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ŚWIĘTUJEMY UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

W tym roku Boże Ciało przy-
pada bardzo późno, bo 23 czerwca.
Warto sobie uświadomić, że jest to
manifestacja naszej wiary wobec la-
icyzującego się świata, i zarazem
zaproszenie Pana Jezusa, by zoba-
czył nasze codzienne życie. Święto
Bożego Ciała jest naszym wyzna-
niem wiary w przedziwną obecność
Pana Jezusa pod postaciami chle-
ba i wina. To Chleb niezwykły –
nieziemski. Jezus nam wyjaśnia,
co nim jest: „To jest Ciało Moje”.
W Boże Ciało Kościół uroczyście
obchodzi święto Chleba, który daje
życie wieczne, nie tylko podtrzymu-
je doczesne. Jezus nie symbolicznie
– jak chcą kalwini – ale rzeczywiście
jest obecny w Eucharystii.

Na całym świecie w tym dniu
rzesze katolików wychodzą na dro-
gi i ulice, aby krocząc w procesji
za monstrancją, potwierdzać swoją
wiarę w obecność Chrystusa pod
Postaciami Eucharystycznymi. Nie
wolno wstydzić się wiary: „Kto Mnie
wyzna przed ludźmi, tego wyznam
i Ja przed Moim Ojcem, który jest
w niebie”. Nie wolno też swojej wia-
ry i wyznawanych zasad moralnych
zamknąć tylko w murach świąty-
ni. Masz wyjść na ulicę i pozwolić
Jezusowi być obecnym w twoim co-
dziennym życiu. Zabierz Jezusa do
domu, by rodzina żyła jako wierzą-
ca, zabierz do pracy i pracuj jako
wierzący. Jeśli nie przyjmujesz Jego
Ciała, rezygnujesz z życia wieczne-
go z Nim i to z z własnego wyboru.
Czy jesteś świadomy konsekwencji

takich życiowych decyzji, które nie
pozwalają ci przyjąć Komunii św.?
Czy jesteś świadomy tego, że kto
nie spożywa Ciała i Krwi Pańskiej,
nie ma życia w sobie? Życia ducho-
wego, nadprzyrodzonego, wiecznego
z Nim. Czy warto wybierać takie
formy życia na krótką przecież do-
czesność, i to nie zawsze szczęśliwą,
by pozbawić się szczęśliwej wiecz-
ności? Jezus nas nie okłamuje. On
mówi prawdę, uczy prawdy. On jest
Prawdą!

Włączmy się jako wspólnota pa-
rafialna w uroczystą manifestację
naszej wiary. Przygotujmy Jezuso-
wi piękną trasę. „Zagrody nasze wi-
dzieć przychodzi i jak się dzieciom
Jego powodzi”. Pomóżmy przygoto-
wać ołtarze – niech nie robią zawsze
ci sami. Udekorujmy trasę procesji.
Jezusowi wkraczającemu w Niedzie-
lę Palmową do Jerozolimy słali pod
nogi swoje szaty i gałązki oliwne,
z zapałem śpiewając:„ Błogosławio-
ny, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna Synowi Dawidowemu”.

Poślijmy dziewczynki do pró-
szenia kwiatów, ministrantów do
służenia. Weźmy feretrony i chorą-
gwie i niech nie brakuje panów do
baldachimu. Wszystko to ma służyć
wyrażeniu twojej wiary i miłości do
Jezusa Eucharystycznego. Postaw
sobie pytanie: „W czym ja przy-
czynię się do tej Eucharystycznej
procesji manifestującej naszą wiarę
w Boga wobec świata?” Dziś dla
wielu katolików procesja Euchary-
styczna jest ciężarem. Wolą pójść na
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inną Mszę św., byle nie tę z procesją,
bo za długo. Bodaj byś wcale nie
przychodził, skoro cię nie stać na
żaden wysiłek dla Chrystusa i dla
swojej duszy. „Przyjdźcie do mnie
wszyscy, a Ja was pokrzepię”.

W Uroczystość Bożego Ciała
o godz. 9.00 przy ołtarzu polowym
będzie odprawiona Msza św., po
której wyruszy procesja do czterech
ołtarzy:

1 – przy krzyżu obok poczty,
2 – przy domu p. Świerczków,
3 – przy gimnazjum,
4 – przy urzędzie gminy.

W Czerniewie Msza św. będzie
odprawiona o godz. 12.30. Ołtarze
będą umiejscowione:

1 – przy posesji p. Ptach,
2 – przy krzyżu,
3 – przy szkole,
4 – przy figurze.
Proszę panów ze straży o nie-

sienie baldachimu i czuwanie nad
porządkiem procesji, a panie z Ży-
wego Różańca i Neokatechumenatu
o niesienie feretronów i sztandarów.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2011

5 czerwca: Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

Dz 1,1–11
Ef 1,17–23
Mt 28,16–20

Jezus, kiedy po raz pierwszy powie-
dział uczniom o tajemnicy Trójcy
Świętej, niczego nie tłumaczył. Sło-
wa o wewnętrznym życiu Boga były
dla nich na pewno niezrozumiałe;
mimo to poszli w świat głosić praw-
dę o Bogu. Objawionych słów nie
zrozumieli, ale może po raz pierw-
szy przeżegnali się: W imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.

Potem zaczęto badać tajemnicę Bo-
ga, tłumaczyć z hebrajskiego na gre-
kę, z greki na łacinę tam i z powro-
tem, dotykać piórkiem teologa, wpa-
trywać się przez szczeliny do dna.

Niektórzy widzieli tylko łamigłów-
kę nieczytelnych słów. Tymczasem
tajemnica okazała się potężnym cu-
dem. Uczniowie, którzy nawet wła-
snym językiem słabo się posługiwali,
prostaczkowie w ówczesnym kultu-
ralnym świecie, ochrzcili wszystkie
narody. Dzisiaj i białe, i czarne,
i żółte ręce żegnają się znakiem
Trójcy Świętej. Po wielu wiekach
i nas na chrzcie dotknięto znakiem
Trójcy. W Jej imię przebaczają nam
grzechy, błogosławią miłości, żegna-
ją na wieczność. Znak, który czyni
tyle dobra w duszy.

12 czerwca: Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego

Dz 2,1–11
1 Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–23
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Możemy sobie wyobrazić Boga Ojca
jako starca z brodą, Jezusa, który
stał się Człowiekiem. Nie sposób
wyobrazić sobie Ducha Świętego –
strażnika duchowej, niewyobrażal-
nej wielkości Boga.

Ze znanych mi widzialnych znaków
Ducha Świętego najbardziej odpo-
wiadają mi trzy: wiatr, woda i ogień.

Wiatr. Święty Jan zapisał: „Wiatr
wieje tam, gdzie chce”. Ducha Świę-
tego nie można przywiązać w jed-
nym miejscu. Jest tu i tam.

Woda. Jezus stale mówił o źródle
wody żywej.

Ogień. W dniu Zesłania Ducha Świę-
tego nad głowami Apostołów poka-
zały się języki ognia.

Poprzez te znaki szukamy po omac-
ku Boga, jak niewidomy, który doty-
ka przedmiotów, żeby się nie prze-
wrócić.

Wiatr przelatuje, jest powietrzem,
które się śpieszy; nie widzimy go,
ale widzimy kołyszące się od jego
powiewu liście.

Mocy wody też nie możemy zo-
baczyć, ale widzimy, jak wszystko
wokół dzięki niej żyje. Ksiądz mach-
nie kropidłem – ludzie od razu się
uśmiechają, bo spadają na nich kro-
ple żywiołu, który odradza świat.

Ogień wypala na proch, „idzie na
całość”. Duch Święty kojarzy się
też z ogniem, który przynosi ciepło,
światło, dobro, miłość, poświęcenie
bez końca. Przypomina gościnność,
spotkania przy kominkach. Przypo-
mina lampkę oliwną na grobie, któ-
ra ogrzewa zziębnięte dusze. Ogień

nigdy nie powie „dosyć”. W Pieśni
nad Pieśniami Bóg jest ogniem po-
żerającym. Bogu nie można oddać
się na piętnaście procent.
Ileż można powiedzieć o Duchu
Świętym nie posługując się słowami.

19 czerwca: Uroczystość
Najświętszej Trójcy

Wj 34,4b–6.8–9
2 Kor 13,11–13
J 3,16–18
Arystoteles nazwał Boga najdosko-
nalszym bytem, a więc czymś, a nie
Kimś. Bóg wymyślony przez filozo-
fa byłby podobny do figury lodowej,
wspaniałej, wyniosłej, tak doskona-
łej, że obojętnej, zimnej i okrutnej.
Najdoskonalszy nikogo nie potrze-
buje.
Jezus przyszedł na świat, by objawić
nam tajemnicę Boga: siebie samego,
Ojca i Ducha Świętego. Ze słów
Jezusa można wnioskować, że Bóg
jest Duchem miłości Ojca do Syna
i Syna do Ojca. Ojciec wszystko
daje Synowi i wszystko od Niego
przyjmuje, Syn wszystko przyjmuje
od Ojca i wszystko Mu daje.
Jezus wcale nie zachęcał do po-
znawania tej tajemnicy. Zapraszał
do brania udziału w życiu samego
Boga, to znaczy do życia wzajemną
miłością.
Kto żyje życiem miłości – żyje ży-
ciem samego Boga.

26 czerwca: 8. Niedziela
Zwykła

2 Krl 4,8–11.14–16a
Rz 6,3–4.8–11
Mt 10,37–42
„Syn Człowieczy jest Panem sza-
batu” (Łk 6,5). „Ja jestem drogą
i prawdą, i życiem” (J 14,6). „Każdy,
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kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze
na wieki” (J 11,26). „Kto kocha ojca
lub matkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien” (Mt 10,37).

Niezwykłe słowa! Tak mógł mówić
tylko Bóg albo szaleniec.

Jezus zawsze miał wielkich wrogów.
Najpierw wrogowie udowadniali, że
On w ogóle nie istniał, potem, że
był postacią historyczną. Wreszcie
starali się umniejszyć Jego cuda
i działalność. Jednak nie pojawił się
żaden poważny naukowiec ani pseu-
donaukowiec, który by mówił o Jego

szaleństwie – byłby to najłatwiejszy
argument dla wrogów. Jezus był
jednakże człowiekiem tak logicz-
nym i tak wielkim myślicielem,
osobowością na tyle przeźroczystą,
że podobna argumentacja w ogóle
się z Nim nie łączy.

Dlatego, kiedy czytamy wybrane
z Ewangelii i przytoczone słowa,
może nas przejąć dreszcz. Odkry-
wamy, że spotykamy się z Jezusem
i Jego bóstwem.

Ks. Jan Twardowski

NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Kopię cudownego obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej przyjęły rodzi-
ny w Czerńcu i Czerniewie. Kończy
się nawiedzanie rodzin w Kleszcze-
wie, po czym obraz przyjmować
będą rodziny Ełganowa.

Przypomnę, że obraz przekazu-
jemy kolejnej rodzinie około godzi-
ny 17.00. W razie potrzeby moż-
na się zamienić z inną rodziną
i poinformować o takiej zamianie
księdza, by wiedział do kogo ma
przybyć wieczorem na wspólną mo-
dlitwę. Może się zdarzyć, że w pla-
nie nawiedzenie podałem rodziny
w niewłaściwej kolejności, niezgod-
nej z porządkiem zamieszkania –
dotyczyć to może nowych rodzin,
których jeszcze dobrze nie znam –
to również można „sprostować”.

Głównym celem nawiedzenia
jest przygotowanie rodzin naszej
parafii do obchodów jubileuszu

25-lecia koronacji cudownego ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej,
który przypada 12 czerwca 2012
roku.

Nawiedzenie Matki Bożej w ro-
dzinie powinno służyć pogłębieniu
wiary członków rodziny oraz umoc-
nieniu więzi ze wspólnotą parafial-
ną. Dlatego wasi księża przybywają
z Komunią św. do rodziny przyj-
mującej obraz. Ci, którzy nie są
przygotowani do przyjęcia Komunii
św., mogą (i powinni) na miejscu
skorzystać ze spowiedzi św., aby
zaprosić Jezusa do serca. Nie ma
powodu do krępowania się. Ksiądz,
a zwłaszcza Pan Jezus ucieszą się
z pojednania i nawrócenia. Zdarza
się, że z Komunią św. wracamy
do kościoła. To rzadkie, ale bardzo
przykre przypadki.

Wskazane jest, by rzeczywiście
ten czas nawiedzenia przeżyć jako
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domowe rodzinne rekolekcje. Trze-
ba zastanowić się nad miejscem
Jezusa i Jego Matki w moim życiu
i w życiu mojej rodziny. Pięknym
owocem nawiedzenia jest prośba
o odprawienie Mszy św. w intencji
rodziny z prośbą o błogosławień-
stwo Boże w dobrym życiu.

Proszę też, by nawet nie pro-
ponować poczęstunku czy kolacji.
Przybywamy do Was na wspólną

modlitwę, a nie ucztę! Bardzo zale-
ży nam duszpasterzom, by rodzina
tak zorganizowała sobie zajęcia,
aby na modlitwie pod przewod-
nictwem kapłana byli wszyscy do-
mownicy. Uważamy, że „ucieczka”
z domu na ten czas jest zachowa-
niem niepoważnym.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Kleszczewo

1–2.06, (śr./czw.) a) Adrian Kuban, ul. Radosna
b) Grzegorz Baumgart, ul. Pogodna

2–3.06, (czw./pt.) a) Tomasz Borysewicz, ul. Jaśminowa
b) Janusz Kalinowski,

Wojciech Kalinowski, ul. Pogodna
3–4.06, (pt./sob.) a) Krzysztof Włodarski, ul. Jaśminowa

b) Jerzy Dufke, Marcin Radke, ul. Szkolna
4–5.06, (sob./nd.) a) Wojciech Fidyk, ul. Jaśminowa

b) Brunon Lewandowski, ul. Szkolna
5–6.06, (nd./pon.) a) Mariusz Depka, ul. Wierzbowa

b) Przemysław Sautycz, ul. Szkolna
6–7.06, (pon./wt.) a) Maria Szymańska, ul. Wierzbowa

b) Krystyna Frończak, ul. Szkolna
7–8.06, (wt./śr.) a) Tomasz Laskowski, ul. Wierzbowa

b) Janina Gliniecka, ul. Szkolna
8–9.06, (śr./czw.) a) Henryk Trzopek, ul. Wierzbowa

b) Ryszard Ohl, ul. Szkolna
9–10.06, (czw./pt.) a) Michał Kępa, ul. Radosna

b) Mariusz Szolle, ul. Spacerowa
10–11.06, (pt./sob.) a) Maciej Kasperkowicz, ul. Radosna

b) Zbigniew Myszk, ul. Spacerowa
11–12.06, (sob./nd.) a) Jacek Jackiewicz, ul. Radosna

b) Jan Selka, ul. Spacerowa
12–13.06, (nd./pon.) a) Brunon Wenzel, ul. Brzozowa

b) Andrzej Ziemann, ul. Spacerowa
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13–14.06, (pon./wt.) a) Krzysztof Kolibski, ul. Brzozowa
b) Krzysztof Jankowski, ul. Spacerowa

14–15.06, (wt./śr.) a) Bogusław Leszczyński, ul. Brzozowa
b) Zygmunt Plata, ul. Spacerowa

15–16.06, (śr./czw.) a) Felicja Ogórek, ul. Gdańska
b) Halina Richert, ul. Spacerowa

16–17.06, (czw./pt.) a) Maciej Czapiewski, ul. Gdańska
b) Michał Jankowski, ul. Spacerowa

17–18.06, (pt./sob.) a) Zdzisław Kulewicz, ul. Gdańska
b) Zbigniew Krzywy, ul. Spacerowa

18–19.06, (sob./nd.) a) Andrzej Szuta, ul. Gdańska
b) Marcin Neumüller, ul. Gdańska

19–20.06, (nd./pon.) a) Ewa Wilk, Paweł Wilk, ul. Gdańska
b) Krzysztof Załuski, ul. Gdańska

20–21.06, (pon./wt.) a) Czesław Kula, ul. Gdańska
b) Jerzy Kolibski, ul. Gdańska

21–22.06, (wt./śr.) a) Jan Kula, ul. Gdańska
b) Zdzisław Kula, ul. Gdańska

22–23.06, (śr./czw.) a) Regina Nowak, Zbigniew Nowak, ul. Gdańska
b) Paweł Zittermann,

Szymon Pydo, Ełganowo, ul. Szkolna

Ełganowo

23–24.06, (czw./pt.) a) Tadeusz Styn, ul. Szkolna
b) Marek Dziekoński, ul. Asfaltowa

24–25.06, (pt./sob.) a) Piotr Torbicki, ul. Szkolna
b) Dariusz Bukowski, ul. Asfaltowa

25–26.06, (sob./nd.) a) Jarosław Kasperek, ul. Szkolna
b) Joanna Bukowska, ul. Asfaltowa

26–27.06, (nd./pon.) a) Jerzy Szwindowski, ul. Szkolna
b) Katarzyna Wieczorek, ul. Asfaltowa

27–28.06, (pon./wt.) a) Anna Tiborska, ul. T. Wrzesińskiego
b) Tadeusz Łukaszewicz, ul. Asfaltowa

28–29.06, (wt./śr.) a) Sławomir Dubiela, Teresa Dubiela, ul. Szkolna
b) Andrzej Bukowski, ul. Asfaltowa

29–30.06, (śr./czw.) a) Józef Stolc, ul. Szkolna
b) Karina Szulc, ul. Asfaltowa

30.06–1.07, (czw./pt.) a) Leszek Kowalewski, Anna Onasz, ul. Szkolna
b) Sławomir Kusaj, ul. Asfaltowa
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WSPÓLNYM WYSIŁKIEM
CAŁEJ NASZEJ PARAFII

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ W EŁGANOWIE

Na wiosnę praca przy kościele
wre. W chwili pisania tej rela-
cji (18.05.) zakończono tynkowanie
wnętrza kościoła wraz z częścią
przeznaczoną na mieszkanie i za-
plecze gospodarcze. Pod tynkiem
oczywiście jest położona instalacja
elektryczna i nagłaśniająca. Jest
położony dach łącznie z rynnami
i opierzeniem oraz płotkami zabez-
pieczającymi rynny przed osuwa-
jącym się śniegiem. Na zewnątrz
kościół jest z trzech stron obłożony
styropianem i wzmocniony siatką
oraz masą szpachlową. W najbliż-
szych dniach położony będzie tzw.
zewnętrzny baranek. Na ukończe-
niu jest też budowa wieży kościel-
nej. Wieża będzie miała 23 metry
wysokości. W wieży też są już
wstawione 3 okna.

Szybki postęp prac spowodo-
wał, że musiało zabraknąć fundu-
szy na zapłatę za materiały i pracę.
Dziękuję naprawdę gorąco wszyst-
kim drogim Parafianom za ofiary
na budowę kościoła i skarbnikom
ofiarnie poświęcającym co miesiąc
czas, by zapukać do wszystkich
mieszkań z prośbą o ofiarę na bu-
dowę kościoła. Codziennie modlę
się za ofiarodawców, budowniczych
i skarbników, a każdego miesiąca
w Waszej intencji odprawiam Mszę

św. Jestem mocno przekonany, że
jest to naprawdę Boże dzieło i Bóg
hojnie mu błogosławi.

Pozostaje jeszcze wiele do zro-
bienia: sufit, posadzka, malowanie
wnętrza i wyposażenie kościoła.
Jestem pełen nadziei, że z Waszą
pomocą sprostamy tym potrzebom.
Może są indywidualni sponsorzy,
którzy chcieliby sfinansować coś do
budującego się kościoła. Niech się
nie wstydzą, ale ofiarnie wesprą
to Boże dzieło. My odejdziemy do
wieczności, a kościół – daj Boże
– służyć będzie przyszłym pokole-
niom.

O tej propozycji wspominam
w związku z odwiedzeniem kościoła
budowanego w Rotmance. Kościół
jest w surowym stanie, a już 4 duże
okna mają witraże i są sponsorzy –
jak mi relacjonował ks. proboszcz
– na pozostałe witraże. Bierzmy
przykład od sąsiadów.

Raz jeszcze gorąco dziękuję dro-
gim Parafianom za wspieranie ma-
terialne i duchowe budowy kościoła
w Ełganowie. Mam nadzieję, że na
jubileusz 25-lecia koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej świątynia będzie zbudowana
i wyposażona. Daj Boże!

ks. E. Szymański
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Budowa kościoła w Ełganowie, stan 20 kwietnia 2011 r.
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ODPUST ZUPEŁNY
za Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Na prośbę ks. kardynała Józefa
Glempa, Prymasa Polski, skierowa-
ną w imieniu całego Episkopatu Pol-
ski do Ojca Świętego o udzielenie
odpustu zupełnego odmawiającym
Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
Stolica Apostolska odpowiedziała
następującym dokumentem:

Dnia 12 stycznia 2002 r.

Penitencjaria Apostolska na mocy
uprawnień specjalnie udzielonych
jej przez Papieża chętnie przyjmuje
przedstawioną prośbę i postanawia,
co następuje: Odpustu zupełne-
go pod zwykłymi warunkami (mia-
nowicie sakramentalna spowiedź,

Komunia eucharystyczna i modli-
twa w intencjach Ojca Świętego)
udziela się w granicach Polski wier-
nemu, który z duszą całkowicie
wolną od przywiązania do jakiego-
kolwiek grzechu pobożnie odmówi
Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go w kościele lub kaplicy wobec
Najświętszego Sakramentu Eucha-
rystii, publicznie wystawionego lub
też przechowywanego w tabernaku-
lum. Jeżeli zaś ci wierni z powodu
choroby (lub innej słusznej racji)
nie będą mogli wyjść z domu, ale
odmówią Koronkę do Miłosierdzia
Bożego z ufnością i pragnieniem
miłosierdzia dla siebie oraz gotowo-
ścią okazania go innym, to pod zwy-
kłymi warunkami również zysku-
ją odpust zupełny, z zachowaniem
przepisów co do „mających prze-
szkodę”, zawartych w numerach 24
i 25 Wykazu odpustów („Enchi-
ridii Indulgentiarum”). W innych
zaś okolicznościach odpust będzie
cząstkowy. Niniejsze zezwolenie
zachowa wieczystą ważność, bez
względu na jakiekolwiek przeciwne
zarządzenia.

+ Alojzy De Magistris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy
ks. Jan Maria Gervais

Źródło: www.milosierdzie.pl
(oficjalna strona Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach)
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POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Wojtek idzie z mamą do kościoła

Wojtek lubi wchodzić do kościoła,
kiedy jest z mamą na spacerze. In-
teresuje go wszystko w tym ogrom-
nym, wysokim budynku, zupełnie
innym niż pozostałe. Zauważył już
wiele szczegółów: wielkie okna ozdo-
bione kolorowymi obrazami, ławki,
duży stół, krzyż.

Jest pod wrażeniem panującej tu
ciszy, a przyćmione światło ma w so-
bie coś tajemniczego. Wojtek z całego
serca pragnie być grzeczny i być bli-
sko mamy. Kiedy ona przyklęka na
chwilę, on robi to samo i podobnie
jak mama składa ręce.

Ten pobyt w kościele zwykle jest
dość krótki a potem mama zawsze
cierpliwie odpowiada na jego py-
tania.

Kościół dlatego jest taki duży i jest
w nim tak wiele ławek i krzeseł, żeby,

zwłaszcza w niedzielę, mogła zgroma-
dzić się tutaj ogromna rodzina dzieci
Bożych. Przyjaciele Pana wspólnie
słuchają Jego Słowa, śpiewają o Jego
chwale, dzielą swe radości i troski.
Przypomina to trochę świąteczny
posiłek, na który Jezus zaprasza
wszystkich swych przyjaciół, groma-
dzących się wokół wspaniałego stołu,
ozdobionego kwiatami i świecami.

Jest to także nasz dom, ponieważ
od chwili chrztu należymy do wiel-
kiej rodziny dzieci Bożych. Właśnie
dlatego czasem i Wojtek przynosi
tu zebrane przez siebie kwiaty lub
wchodzi na chwilę, by powiedzieć:
„Dzień dobry, Panie Jezu. Kocham
Cię. Opiekuj się mamą, tatą i wszyst-
kimi, których kocham”.

Kiedyś Wojtek zdziwił się bardzo,
dostrzegając w głębi za ołtarzem
małe czerwone światełko.

– Mamusiu, popatrz, czerwone
światło!

Mama nie śmieje się z niego ani
nie mówi niezręcznie: „Tam mieszka
Jezus”, ponieważ nie jest On za-
mknięty w tej malutkiej skrzyneczce.
Mama wyjaśnia:

– Wiem, ja też widziałam to świa-
tełko. To nie jest całkiem tak, jak
na skrzyżowaniu ulic, ale to czerwo-
ne światło także oznacza, że tutaj
trzeba być uważnym i skupionym.
Kiedy kończy się Msza św., ksiądz
wkłada hostie do tej małej szafeczki,
która nazywa się tabernakulum. To
czerwone światełko ma nam powie-
dzieć, że jest tam Ciało Chrystusa,
byśmy pamiętali, że Pan Jezus żyje
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i nas kocha... On się cieszy, kiedy
przychodzimy tutaj, do Jego domu,
kiedy uważnie słuchamy Jego słów
i rozmawiamy z Nim...

Mama jest zadowolona, gdy Woj-
tek przez chwilę w skupieniu roz-
mawia z Panem. Ale nie zawsze tak
bywa. Czasami Wojtek jest rozbawio-
ny w kościele. Kiedyś wdrapał się na
ambonę, a potem wszedł do konfe-
sjonału, który wydał mu się podobny
do wielkiej, ciemnej szafy. Które-
goś dnia puścił rękę mamy, pobiegł
w stronę ołtarza i krzyknął kilka-
krotnie, aby usłyszeć echo odbijające

się w ogromnej, pustej przestrzeni.
Mama nie gniewała się jednak na nie-
go zbytnio, przecież do domu Pana
należy przychodzić z radością.

– Słyszałeś, jak donośnie odbija
się tutaj każdy głos. Kiedy zaśpiewa-
my tę piękną pieśń do Maryi Panny,
której cię ostatnio uczyłam, przeko-
nasz się, jak wyraźnie będzie słychać,
nawet jeśli śpiewamy bardzo cicho.
A kiedy jest dużo ludzi, ich piękny
śpiew wypełnia cały kościół.

Opr. ks. Adam Kroll

WYZNANIE WIARY

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogą-
cego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się po-
czął z Ducha Świętego, narodził się
z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim
Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrze-
bion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszech-
mogącego, stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha
Świętego, święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów od-
puszczenie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.

Chrześcijanie zawsze starali się
wyrażać swą wiarę w zwięzłej formie,
szukając jednocześnie sformułowań
najpełniej oddających istotę tej wia-
ry. Głosili: „Jezus jest Chrystusem”
– tzn. jest przyobiecanym przez Boga
i napełnionym przez Ducha Świętego
Mesjaszem i Zbawicielem ludzkości.
Mówili też: „Jezus jest Panem” –
poza Nim nikt, żaden z bogów czczo-
nych przez ludzi i żaden z władców
tego świata. Wyznanie to wielu spo-
śród chrześcijan pierwszych wieków
opłaciło prześladowaniem i męczeń-
ską śmiercią.

Także i późniejsi chrześcijanie
wciąż na nowo formułowali w krót-
kich zdaniach całość wyznawanej
przez siebie wiary. W Kościele kato-
lickim, a także w wielu innych Ko-
ściołach chrześcijańskich i wspólno-
tach kościelnych powszechnie przyję-
ło się „Apostolskie wyznanie wiary”
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(Skład apostolski – „Wierzę w Bo-
ga”). „Apostolskie”, to znaczy za-
wierające posłannictwo przekazane
przez Apostołów. Jego części były
pierwotnie odpowiedziami na trzy
pytania zadawane osobom pragną-
cym przyjąć chrzest: Czy wierzysz
w Boga, Ojca wszechmogącego? Czy
wierzysz w Jezusa Chrystusa, Zbawi-
ciela naszego? Czy wierzysz w Ducha
Świętego i w to, co On czyni? Te
pytania także obecnie kieruje Ko-
ściół do wszystkich chrześcijan, gdy
w czasie uroczystości wielkanocnych
odnawiają oni przyrzeczenie złożone
na chrzcie świętym.

Począwszy od III w. wszyscy przyj-
mujący chrzest wypowiadają wyzna-
nie wiary w formie zwartego tekstu.
W ten sposób powierzają się Bogu –
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Wyznanie wiary jest wyrazem
naszego żywego związku z Bogiem,
odzwierciedleniem zaufania, z jakim
się do Boga zwracamy: „Wierzę Ci
i powierzam się Tobie”. Jednocześnie
jest ono pieśnią pochwalną, wielbią-
cą dzieła Boga. Poza tym od samego
początku wspólnota wierzących ro-
zumie je również jako obowiązują-
ce sformułowanie wyznawanej przez
siebie wiary.

Niektórzy chrześcijanie próbują
obecnie szukać nowych słów i no-
wych sposobów dla wyrażenia wiary.
Jest to uzasadnione. Jakże bowiem
często rutyna bywa powodem niezau-
ważania, że z biegiem czasu pewne
pojęcia stają się niejasne lub zatra-
cają swe pierwotne znaczenie. Z dru-
giej jednak strony niełatwo oddać
w nowej formie, obudowane tradycją
stare chrześcijańskie wyznanie, nie
zmieniając przy tym jego treści. Tak
więc słuszne jest szukanie nowych
sformułowań, ale pod warunkiem, że

czyni się to przy równoczesnym po-
nownym sięganiu do tekstów starych.
Proces ten jest odzwierciedleniem
ciągłości naszej wiary i jej historii.
Dzisiejsi chrześcijanie w swej wierze
nie pozostają osamotnieni. Wierzą
oni we wspólnocie całego Kościoła
i pozostają złączeni w wierze z chrze-
ścijanami wszystkich wieków.

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek

Apostołowie (z grec. apostolos – poseł,
wysłaniec): Dwunastu uczniów wybra-
nych przez Jezusa do głoszenia Dobrej
Nowiny; św. Piotr jest wymieniany jako
pierwszy (por. Mt 10,1–4; Mk 3,13–19;
Łk 6,13–16); po zdradzie Judasza przy-
jęty został do grona uczniów św. Maciej
(Dz 1,26); zaś św. Paweł zaznacza (Ga 1),
że jako Apostoł pogan został powołany
przez Chrystusa. W Nowym Testamen-
cie także inni wierzący bywają nazywani
„apostołami”.

Konstantynopolitańskie wyznanie

wiary: Rozwinięcie Składu apostolskie-
go na soborach w Nicei (325) i Konstan-
tynopolu (381). Odmawia się je podczas
niedzielnej Eucharystii.

Credo (łac. = wierzę): Ponieważ wyzna-
nie wiary w języku łacińskim rozpoczyna
się tym słowem, zatem określamy nim
całe wyznanie wiary. Posługując się sło-
wem Credo, mamy na myśli najczęściej
konstantynopolitańskie wyznanie wiary.

Katechumen (z grec. katechumene):
Dorosły kandydat do chrztu. W staro-
żytnym Kościele obowiązywał stosunko-
wo długi okres przygotowania się do
chrztu. Ma to miejsce również dzisiaj
przy chrzcie dorosłych, przede wszystkim
w krajach misyjnych.
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Czystość przedmałżeńska, czyli płynięcie pod prąd (cz. I)

Obecnie młodzi decydują się
na podjęcie współżycia seksual-
nego przed zawarciem małżeń-
stwa częściej niż kiedyś. „Jaki
sens ma zachowanie czystości?
Czy trzeba czekać?” – pytają
sami siebie.

Różne argumenty usprawiedli-
wiające przedmałżeński seks podsu-
wa środowisko rówieśnicze, pra-
sa młodzieżowa, telewizja, inne
środki masowego przekazu, nawet
podręczniki szkolne. Co twierdzą?
W pierwszej części tego artykułu
przeanalizujemy dwa często poja-
wiające się dogmaty popularnej kul-
tury:

1. „Miłość uprawnia do rozpoczę-
cia współżycia. Współżycie seksual-
ne jest naturalnym dopełnieniem
każdej miłości”.

2. „Człowiek ma »potrzeby« sek-
sualne, które – jak wszystkie inne
potrzeby – trzeba zaspokajać, byle
tylko »zabezpieczyć się«. Seks to
rzecz naturalna”.

Na pierwszy rzut oka twierdze-
nia te wydają się całkiem słuszne.
Jednak przy bliższym przyjrzeniu
się im okazuje się, że jest zupełnie
inaczej, niż się twierdzi.

Miłość uprawnia do współży-
cia? Nie ślub?

Powiadają: „My się przecież ko-
chamy. Tak jest nam dobrze ze
sobą, cóż więc złego, że sypiamy
razem?”. Na zagadnienie to trze-
ba spojrzeć w szerszym kontekście.
Wtedy łatwo uświadomimy sobie,
że pierwszym zasadniczym złem
jest tutaj złamanie Bożych przyka-
zań. Jest to zło największe. To Bóg
jest stwórcą człowieka, w tym je-
go sfery seksualnej. Jeżeli dał nam
VI i IX przykazanie, to uczynił to
dla naszego dobra. Bóg naprawdę
pragnie, ażeby współżycie seksual-
ne przynosiło mężczyźnie i kobiecie
jak najlepsze owoce i czyniło ich
szczęśliwymi. A będzie to możli-
we jedynie wtedy, kiedy będą oni
z Nim zjednoczeni. Dlatego w Bo-
żych planach współżycie seksualne
powinno być znakiem sakramentu
małżeństwa, doświadczeniem Bożej
miłości we wzajemnej miłości ko-
biety i mężczyzny. Ma ono wyrażać
bezinteresowny dar z siebie współ-
małżonkowi w Jezusie Chrystusie,
na zawsze. A to staje się możliwe tyl-
ko w sakramentalnym związku mał-
żeńskim. I dlatego tylko sam Chry-
stus w sakramencie małżeństwa
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daje prawo do tego, aby mężczyzna
i kobieta stawali się „dwoje jednym
ciałem” (Ef 5,31). Wtedy współżycie
seksualne jest czymś nieskończenie
większym od doświadczenia jedynie
zmysłowej przyjemności.

Badania socjologiczne wykazują,
że to nie miłość chce przedmałżeń-
skiego współżycia, ale egoistyczne
pożądanie, przynajmniej jednej ze
stron. Co to oznacza? W takim
wypadku nie traktuje się kobiety
jako osoby godnej szacunku, ale
jak rzecz, której można używać dla
własnej przyjemności. Staje się ona
w takim układzie swego rodzaju
zabawką. Mężczyzna nie nawiązu-
je wtedy kontaktu z dziewczyną,
pragnąc małżeństwa i założenia ro-
dziny. Jego motywacje są zupełnie
inne: chce się nią tylko przez jakiś
czas pobawić. Niestety, sporo dziew-
cząt zgadza się na rolę zabawki
seksualnej, a wzory prezentowane
przez środki masowego przekazu
utwierdzają je jeszcze w przekona-
niu, że jest to rzecz normalna, że
tak właśnie mają wyglądać relacje
z mężczyzną.

„Jesteśmy stworzeni do miło-
ści, spełniamy się przez nią. Ale
miłość to nie sprawa kilku minut
spędzonych w seksualnej gorączce.
To sprawa całego życia. Jeżeli jest
dojrzała, seks przestaje być naj-
ważniejszy. Najważniejszy jest dla
tych, którzy nie wiedzą, co zna-
czy prawdziwa miłość. Współżycie
bez miłości to zwykła kopulacja, jak
u zwierząt. Kopulują jak zwierzątka
i nazywają to miłością” (Barbara,
l. 22).

W okresie dojrzewania domi-
nującym mechanizmem zachowa-
nia dziewczyny jest poszukiwanie
akceptacji. Nawiązując przyjaźń ze
swoim kolegą, nie tyle szuka ona
zmysłowej przyjemności, ile akcep-
tacji siebie. Chce się komuś podobać,
pragnie uznania, zrozumienia, tro-
chę czułości. Przy braku aprobaty ze
strony rodziny czy środowiska pra-
gnienie znalezienia kogoś, kto da jej
poczucie wartości, nasila się. Jeżeli
w relacji z kimś zostaje dowarto-
ściowana, wiąże się emocjonalnie.
Łatwo przychodzi jej brać to, co
przeżywa, za prawdziwą i jedyną
miłość. W końcu, chcąc skuteczniej
zatrzymać chłopaka przy sobie, da-
je mu „dowody miłości” (zwłaszcza
jeśli chłopak się ich domaga). Nie
znajduje jednak tego, czego szukała.
Jest używana, a nie kochana.

Przedwczesne doświadczenia
seksualne dziewcząt mogą być rów-
nież motywowane chęcią dorów-
nania koleżankom, poszukiwaniem
wrażeń, ciekawością, wypełnianiem
wymagań mody na „nowoczesność”
itp. Ale nie do takich banalnych
celów ma służyć współżycie. Jego
naturalny cel jest znacznie, znacz-
nie wyższy, ważniejszy i piękniejszy.
Sfera seksualna jest w jakimś sensie
święta i nie wolno jej w ten sposób
profanować. Dlatego doświadczenia
te ranią – czasami bardzo boleśnie
i na całe życie.

Załóżmy jednak, że chłopak
i dziewczyna są w sobie rzeczy-
wiście zakochani. Czy mogą podjąć
współżycie, aby dopełnić w ten spo-
sób swoją „miłość”? Doświadczenie
życiowe pokazuje, że przedmałżeń-
skie stosunki seksualne, zamiast
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pogłębiać i umacniać relacje, po-
wodują ich obumieranie. Patrząc
z czysto psychologicznego punktu
widzenia, dochodzi się do wniosku,
że dzieje się tak głównie dlatego,
iż „partnerzy” nie oddają się so-
bie całkowicie, bo nie czynią tego
na zawsze. W takim tymczasowym
układzie brakuje poczucia emocjo-
nalnego bezpieczeństwa i zaufania,
które są podstawą konstruktywne-
go związku. Strach przed ciążą,
wątpliwości co do motywów postę-
powania partnera, poczucie winy
itp. sprawiają, że akt seksualny nie
jest całkowitym oddaniem się sobie
nawzajem, jakiego pragnie natura
ludzka.

„Słyszy się czasami takie zdanie:
»Po co nam ten świstek papieru, li-
czy się miłość«. Ślubować dziewczy-
nie wobec Boga, rodziny, przyjaciół:
»miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską aż do śmierci« – jest bez
wartości?! To jest właśnie znak, że
się kocha! Chcieć być z kimś do
końca życia, założyć rodzinę, mieć
dzieci jest bez znaczenia, ale latać
od jednej do drugiej, z jednego łóżka
do następnego – to miałaby być
miłość? Dla mnie bardziej bezpłat-
na prostytucja niż miłość” (Marcin,
l. 20).

„Zakochanie jest egoistyczne.
»Tak mi jest z nim dobrze« –
mówią zakochane dziewczyny. »Mi
jest dobrze«... Pytam się ich wtedy:
»Na jak długo starczyłoby ci tej mi-
łości, gdyby twój ukochany złamał
kręgosłup, siedział w wózku, trzeba
by go karmić, myć i zmieniać mu
pampersy?... I gdyby zainteresował
się tobą ktoś inny – młody, piękny,
zdrowy i bogaty?«” (Mateusz, l. 19).

Co to jest miłość?... Czy zakocha-
nie i miłość oznaczają to samo?...
Im gorętsze uczucia, tym większa
miłość? Oczywiście, że nie! Gorące
uczucia mogą, ale nie muszą towa-
rzyszyć prawdziwej miłości. Można
być zakochanym, a wcale nie ko-
chać. I można kochać, a zupełnie
nie być zakochanym. Czy się rze-
czywiście kocha, okazuje się, kiedy
przeminie zakochanie, bo ono prze-
ważnie przemija.

Wiele jest rodzajów miłości. W ję-
zyku greckim na przykład istnieją
aż cztery słowa na wyrażenie tego,
co po polsku nazywa się jednym –
„miłością”. Dzieci kochają swoich
rodziców, rodzice – dzieci. Miłuje
się rodzeństwo. Nauczyciel na swój
sposób powinien kochać uczniów,
lekarz – pacjentów. Matka Teresa
z Kalkuty – mówimy – kochała ubo-
gich. Mamy nawet miłować swoich
nieprzyjaciół!

Jest wiele rodzajów miłości, ale
wszystkie one mają jedną wspólną
cechę. Jeżeli brak tej cechy, nie
można mówić, że się kocha. Miłość
w swej najgłębszej istocie jest mia-
nowicie troską o dobro drugiej osoby
(a więc jest przeciwieństwem ego-
izmu). Troszczyć się o drugą osobę,
o jej dobro, bezinteresownie, choćby
to było trudne i wymagało wysiłku.
Właśnie ofiara jest bardziej mia-
rą miłości niż temperatura uczuć.
Miłości nie muszą towarzyszyć za-
wsze wzniosłe czy choćby pozytyw-
ne uczucia. Natomiast z prawdziwej
miłości zawsze wypływa szczęście.

Miłość związana jest bardziej
z wolą niż uczuciami. Zwróćmy
uwagę, że dwoje ludzi zawierają-
cych małżeństwo przyrzeka sobie
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miłość do końca życia. Skoro można
ją obiecać, musi być ona wolnym
wyborem, nie zaś jakąś niezależną
od nas emocjonalną reakcją. Gdyby
miłość nie była zależna od naszej
woli, w czasie ślubu moglibyśmy
jedynie wyrazić, co czujemy w danej
chwili, i mieć nadzieję, że będzie to
trwało. Ślub jednak jest obietnicą,
a nie mglistym przewidywaniem.

Powróćmy do głównej myśli. Ja-
ka jest troska o dobro dziewczyny
u chłopaka, który dąży do współży-
cia?... Lista negatywnych skutków
przedmałżeńskiego współżycia jest
bardzo, bardzo długa (wymienimy
je w drugiej części artykułu). Ja-
ka jest troska dziewczyny o dobro
chłopaka, jeśli mu ulega? Jaka jest
ich wspólna troska o dobro dziecka,
które chociaż tego nie chcą, może
się począć? Czy dają innym dobry
przykład, tzn. troszczą się o ich
dobro? Czy więc to, co nazywają
„miłością”, rzeczywiście nią jest?...

„Ci, którzy współżyją przed ślu-
bem, ponieważ »czują«, że mają do
tego prawo, uczą się, że przyjem-
ność stoi na pierwszym miejscu. To
prosta droga do zdrady. Małżonko-
wie muszą robić to, co dobre dla
obu stron, a nie to, na co mają ak-
tualnie ochotę. Dobro małżonków
i rodziny, z którego wynika praw-
dziwe szczęście, jest ważniejsze niż
chwila przyjemności. Należy je sta-
wiać na pierwszym miejscu i pod-
porządkować mu swoje pragnienia
i pożądania” (Robert, l. 29).

Trzeba dużo pracy nad sobą,
aby w ogóle stać się kochającym
człowiekiem, a nie tylko mieć od
czasu do czasu dobre uczucia do

kogoś. Miłości trzeba się uczyć –
w przeciwieństwie do zakochania,
które samo przychodzi (i odchodzi).
Najpierw nauczyć się kochać (co
byłoby jednym z największych ży-
ciowych sukcesów), a potem dopiero
się zakochać. Wiele młodych mał-
żeństw stwierdza z przerażeniem,
że tak szybko „przeminęła ich mi-
łość”. Problem właśnie w tym, że
nie umieli prawdziwie kochać – ani
innych, ani siebie wzajemnie, a to,
co przeminęło, było tylko zakocha-
niem.

Zachowanie czystości przedmał-
żeńskiej jest najlepszą szkołą miło-
ści. Wśród tych, którzy zrezygnowali
z walki o czystość, nie znajdzie się
prawdziwie kochających...

„Dopiero kiedy skończyłem
z fantazjami seksualnymi na te-
mat swojej dziewczyny, dopiero kie-
dy przestałem kombinować, jak za-
ciągnąć ją do łóżka, dopiero kiedy
zacząłem traktować ją jak przyjacie-
la, a nie jak potencjalną kochankę,
dopiero kiedy zacząłem z nią roz-
mawiać normalnie, bez podtekstów
i krążenia wokół seksu, dopiero
wtedy zacząłem ją kochać. Pożąda-
nie to coś diametralnie różnego niż
miłość. Pożądanie uniemożliwia ko-
chanie, bo jest egoizmem” (Łukasz,
l. 20).

Wielkie ideały, wartości, szla-
chetne zasady życia wymagają co-
dziennego zmagania się ze sobą
i samodyscypliny. Nie osiąga się ich,
żyjąc „na luzie”, ale w codzien-
nym trudzie, który równocześnie
przynosi wielką satysfakcję.

„Miłujcie się” 3/2008
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KATECHIZM DOROSŁYCH
Nazwy sakramentu Eucharystii

1. Wybierając się w niedzielę do
kościoła, mówimy przeważnie, że
idziemy na Mszę świętą. Podczas
kazań i homilii słyszymy często, że
przyszliśmy na Eucharystię lub że
bierzemy udział w zgromadzeniu
liturgicznym. Skąd bierze się ta-
ka różnorodność w nazywaniu tego
sakramentu?

2. Odpowiedź na to pytanie mo-
żemy znaleźć w Katechizmie Ko-
ścioła Katolickiego, w którym czy-
tamy, że „wielość nazw, jakimi
określany jest ten sakrament,
wyraża jego niewyczerpane bo-
gactwo. Każda z nich ukazuje pe-
wien jego aspekt” (KKK 1328).

3. Najpopularniejszym spośród
wielu określeń jest pochodzące z ję-
zyka greckiego słowo „Euchary-
stia”. Oznacza ono dziękczynie-
nie Bogu na wzór opisanych w Pi-
śmie świętym żydowskich błogosła-
wieństw, wychwalających Boże dzie-
ła: stworzenia, odkupienia i uświę-
cenia (por. KKK 1328). Sakrament
Ciała i Krwi Chrystusa bywa też

nazywany Wieczerzą Pańską. Na-
zwa ta przypomina wieczerzę, którą
Jezus spożył ze swymi uczniami
w przeddzień swej męki, jak rów-
nież nawiązuje do opisanej w Apo-
kalipsie świętego Jana uczty godów
Baranka (por. Ap 19,9; KKK 1329).

Na innym aspekcie koncentruje
się nazwa „łamanie Chleba”, bę-
dąca przypomnieniem obrzędu cha-
rakterystycznego dla żydowskiego
posiłku. Gest łamania chleba został
wykonany przez Jezusa w trakcie
Ostatniej Wieczerzy i był tak bardzo
związany z Jego osobą, że ucznio-
wie, spotkawszy Pana po Zmar-
twychwstaniu, rozpoznali Go wła-
śnie po tym geście. Nazwa ta została
też przyjęta przez pierwszych chrze-
ścijan, którzy w ten sposób określali
swoje gromadzenie się na Euchary-
stii. Od początku Kościoła bowiem
przeżywana jest ona we wspólnocie,
stąd też bywa nazywana „zgro-
madzeniem eucharystycznym”
(por. KKK 1329).

Eucharystię nazywa się także
„Pamiątką Męki i Zmartwych-
wstania Pana”, jak również „Naj-
świętszą Ofiarą”. Nazwy te pod-
kreślają, że Eucharystia jest wspo-
mnieniem i uobecnieniem odku-
pieńczej ofiary Zbawiciela. Jedno-
cześnie sakrament ten określany
jest mianem „ofiary Mszy świę-
tej”, „ofiary pochwalnej” oraz
„ofiary czystej i świętej”. Nazwy
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te wskazują, że ofiara eucharystycz-
na dopełnia i przewyższa wszyst-
kie ofiary Starego Przymierza (por.
KKK 1330).

Kolejne określenie – „święta
i Boska liturgia” – wskazuje,
że „celebrowanie tego sakramentu
zajmuje centralne miejsce w ca-
łej liturgii Kościoła i jest jej naj-
głębszym wyrazem. W tym samym
znaczeniu nazywa się również ów
sakrament celebrowaniem Świę-
tych Tajemnic” (KKK 1330). Prze-
chowywane w tabernakulum bądź
adorowane podczas wystawienia Po-
staci Eucharystyczne nazywane są
natomiast „Najświętszym Sakra-
mentem”. Określenie takie wska-
zuje, że jest to sakrament wszyst-
kich sakramentów (por. KKK 1330).

Eucharystia nosi także nazwę
Komunii, ponieważ – jak uczy Ka-
techizm – „przez ten sakrament
jednoczymy się z Chrystusem, któ-
ry czyni nas uczestnikami swojego
Ciała i swojej Krwi, abyśmy two-
rzyli jedno Ciało. (...) Nazywa się ją

również chlebem aniołów, chle-
bem z nieba, lekarstwem nie-
śmiertelności, wiatykiem” (KKK
1331).

Sakrament ten nosi wreszcie
miano Mszy świętej. Nazwa ta
pochodzi od łacińskiego słowa „mis-
sa”, pochodzącego od „missio”, czyli
„posłanie”. Jak uczy Katechizm, „li-
turgia, w której dokonuje się miste-
rium zbawienia, kończy się posła-
niem wiernych (missio), aby pełnili
wolę Bożą w swoim codziennym
życiu” (KKK1332).

4. Zapamiętajmy: Niezgłębio-
ne bogactwo sakramentu Eu-
charystii wyrażane jest przez
wiele różnych nazw. Najczęściej
nazywa się go: Eucharystią,
Mszą Świętą, Wieczerzą Pańską,
łamaniem Chleba, Najświętszą
Ofiarą czy Najświętszym Sakra-
mentem. Każde z określeń odda-
je inny aspekt tego sakramentu
(por. KomKKK 275).

KP

WIEK DOJRZAŁY

Młodość to dar i zadanie. To
wielkie bogactwo, jak mówił bł. Jan
Paweł II.

Gdy się jest młodym, człowiek
ma przed sobą wiele możliwości.
Wszystkie decyzje są przed nami:
wybór stanu, zawodu, współmałżon-
ka, miejsca zamieszkania.

Potem człowiek wyrusza po-
spiesznie w którąś stronę, poddaje
się okolicznościom życiowym, wy-
biera niecierpliwie i decyzje ma się

już za sobą. Gdy się to zauważy,
młodość ma się już za sobą. W psy-
chologii rozwojowej określa się dość
precyzyjnie kolejne etapy związane
z wiekiem dziecka. U człowieka do-
rosłego okresy rozwoju trudno jest
mierzyć latami. Raczej mierzy się
faktami życia i ich przeżywaniem.
Wybór został dokonany, droga jest
już określona – jest to pierwszy etap
dojrzałości.
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Z podjętymi decyzjami, z dumą
poruszamy się w określonym kie-
runku. Osiągnięte cele nie zawsze
dają satysfakcję. Nieraz z większą
nostalgią spoglądamy wstecz za ty-
mi możliwościami, których się nie
zrealizowało, bo nie można się cof-
nąć i droga jest wytyczona, z tęsk-
notą za tym, co można było inaczej.
W życiu niektórych, przychodzi po-
kusa, by jeszcze raz spróbować,
wybrać inną drogę życia, odkryć na
nowo wartość miłości, stać się bar-
dziej atrakcyjnym. Zapomina się, że
przy tej zamianie ograniczenie jed-
ną drogą i tak pozostanie. Odczuwa
się bunt przeciwko: „Już na zawsze”
i żal za utraconymi możliwościami:
„Przecież nie jestem jeszcze stary”.

Czasem podejmuje się próbę cof-
nięcia czasu. W czasie drogi życio-
wej, ustalały się związki z innymi
osobami. Gdy nagle odejdę, zagraża
katastrofa. Relacje z drugą osobą,

tak zwane sprawy prywatne, są
zawsze sprawą społeczną, bo doty-
czą przynajmniej dwojga. Widzimy,
jakie spustoszenie pociągnęłaby za
sobą upragniona zmiana. Ile osób
ucierpiałoby na niej bezpośrednio.
Ostatecznie byłoby się znów na jed-
nej tylko drodze – tyle że na innej.
I to jest drugi etap dojrzałości.

Teraz zaczyna się dostrzegać
coś nowego. Oto, choć wybory ze-
wnętrzne ma się w zasadzie za sobą
i droga jest dość wyraźnie określo-
na, można się na niej zachowywać
bardzo różnie. Teraz wybory są in-
ne, na zewnątrz mniej widoczne,
za to głębsze, bardziej wewnętrzne,
nieraz trudniejsze, a nawet drama-
tyczne.

Kiedy się wybiera śliczną i mło-
dą dziewczynę na żonę, znajomi
gratulują, organy grają, a stosu
kwiatów trudno udźwignąć. Kiedy
się wybiera wierność dla tej samej
dziewczyny, ale już starszej, bar-
dziej zmęczonej i czasem nieznośnej
– nikt o tym nie wie. Gdy się wra-
ca z kliniki do domu z uroczym
dzieckiem, przyjaciółki przynoszą
podarki, a rodzina zbiera się pełna
zachwytu. Gdy uśmiecha się do tego
dziecka, kiedy jest już niegrzecznym
nastolatkiem, gdy przyszywa niezli-
czoną ilość guzików i łat do spodni,
gdy znajduje dla niego czas mimo
zmęczenia – nikt nam nie gratuluje.
Kiedy wybiera się kapłaństwo, lud
płacze ze wzruszenia na prymicjach,
a rodzina tylko dla pozoru nie de-
monstruje dumy zbyt wyraźnie, ale
potem gdy wybiera się samotny wie-
czór i pogodną gotowość na każde
wezwanie – to już jest zwyczajne.
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Sami musimy wiedzieć, czemu jeste-
śmy wierni raz podjętym wyborom
i wybierać co dzień samemu i po
cichu. To jest trzeci etap dojrzałości.

W miarę upływu lat i rosnące-
go doświadczenia, życie widzi się
jako coraz bardziej skomplikowane,
wybory coraz bardziej wewnętrzne
i wcale nie łatwiejsze przez to, że
codzienne i przez nikogo nie za-
uważane. Już nie tylko, czy żenić
się z dziewczyną, która się podo-
ba, ale jak układać z nią życie,
by było naprawdę dobre. Już nie
tylko: czy zakładać rodzinę, ale czy
wybierać jej dobro, raczej dbając
o dobrobyt, czy o wspólne spę-
dzanie czasu. Jak realizować swoje
powołanie, jak wychować dzieci, jak
wykonywać swój zawód, w co się
angażować, jak rządzić swoim cza-
sem, by go nie skąpić dla innych,

a jednocześnie przez pośpiech nie
robić wszystkiego powierzchownie.
Wybory bardziej subtelne, na ze-
wnątrz czasem niezauważalne: już
nie tyle, co robić, ale jak.

Wtedy okazuje się, że chociaż
poruszamy się po tej samej drodze,
to mamy jeszcze masę możliwości.
Znowu tyle wyborów, tyle koniecz-
nych decyzji, w dodatku dokony-
wanych samotnie, bez gratulacji
i kwiatów. Ich uzasadnienie musi
być głębsze, żeby wysiłki miały sens.
Więc szukamy sensu decyzji, które,
okazało się, znowu są przed nami,
nie za nami. Odkrywamy go mozol-
nie i po trochu, ale gdy umrzemy,
zobaczymy „twarzą w twarz” (1 Kor
13,12).

Opr. ks. Adam Kroll

DROGA POWOŁANEGO

Gdybym miał coś o sobie napisać,
co by to mogło być? W sumie jak dużo
może napisać ktoś, kto ma zaledwie
25 lat? A jednak chciałbym coś napi-
sać. Ten rok stał się dla mnie okazją,
aby ponownie przyjrzeć się życiu
powołanego. Otrzymawszy pierwszy
stopień święceń, może się wydawać,
że świat padnie do stóp. Okazuje się
jednak, że dopiero wtedy człowiek
zaczyna doświadczać pokory i służe-
nia innym. Ale może warto cofnąć się
nieco wcześniej i zrewidować, czym
jest „droga powołanego”.

Nie różniłem się niczym od mo-
ich kolegów – no może poza tym
jednym, że gdy oni woleli palić papie-
rosy, ja wolałem poważnie rozmyślać

nad przyszłością. Może też to było
inne, że po 10 latach nadal pozo-
stawałem ministrantem, choć na rok
byłem zawieszony, ale to inna histo-
ria. Wszystko układało się spokojnie
i normalnie, aż pewnego dnia oto-
czeniem wstrząsnęła wiadomość –
Grzesiek idzie do seminarium, żeby
zostać księdzem. Decyzja dojrzewała
we mnie dość długo, lecz niewiele
osób o niej wiedziało.

Nie miałem w Gdańskim Semina-
rium Duchownym żadnych kolegów
ani znajomych. Wchodziłem do zu-
pełnie obcego mi świata, z tą cząstką
informacji, iż lepiej nic sobie o se-
minarium nie wyobrażać. Zderzenie
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z rzeczywistością było jak uderzenie
z całej siły w ścianę – bolesne. Rocz-
nik liczący 38 osób, w ciągu dwóch
tygodni stracił 4 kleryków. Pojawiają
się pierwsze wątpliwości, może le-
piej będzie odejść? Jednak po kilku
rozmowach i wielu wypitych kawach
wątpliwości odchodzą, a ja zaczynam
się dostosowywać do surowego try-
bu życia w GSD. Na drugim roku
zaczyna się „krawiecka gorączka” –
w końcu do uroczystego przywdzia-
nia sutanny, czyli obłóczyn, zostaje
już niewiele czasu. Każdy się pyta
starszych, gdzie najlepiej pojechać,
gdzie najtaniej, z jakiego materiału
uszyć? Początek trzeciego roku to
początek bycia postrzeganym jako
ksiądz – w końcu tylko wtajemni-
czeni wiedzieli, że noszenie sutanny,
to niekoniecznie oznaka bycia księ-
dzem. Trudno powiedzieć, kto był
bardziej wzruszony – my, czy nasze
rodziny? Wiedziałem natomiast jedno
– po dwóch latach filozofii, zaczyna
się prawdziwa nauka. Rozpoczynamy
studiowanie teologii. W tym czasie
należało również rozejrzeć się za
profesorem, który podejmie się pro-
wadzenia pracy magisterskiej. Po-
stanowiłem poprosić o to naszego
diecezjalnego liturgistę, pod którego
kierunkiem napisałem dość nowa-
torską pracę „Troska o Eucharystię
w nauczaniu Benedykta XVI”. Nad-
szedł rok czwarty i wielki cios dla
mnie – w grudniu do wieczności ode-
szła moja mama, która była dla mnie
najbliższą i najbardziej zaufaną oso-
bą. Wtedy doświadczyłem najmoc-
niej, co to znaczy wspólnota. Cały
zarząd GSD, niektórzy klerycy, ale
przede wszystkim cały mój rocznik
byli obecni na Mszy i na pogrzebie.
Nie kryłem swego wzruszenia, gdy

bracia z roku wspólnie śpiewali pieśni
o nadziei i zmartwychwstaniu. Rok
piąty stał się rokiem intensywnej na-
uki. Finalizacja pracy magisterskiej
i całego trzyletniego studium teolo-
gii, znalazły swe podsumowanie na
przełomie maja i czerwca. Krótko po-
tem rozpoczęły się rekolekcje przed
święceniami i nadszedł długo oczeki-
wany dzień, gdy z kleryka stałem się
diakonem.

Dalmatyka założona, Msza świę-
ta zakończona, nadszedł czas na
dekrety. Gdy usłyszałem nazwę miej-
sca, do którego mam iść, zapyta-
łem się w duchu „a gdzie to jest?”
I tak rozpoczęła się moja przygoda
w Trąbkach Wielkich u stóp Ma-
ryi Trąbkowskiej – patronki świata
pracy. Zakres obowiązków – stopnio-
wo rozszerzany. Na początek opieka
nad ministrantami. Pierwsze wyzwa-
nie, w którym nie bardzo potrafiłem
się odnaleźć. Na szczęście Bóg da-
je pomoc w odpowiednich osobach:
Mojżesz miał Aarona, Eliasz miał
Elizeusza, Paweł miał Łukasza. Ja
miałem swoją prawą rękę w postaci
Piotrka – wieloletniego ministran-
ta, którego ustanowiłem prezesem
ministrantów. Wspólne planowanie
wycieczek, troska o poprawność li-
turgii, czy zwykłe spotkania dwóch
kolegów – to norma przez ostat-
ni rok. We wrześniu doszło nowe
zadanie – uczenie w szkole, w cha-
rakterze nauczyciela religii. Miałem
poważne obawy o to, czy sobie po-
radzę we współczesnym gimnazjum,
ale okazało się, że olbrzymie wspar-
cie ze strony grona pedagogicznego
rozwiało moje wątpliwości.

Raz na miesiąc starałem się wy-
głosić homilię. Czuwałem przy tym,
aby żadna z nich nie była do siebie
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podobna. Czy to mi się udało? Cóż,
nie mnie oceniać. Kończąc prak-
tykę w Trąbkach Wielkich, jestem
wdzięczny wielu osobom. Najbar-
dziej jednak księdzu proboszczowi,
że takiego młodzika dopuścił do wie-
lu rzeczy, przez co miałem okazję
nauczyć się, czym jest „droga po-

wołanego”. Zamykając tę refleksję,
powiem tylko jedno zdanie: powołań
w Kościele jest mnóstwo, a każdy
powinien rozpoznać swoje, bo wza-
jemnie się uzupełniając, kroczymy
prostą ścieżką do Domu Ojca.

dk. Grzegorz Szatkowski

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

24 kwietnia sakrament chrztu św.
w naszym kościele otrzymali:

� Amelia Katarzyna Sadowska,
córka Katarzyny i Tomasza za-
mieszkałych w Trąbkach Wielkich,

� Ksawery Daniel Martyniuk, syn
Sylwii i Daniela zamieszkałych
w Gołębiewie Wielkim.

***
24 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli Izabela Walaszewska i To-
masz Brokos – oboje zamieszkali
w Trąbkach Wielkich.

***
1 maja w kościele w Czerniewie
została odprawiona uroczysta msza
św. dziękczynna za beatyfikację Jana
Pawła II. Mszę św. koncelebrowali:
ks. prałat Edward Szymański, ks.
kanonik Gerard Borys, ks. kanonik
Adam Kroll oraz ks. Krzysztof Ma-
siulanis. Do kościoła przybyły poczty
sztandarowe ochotniczych straży po-
żarnych i szkół z naszej gminy, dele-
gacje instytucji gminnych, zakładów
pracy, radni, sołtysi oraz liczna rze-
sza wiernych. Delegacje oddały hołd
wielkiemu Polakowi poprzez złoże-
nie wiązanek kwiatów i zniczy przed
Jego portretem, ustawionym u stóp

ołtarza. Mszę św. uświetnił występ
Chóru „Bel Canto”.

***
3 maja w auli Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, odbył się koncert
z okazji rocznicy ustanowienia Kon-
stytucji 3 Maja. Dość licznie zgroma-
dzonej publiczności zaprezentowała
się młodzież gimnazjalna oraz absol-
wenci naszego gimnazjum. Gwiaz-
dą wieczoru była Monika Schu-
chardt, która zaśpiewała kilka zna-
nych i lubianych przebojów muzyki
rozrywkowej. Wokalistka wystąpiła
z towarzyszeniem chórku miesza-
nego oraz młodych muzyków (Woj-
ciech Kosiński – fortepian, Karolina
Leszczyńska – gitara basowa, kon-
trabas, Anika Rehmus – skrzypce,
Katarzyna Bukowska – wiolonczela).
Ponadto indywidualnie w piosenkach
zaprezentowali się także członkowie
chórku: Patrycja Bukowska, Karo-
lina Szurgocińska, Paweł Jaszew-
ski i Wojciech Kosiński. Występy
młodych artystów zapowiadał Paweł
Schuchardt, a nad całością koncertu
czuwał Janusz Beyer, który akompa-
niował na fortepianie i akordeonie.

***
8 maja w kościele w Trąbkach Wiel-
kich 42 dzieci przystąpiło do uroczy-
stej Pierwszej Komunii Świętej.

24



Wykonawcy koncertu z okazji rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, który
odbył się w trąbkowskim gimnazjum

VI Trąbkowski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
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19 maja na terenie przy kościele
NMP w Trąbkach Wielkich, pod pa-
tronatem Gdańskiej Caritas, zorgani-
zowany został VI Trąbkowski Dzień
Godności Osób Niepełnosprawnych.
Spotkanie rozpoczęło się nabożeń-
stwem majowym pod przewodnic-
twem ks. prałata Edwarda Szymań-
skiego, z udziałem podopiecznych
i pracowników OREW w Trąbkach
Wielkich oraz podobnych instytucji
z terenu powiatu gdańskiego, grup
dzieci z przedszkola i ze szkół pod-
stawowych z terenu naszej gminy
oraz zaproszonych gości: ks. Dyrek-
tora Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Janusza Stecia, ks. dziekana Stani-
sława Łady z Pruszcza Gdańskiego
oraz Wójta Gminy Trąbki Wielkie
Błażeja Konkola. Festyn, podobnie
jak w ubiegłym roku, odbył się
na placu przed ołtarzem polowym.
Po powitaniu gości przez Dyrektora
OREW w Trąbkach Wielkich Be-
atę Kadzikiewicz, głos zabrali ks.
Janusz Steć oraz wójt Błażej Kon-
kol. W części artystycznej na ołtarzu
polowym, oprócz młodzieży z OREW
w Trąbkach Wielkich, wystąpiły dzie-
ci z Przedszkola w Trąbkach Wiel-
kich, ze Szkoły Podstawowej w Czer-
niewie, uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej z Krzywego Koła,
akordeonista Kazik Łazik z Cen-
trum Pomocowego im. Jana Pawła II
w Gdańsku, dzieci z Ośrodka Rewa-
lidacyjno-Wychowawczego w Giemli-
cach, dzieci ze Szkolnego Koła Cari-
tas w Łęgowie oraz, na zakończenie
festynu, Zespół Czar-Dasz z Gdyni.
Zorganizowano także liczne zabawy
i konkursy, loterię fantową, a dla
głodnych i spragnionych nie zabra-
kło smacznych posiłków i napojów.

***

19 maja odbyła się V zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m.in.
następujące tematy:

1. Dokonano zmian w budżecie gminy
na 2011 rok, w tym m.in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżą-
cych o kwotę 24 tys. zł przyznaną
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na usuwanie wyrobów
zawierających azbest;

b) zwiększono plan dochodów in-
westycyjnych o kwotę 64 tys. zł
z rezerwy celowej na utworzenie
szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Kłodawie;

c) zwiększono plan wydatków na:
– przebudowę drogi gminnej Trąb-

ki Wielkie – Ełganowo w kwocie
2,75 mln zł,

– budowę szkolnego placu zabaw
w Kłodawie w kwocie 140 tys. zł,

– remont lokalu w budynku komu-
nalnym w Gołębiewku w kwocie
40 tys. zł,

– budowę szamba przy Szkole Pod-
stawowej w Sobowidzu w kwocie
25 tys. zł,

– remont instalacji elektrycznej
w świetlicy w Gołębiewie Średnim
w kwocie 7 tys. zł,

– stypendia dla uczniów szkół gmin-
nych w kwocie 7,7 tys. zł,

– na nagrody za udział w XVI Pucha-
rze Sołectw w kwocie 7,2 tys. zł;

c) zmniejszono plan wydatków na:
– budowę punktu widokowego w So-

bowidzu o kwotę 420 tys. zł,
– budowę ścieżki rowerowej w Sobo-

widzu o kwotę 420 tys. zł,
– remont świetlicy wiejskiej w Mie-

rzeszynie o kwotę 250 tys. zł,
– budowę ogrodzenia przy świetlicy

w Gołębiewie Średnim o kwotę
7 tys. zł.
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Nowo ochrzczona Amelia Katarzyna Sadowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Ksawery Daniel Martyniuk z rodzicami i chrzestnymi
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Państwo Młodzi Izabela i Tomasz Brokosowie

Państwo Młodzi Aneta i Daniel Karpińscy
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2. Wyrażono zgodę na sprzedaż nie-
ruchomości gminnej niezabudowanej
o powierzchni 0,85 ha, położonej
w Drzewinie.

3. Upoważniono Wójta Gminy do za-
warcia umowy na wydzierżawienie
firmie „Abaks” Adam Długosz z sie-
dzibą w Skowarczu przy ul. Gdań-
skiej 82, części dachu na budynku
Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich,
z przeznaczeniem na zamontowanie
masztu służącego do przekazania
internetowego łącza szerokopasmo-
wego dla mieszkańców naszej gminy.

4. Wyrażono zgodę na pomoc finan-
sową w kwocie 10 tys. zł na zakup
sprzętu informatycznego dla Komi-
sariatu policji w Trąbkach Wielkich.

5. Podjęto uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego, obejmujących rejony następu-
jących miejscowości: Łaguszewo, So-
bowidz, Gołębiewo, Rościszewo i Klę-
piny, w związku z planami budowy
zespołu siłowni wiatrowych.

6. Podjęto uchwałę w sprawie wy-
dzierżawienia 3 działek gminnych
o łącznej powierzchni 6,33 ha w Po-
stołowie, z przeznaczeniem na wydo-
bycie kruszywa naturalnego.

***
21 maja w naszym kościele sakra-
mentalny związek małżeński zawarli
Aneta Knitter z Ełganowa i Daniel
Karpiński z Trąbek Wielkich.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2011

Od 1 czerwca odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Edmunda
Langmessera.

1. Za śp. Marię Dubielę
2. Za śp. Annę (12. rocznica

śmierci) i Bronisława
Sokołowskich

3. a) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Teresy i Zygfryda Rogallów
w 55. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)
Czerniewo: Za śp. Kazimierza
(15. rocznica śmierci) i Danutę
Jankowskich

4. Za śp. Edmunda Langmessera
(greg., u sióstr w Suchej Hucie)

a) Za śp. Zofię Raczkowską
(5. rocznica śmierci)
b) Za śp. Jana i Bertę Stefanów
oraz Norę Nowak

5. 730: a) Za śp. Jana (1. rocznica
śmierci) i Genowefę
Szczepaniaków oraz zmarłych
z rodziny Sławińskich
b) Za śp. Grzegorza,
Kazimierza i Wiesława
Ogórków
900, Czerniewo:
a) Za śp. Gertrudę i Edmunda
Krywaldów
1100: a) Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)
b) Za śp. Zygmunta Preussa
1800: Za śp. Franciszka
Onasza
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6. Za śp. Genowefę i Edwarda
Bożków oraz Jana (5. rocznica
śmierci) i Halinę Kozaków

7. Za śp. Wandę Zulewską
(rocznica urodzin)

8. a) Za śp. Władysława Płazę
(14. rocznica śmierci)
b) Za śp. Tadeusza Dudka
i zmarłych z tej rodziny
Czerniewo: Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)

9. Za śp. Janinę i Stanisława
Dymitruków oraz zmarłych
z rodziny Stachurskich

10. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Iwony i Piotra
Pawłowskich w 11. rocznicę
sakramentu małżeństwa

11. Za śp. Gertrudę, Franciszka
i Zygmunta Preussów

12. 730: Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże
dla Herty Ulatowskiej
w 86. urodziny
900, Czerniewo:
a) Za śp. Władysława, Stefanię
i Zofię Wróblewskich
b) Za śp. Pawła Fenskiego
i zmarłych z tej rodziny
1100: Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)
1800: Za śp. Marię Dubielę

13. Za śp. Antoniego Jakowskiego
15. Dziękczynna, o zdrowie

i błogosławieństwo Boże
dla Małgorzaty Zalewskiej
w 75. urodziny (int. róży
św. Katarzyny)

17. Za śp. Henryka Nadolskiego
(50. rocznica urodzin)

18. Za śp. Edmunda Langmessera
(greg., u sióstr w Suchej Hucie)
a) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Haliny i Piotr Lewańczyków
w 23. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Ewy
i Jana Selków w 21. rocznicę
sakramentu małżeństwa

19. 730: Za śp. Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plaków oraz
Metę Cymermann
900, Czerniewo:
a) Za śp. Leokadię Reszkę
i zmarłych z rodziny Kornela
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
oraz Józefa, Magdalenę
i Alfreda Karassków
1100: a) Za śp. Alojzego
Pelowskiego (rocznica urodzin)
b) Za śp. Kurta Henniga
(7. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)

20. Za śp. Marię Dubielę
22. a) Dziękczynna i o bło-

gosławieństwo Boże dla
ks. Krzysztofa Sroki
w 15. rocznicę sakramentu
kapłaństwa
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Weroniki
Ciećko w 18. rocznicę urodzin
Czerniewo: Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)

23. 730: Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)
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900: Za śp. Wiktora i Pelagię
Bławatów oraz Jakuba i Marię
Czerw
1230, Czerniewo:
Za śp. Małgorzatę Fenską
i zmarłych z rodziny
Sulewskich

24. Za śp. Jana i Henryka
Nadolskich

25. Za śp. Edmunda Langmessera
(greg., u sióstr w Suchej Hucie)
a) Za śp. Józefa i Jadwigę
Borkowskich
b) Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Jana Kelera w urodziny

26. 730: Za śp. Jana Kielasa
900, Czerniewo:
a) Za śp. Władysława i Wandę
Karnath oraz zmarłych z tej
rodziny
b) Za śp. Eugeniusza
i Krystynę Krakowskich
1100: Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)

27. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Sebastiana
Czerw w 18. rocznicę urodzin

29. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla nadzw.
szafarza Komunii św. Piotra
Pianowskiego w imieniny
b) Za śp. Edmunda
Langmessera (greg.)
Czerniewo: Za śp. Władysława
i Wandę Karnath oraz zmarłych
z tej rodziny

30. Za śp. Dorotę Knapińską
(w urodziny)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

6 czerwca: Marcin Sławomir Wroński
27 czerwca: Rozalia Ossowska

Rocznice sakramentu małżeństwa
12 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Patrycji (z d. Pasik) i Macieja Makarewiczów
19 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Pianowskiej) i Krystiana Goyków
26 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Lilianny (z d. )Wójtowicz i Kamila Zimolągów
2 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli (z d. Rucińskiej) i Michała Wendtów
9 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Justyny (z d. Bławat) i Andrzeja Szparów
23 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy (z d. Nowak) i Sebastiana Preussów
15 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny (z d. Szymczyk) i Adama Glińskich
22 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy (z d. Rucińskiej) i Marka Kubiciów
27 czerwca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny (z d. Karcz) i Jacentego Kotwów

ODESZLI DO PANA

5 maja: zmarła śp. Maria Dubiela z Trąbek Wielkich

26 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Antoniego Drawza

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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