmarłych z rodzin
Kowalczyków i Cesarczyków
1100: a) Za śp. Alojzego
Pelowskiego (3. rocznica
śmierci) oraz zmarłych z tej
rodziny
b) Za zmarłych z rodzin
Papisów i Madejów oraz
za śp. Michała Mickiewicza

18. 930: Za śp. Bożenę Witoń
1800: a) Za śp. Eckharda
i Tomasza Sławińskich, Feliksa
i Reginę Karcz oraz zmarłych
z tych rodzin
b) Za śp. Stanisława i Krystynę
Matyjankowić

20. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla rodziny
Justyny i Andrzeja Mejerów
w 12. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Bogdana (8. rocznica
śmierci) i Czesława Gdańców
oraz zmarłych z tej rodziny

21. Za śp. Stanisława i Janinę
Dymitruków oraz zmarłych
z tej rodziny

23. Za śp. Władysława i Józefę
Krejów

24. 730: a) Za śp. Aleksandra,
Józefa i Władysławę Plak
b) Za śp. Stefana i Stefanię
Homa
1100: a) Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa
b) Za śp. Józefa Grzelaka
(3. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodziny Lisiaków
1800: Za śp. Józefa Tkaczyka
i jego rodziców
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25. 730: a) Za śp. Martę, Annę,
Urszulę, Erykę i Leona Kinder
oraz Jadwigę Drobniewską
b) Za śp. Elżbietę Kusaj
(3. rocznica śmierci)
900, Czerniewo: Dziękczynna,
o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Ireny i Jerzego
Ptachów w rocznicę
sakramentu małżeństwa
1100: Za śp. Pelagię i Wiktora
Bławatów

26. 1100: Za śp. Zygmunta
Kurka, ostatniego dyrektora
szkoły Polskiej Macierzy
Szkolnej w Trąbkach Wielkich,
w 100-lecie urodzin
1800: a) Za śp. Agnieszkę
i Medarda Chojnackich
b) Za śp. Renatę Wiśniewską

27. a) Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Urszuli Kelpin w 88. urodziny
b) Za śp. Alfonsa
Jakubowskiego (16. rocznica
śmierci)

28. a) Za śp. Marię i Władysława
Knitter
b) Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Teresy Rogall w 75. urodziny
(int. róży św. Katarzyny)

29. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Joanny
i Jana Reców w 11. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

30. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Ireny
i Zygmunta Kielasów w 35-lecie
sakramentu małżeństwa
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 kwietnia: Oliwier Stanisław Buta, Hanna Ewa Kromer,
Bartosz Marcin Kęsy, Emilia Bąk, Jan Kozak

10 kwietnia: Kryspin Grzegorz Goyke

Rocznice sakramentu małżeństwa

4 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Moniki (z d. Kujach) i Michała Wójtowiczów

15 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Olgi (z d. Kempa) i Tomasza Żukowskich

21 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Moniki (z d. Reimus) i Macieja Wołoszyków

7 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Sylwii (z d. Surma) i Dominika Bystrzaków

27 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Alicji (z d. Ossowskiej) i Tomasza Jasińskich

6 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa
Danuty (z d. Salewskiej) i Sławomira Kusajów

19 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Marioli (z d. Goczkowskiej) i Krzysztofa Bugów

24 kwietnia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa
Zofii (z d. Wilk) i Andrzeja Szutów

ODESZLI DO PANA

10 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Hildegardy Garczyńskiej

„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. . .”
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