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Pan jest moim

pasterzem,

nie brak mi

niczego.

Pozwala mi leżeć

na zielonych

pastwiskach.

Prowadzi mnie

nad wody,

gdzie mogę

odpocząć:

orzeźwia

moją duszę.

Wiedzie mnie

po właściwych

ścieżkach

przez wzgląd

na swoje imię.

Chociażbym

chodził

ciemną doliną,

zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś

ze mną.

Ps 23,1–4a



PODZIĘKOWANIA

Wszystkim drogim parafianom,
realizującym w miarę swoich moż-
liwości piąte przykazanie kościelne:
„Troszczyć się o potrzeby wspólno-
ty Kościoła”, ze szpitalnego pokoju
przekazuję szczere „Bóg zapłać!” za
wszelkie dobro, które wykonujecie
dla trąbkowskiej wspólnoty para-
fialnej.

Moją wdzięczność wyrażam
Duszpasterskiej Radzie Parafialnej.
Niektórzy jej członkowie służą nam
już kilka dziesiątków lat. Niektórzy
z nich przekazali większą osobistą
ofiarę na cele kościoła w Ełgano-
wie. Pan Stefan Płocke podjął się
renowacji dzwonnicy oraz masztów
i kwietników. Pan Józef Sroka, prze-
wodniczący Rady, zakupił kwiaty na
24. rocznicę koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
i podjął się wymiany krzyża. In-
ni członkowie Rady także często
wspierają naszą parafię.

Serdeczne podziękowanie prze-
kazuję drogim członkom parafialne-
go Koła Caritas. Ich charytatywna
posługa to nie tylko rozdzielanie
żywności przywiezionej z magazynu
gdańskiej Caritas, ale też regular-
ne odwiedziny u chorych parafian,
przekazywanie im życzeń z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Wielka-
nocnych, współorganizacja odpusto-
wego festynu i inne formy pracy,
pozwalające zdobywać fundusze na
drobne upominki świąteczne.

Cieszę się bardzo, że przy na-
szym sanktuarium powstała wspól-
nota neokatechumenalna. Wielu

członków tej wspólnoty się wyco-
fało, bo zadania są trudne i nie
wszyscy mogli im podołać. Jest to
wspólnota, która szczególnie otacza
modlitwą parafię, dba o obsadę litur-
gii w Wielkim Tygodniu, a zwłaszcza
o formację duchową. Przepraszam,
że nie zawsze mam czas i siły, aby
dostatecznie posługiwać i przewod-
niczyć spotkaniom odbywającym się
dwa razy w tygodniu.

Nie mogę pominąć we wdzięcz-
ności naszych drogich parafialnych
skarbników, którzy co miesiąc od-
wiedzają wszystkie rodziny w parafii
i kwestują na potrzeby budującego
się kościoła w Ełganowie. Jest to
z waszej strony, drodzy skarbnicy,
wielkie poświęcenie. Na początku
budowy były panie – nawet z Ełga-
nowa – które odmówiły mi tej formy
pomocy. Wówczas bardzo mnie to
zabolało. Ale pragnę o tym zapo-
mnieć.

Szczególną wdzięczność wyra-
żam drogiemu księdzu kanonikowi
Adamowi za to, że wybrał sobie
naszą parafię do duszpasterskiej
posługi oraz za jego pracowitość
i wspaniały przykład kapłańskiego
życia. Ks. kanonik posługuje też
poza naszą parafią Oazie Domo-
wego Kościoła i jest wizytatorem
katechetycznym w wielu parafiach.

Podziwiam, ale nie potrafię na-
śladować, panią Marię w jej pra-
cowitości na plebanii i w Domu
Pielgrzyma, gdzie przygotowuje po-
siłki dla przybywających gości (czę-
sto bywają kilkudziesięcioosobowe
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grupy). Przez te lata posługi pani
Marii i księdza kanonika stwier-
dzam, że nigdy nie było między
nami jakichkolwiek konfliktów.

Bóg niech wam wszystkim za to
obficie wynagrodzi swoją łaską.

Nie mogę pominąć też pani Zdzi-
sławy Preuss, która sama lub z kole-
żankami co tydzień sprząta kościół,
a także pani Anity Ogórek, dbającej
o czystość chóru. Wszystkim też
pewnie wiadomo, że pani Zdzisława
Dziemińska stroi kwiatami ołtarze
na święta i śluby.

Będę wdzięczny, jeżeli ktoś z pa-
rafian podjąłby się przycinania i for-
mowania żywopłotów oraz koszenia
trawników, bo ja tej pracy nie mam
siły wykonać.

Wszystkim drogim parafianom
za jakiekolwiek włączenie się swoją
posługą na rzecz naszego sanktu-
arium niech Matka Boża Trąbkow-
ska wyprasza zdroje łask.

Nie byłoby „Kany” w naszych ro-
dzinach, gdyby nie 14-letnia wielka
praca redakcyjna nad przygotowy-
waniem tego pisma wykonywana

przez pana Piotra Pianowskiego
i zespół redakcyjny, w który włącza
się pan Stanisław Dziemiński i pani
Jadwiga Pianowska.

Właściwie na pierwszym miej-
scu tego podziękowania powinie-
nem umieścić drogich nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św., którzy
pełnią nieocenioną rolę w parafii. To
nie tylko cotygodniowe zanoszenie
Komunii św. chorym, ale też wiel-
ka pomoc w organizacji wszystkich
uroczystości parafialnych. Od wielu
też lat towarzyszą nam w kolędzie.
Jest to dla nich trudne zadanie,
wymagające godzenia pracy zawo-
dowej z posługiwaniem w parafii.
Drodzy szafarze, Bóg zapłać za wa-
szą wieloraką posługę.

Wszystkim wymienionym i nie-
wymienionym tu wspólnotom i in-
dywidualnym parafianom pracują-
cym dla dobra wspólnoty parafial-
nej niech Pan Jezus błogosławi. Bóg
zapłać!

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2011

3 lipca: 14. Niedziela Zwykła

Za 9,9–10
Rz 8,9.10–13
Mt 11,25–30

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed
mądrymi i roztropnymi, a objawi-
łeś je prostaczkom”. Wyraz prostak

jest obraźliwy, zaś w wyrazie pro-
staczek kryje się pobłażliwość. Czy
nie lepsze było dawne tłumaczenie:
„objawiłeś je maluczkim”?
Są dwa rodzaje maluczkich. Ma-
luczki, czyli taki, który nic nie wie
o Bogu, niczego nie rozumie, ale
chce wiedzieć. Jest gotowy i chłon-
ny przyjąć wiarę w Boga, jak dziecko
bardzo spragnione miłości.
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Maluczki, któremu Bóg dał rozum.
Jest wielkim profesorem, ale zacho-
wał czyste, ciche i pokorne serce.
Maluczki wielki uczony, który wie,
że Bóg jest większy od ludzkiej wie-
dzy o Bogu. Święty Tomasz z Akwi-
nu powiedział, że to, co pisał, jest
tyle warte, ile wiązka słomy. Pokora
wielkiego teologa. Nie był pewien,
że wszystko wie i nie zasłaniał sobą
Boga.

Podziwiajmy Pana Boga za to, że
swoje prawdy objawia maluczkim.

10 lipca: 15. Niedziela Zwykła

Iz 55,10–11
Rz 8,18–23
Mt 13,1–9

Wielkie drzewo wyrasta z małego
ziarna, ukrytego pod ziemią. Jest
tam głucho, ciemno, niemalowniczo.
Nie ma zielonych gałęzi, tylko ko-
rzenie. Zamiast barwnych ptaków
– pędraki, dżdżownice, chrabąszcze,
krety (może tak czujne, że nie zapa-
dają w sen zimowy?). Każde drzewo
rośnie nie tylko w górę, ale i w
dół. Bez tego drzewa niewidocznego,
tajemniczego, niepozornego, nieko-
lorowego, niedekoracyjnego, a tak
istotnego, nie byłoby tego, co wi-
doczne i piękne.

Najczęściej chcemy działać na ze-
wnątrz i szukamy efektów, owoców,
wzlotów. Zaniedbujemy to, co ma
dziać się wewnątrz nas. Jaka jest
nasza modlitwa, ta, której nie wi-
dać na zewnątrz? Nie recytacyjna,
trzepocąca jak ptak, ale własna, we-
wnętrzna, nieraz głucha, sam na
sam? Jakie są nasze intencje, te

nieopowiadane, niezapisane? Wiara
dlatego jest tak potężna, że stoi
na straży ukrytego życia człowieka,
tego, co dopiero decyduje o wzroście
i bez czego cały świat głupieje –
na straży refleksji, modlitwy, kon-
templacji, sam na sam z Bogiem
i z sobą.

17 lipca: 16. Niedziela Zwykła

Mdr 12,13.16–19
Rz 8,26–27
Mt 13,24–43

„[...] byście zbierając chwast nie
wyrwali razem z nim pszenicy” –
ostrzeżenie przed niemądrymi gor-
liwcami. Można być gorliwym i nie-
mądrym, z góry potępiać człowieka
złego, który może przecież stać się
dobrym. Gdyby człowiek sądził po
swojemu, ukamienowałby Magdale-
nę i urządziłby zamach na Szawła.
Jezus ostrzega ludzi, aby sami nie
wyrywali zła, dlatego że po pierwsze
będą to robili ze złością, nienawi-
ścią, co już jest grzechem, a po
drugie mogą zniszczyć niechcący
wiele dobra. Bóg wyrwie i wyrzuci
cały chwast. On jeden może osądzić,
co jest dobre, a co złe. Jeden wie,
jak długo dojrzewa dobro.

24 lipca: 17. Niedziela Zwykła

1 Krl 3,5.7–12
Rz 8,28–30
Mt 13,44–52

Poszukujący pięknych pereł był
znawcą i musiał męczyć się, by
znaleźć cenną perłę. Człowiek, któ-
ry odnalazł skarb w roli, znalazł go
przypadkiem.
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Są tacy, którzy mają Boga wy-
pracowanego. Studiowali teologię,
pracowali, męczyli się, szukali Go
długo. Inni otrzymali wiarę od razu,
przez rodziców czy łaskę. Niezależ-
nie od tego, czy dar łaski jest przez
nas wypracowany, czy przyszedł do
nas z nieba – Bogu trzeba oddać
wszystko, co się ma, ambicje, pla-
ny, przywileje. Nie bać się strat,
upokorzeń, niepowodzeń, starości.
Wszystko jest drogą do Boga. Wie-
rzący powinien wiedzieć, że jeśli
Bogu odda wszystko, wszystko po-
tem otrzyma.

Jest to właściwie Ewangelia dla lu-
dzi wierzących, tych, którzy mówią,
że mają skarb wiary. Niewierzący
dopiero szukają, zbierają i nie wia-
domo, jacy będą, gdy odnajdą skarb.
Może będą lepsi od nas.

31 lipca: 18. Niedziela Zwykła

Iz 44,1–3a

Rz 8,35.37–39
Mt 14,13–21

Boimy się nieraz, że nie mamy co
dać. Tymczasem jeśli nawet naj-
mniejsze powierzymy Jezusowi, On
potrafi to rozmnożyć.

Filip był bardzo praktyczny, ale
nie za bardzo mądry. Chciał liczyć
pieniądze: obliczył, że zabraknie.
Nie dostrzegł niewidzialnych Bo-
żych rąk. Widział tylko pieniądze.

Jak często stajemy wobec sytuacji
niemożliwej, w której po ludzku
nic nie poradzimy. Najgorzej, jeśli
wtedy nic nie robimy! Starajmy się
dać choćby coś małego. Wszystko,
co mamy, wydaje się niczym. Jeśli
jednak damy – w rękach Bożych
staje się to wielkie, bo nie my daje-
my, ale daje sam Pan Bóg. Prawda,
jaką zrozumiał mały chłopiec.

Ks. Jan Twardowski

NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Rodzina przyjmuje obraz od są-
siadów około godz. 17.00. Po wie-
czornej Mszy św., w godzinach
19.00–20.00 do rodziny, która przy-
jęła obraz Matki Bożej, przybywa
ksiądz z Najświętszym Sakramen-
tem. Udziela domownikom Komunii
św., a jeśli jest potrzeba, wysłucha
sakramentalnej spowiedzi. Celem
bowiem peregrynacji obrazu w ro-
dzinach jest:

a) przygotowanie parafian do ju-
bileuszu 25-lecia koronacji cudow-

nego obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej,

b) pogłębienie wiary w rodzinach
naszej wspólnoty parafialnej,

c) nawiązanie więzi sąsiedz-
kich, zwłaszcza w nowych rodzinach
przybyłych do parafii,

d) zwiększenie odpowiedzialno-
ści za parafię, w której miesz-
kamy; wzywa nas do tego piąte
przykazanie kościelne, które brzmi:
„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
Kościoła”,
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e) pogłębienie religijności Maryj-
nej przez włączenie się do Żywego
Różańca, udział w nabożeństwach
fatimskich pięciu pierwszych sobót
miesiąca i w sobotnich Nowennach
Maryjnych oraz aktywne przeżywa-
nie świąt Maryjnych z tygodniem
odpustowym na czele.

Niech dzień obecności obrazu
Matki Bożej będzie świętem dla ro-
dziny, podczas którego zapraszamy
do siebie Bożą i naszą Matkę. Obraz
traktujmy jako widzialny, material-
ny symbol Jej duchowego przybycia.
Podczas tych odwiedzin przyjmijmy
wszyscy Komunię św. Ustalmy czas
wspólnej rodzinnej modlitwy i in-
dywidualnego czuwania przy obra-
zie. Podejmijmy też rodzinne czy
indywidualne postanowienia, które
można (spisane na karcie) przeka-
zać, choćby w niedzielę na tacę.
Proponuję też zamówienie Mszy św.
dziękczynnej za nawiedzenie Matki
Bożej i o błogosławieństwo Boże dla
rodziny.

Pragnieniem nas, duszpasterzy,
jest, by ta peregrynacja Matki Bożej
pogłębiła wiarę we wspólnocie pa-
rafialnej, co powinno się przejawiać
w coniedzielnym uczestnictwie we
Mszy św. Wielu parafian – wydaje
się – zapomniało, że opuszczenie
z własnej winy niedzielnej i świą-
tecznej Mszy św. jest grzechem

śmiertelnym, bo jest lekceważe-
niem Chrystusowej ofiary krzyża,
podjętej dla naszego zbawienia, któ-
ra się uobecnia we Mszy św. Ka-
tolik, który lekceważy uczestnictwo
we Mszy św. grzeszy ciężko i po-
zbawia się łaski zbawienia. To nie
są sprawy błahe! Skoro Chrystus
taką drogę do zbawienia ustanowił,
to nie możemy Go poprawiać i lek-
ceważyć Jego łaski. Nie patrzmy
na innych, bo każdy odpowiada za
swoje czyny. Choćby inni lekcewa-
żyli Eucharystię, ja tego nie zrobię,
bo ja chcę się zbawić.

Proszę was, drodzy parafianie,
bądźcie odpowiedzialnymi katolika-
mi, wdzięcznymi Bogu za dar wiary.
Proszę was, drodzy ojcowie i matki,
byście swoją obojętnością nie przy-
nosili zgorszenia czy też osłabienia
wiary u swoich dzieci, co potem nie-
łatwo jest nadrobić. Martwi mnie
bardzo, że tuż po Pierwszej Komu-
nii św., już w następną niedzielę,
sporo tych dzieci nie było na Mszy
św. oraz że tak wiele z nich nie
kontynuuje dziękczynnej Nowenny
do Matki Bożej za dar Komunii św.
Wina leży tu w stu procentach po
stronie rodziców.

Proszę wszystkich, nie lekceważ-
cie i nie marnujcie łaski wiary.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

W lipcu odbywać się będzie peregrynacja jednej ikony Matki Bożej
Trąbkowskiej ze względu na wakacyjną przerwę jednego z kapłanów.
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Ełganowo

1–2.07. (pt./sob.) Zenon Orlikowski, ul. Szkolna
2–3.07. (sob./nd.) Robert Kąkol, ul. Szkolna
3–4.07. (nd./pon.) Stanisław Sroka, ul. Szkolna
4–5.07. (pon./wt.) Bernard Zimny, ul. Szkolna
5–6.07. (wt./śr.) Jerzy Raczkowski, ul. Szkolna
6–7.07. (śr./czw.) Wojciech Raczkowski, ul. Szkolna
7–8.07. (czw./pt.) Ryszard Pijanowski, ul. Szkolna
8–9.07. (pt./sob.) Ireneusz Niedźwiedzki,

Paweł Niedźwiedzki, ul. Szkolna
9–10.07. (sob./nd.) Tadeusz Woźniak, ul. Szkolna
10–11.07. (nd./pon.) Andrzej Bojarski, ul. Szkolna
11–12.07. (pon./wt.) Hubert Karassek, ul. Szkolna
12–13.07. (wt./śr.) Jan Iwanowicz, ul. Szkolna
13–14.07. (śr./czw.) Piotr Kisicki, Alicja Kisicka, ul. Szkolna
14–15.07. (czw./pt.) Andrzej Radelski, Marian Ormańczyk, ul. Szkolna
15–16.07. (pt./sob.) Dariusz Rzoska, ul. Szkolna
16–17.07. (sob./nd.) Jan Trofimowicz, ul. Szkolna
17–18.07. (nd./pon.) Mieczysław Oroń, ul. Szkolna
18–19.07. (pon./wt.) Krzysztof Drożyński, ul. Szkolna
19–20.07. (wt./śr.) Zbigniew Żukowski,

Tomasz Żukowski, ul. Szkolna
20–21.07. (śr./czw.) Agnieszka Kinder, Marta Kinder, ul. Szkolna
21–22.07. (czw./pt.) Eugeniusz Kwidziński, ul. Asfaltowa
22–23.07. (pt./sob.) Adam Salewski, ul. Asfaltowa
23–24.07. (sob./nd.) Roman Salewski, ul. Asfaltowa
24–25.07. (nd./pon.) Zbigniew Salewski, ul. Asfaltowa
25–26.07. (pon./wt.) Paweł Jurczak, ul. Asfaltowa
26–27.07. (wt./śr.) Dawid Kaliński, ul. Asfaltowa
27–28.07. (śr./czw.) Krzysztof Bomba, ul. Asfaltowa
28–29.07. (czw./pt.) Rafał Okrój, ul. Asfaltowa
29–30.07. (pt./sob.) Arkadiusz Buczyński, ul. Asfaltowa
30–31.07. (sob./nd.) Mariusz Dajda, ul. Asfaltowa
31.07–1.08. (nd./pon.) Jadwiga Zielke, ul. Asfaltowa
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PIELGRZYMKA JASNOGÓRSKA
(od 28 lipca do 14 sierpnia 2011 r.)

28 lipca, jak co roku, gościć
będziemy pielgrzymów przechodzą-
cych przez naszą parafię. Tradycyj-
nie podejmiemy ich posiłkiem na
stadionie i w Domu Pielgrzyma.
Gorąco proszę, by w przygotowanie
zupy „proboszczówki” włączyły się
też młodsze panie, także z naszej
parafialnej Caritas. Panie Gdań-
cowa, Tkaczykowa, Chmielewska,
które od samego początku przygo-
towują posiłek dla pielgrzymów, już
opadają z sił i zachodzi potrzeba
pomocy ze strony młodszych pań.
Natomiast panie dotychczas przy-
gotowujące zupę proszę o doświad-
czoną, fachową poradę. Obserwuję,
że liczba pielgrzymów z roku na
rok maleje, ale cieszę się, że są nasi
dzielni parafianie, którzy co roku
dołączają do osób pielgrzymujących
na Jasną Górę. Oby ich liczba nie
malała, ale z każdym rokiem się
powiększała. Niech zachętą do pod-
jęcia trudu pielgrzymowania będzie

zbliżająca się 25. rocznica korona-
cji cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej, by w ten sposób po-
dziękować Matce Bożej, że obrała
sobie tron w Trąbkach Wielkich,
a także wyrazić wdzięczność za
pięknie i szybko rosnący kościół
w Ełganowie.

Gdy byłem młodszy, miałem
wielką chęć podjąć trud pielgrzy-
mowania, ale nie mogłem pozosta-
wić bez opieki parafii, bo byłem
sam, a teraz już nie jestem w sta-
nie pielgrzymować. Mam jednak
radość, że od czasów seminaryj-
nych, aż do chwili obecnej, co roku
przynajmniej raz byłem na Jasnej
Górze. Nie mogąc podjąć wysiłku
pieszej pielgrzymki, pragnę się włą-
czyć w ugoszczenie tych, którzy
pielgrzymują. Ufam, że wszyscy,
którzy włączają się w przyjęcie
pielgrzymów, mają duchowy udział
w owocach pielgrzymowania.

ks. E. Szymański

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Czy zabierać dzieci na Mszę świętą?

Kiedy nasz maluch swoim pła-
czem lub radosnymi okrzykami za-
kłóca spokój zgromadzenia, sta-
ramy się zostawiać go w domu.
Jednak kiedy jest już starszy, ro-
zumniejszy, stara się patrzeć, słu-

chać i być grzeczny – lub prawie
grzeczny – dlaczego nie mielibyśmy
zabierać go ze sobą?

Dziecko z radością towarzy-
szy rodzicom w pójściu do kościo-
ła, tak samo, jak chętnie wychodzi
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z nimi gdzie indziej. Idzie tym
chętniej, gdy dostrzega, że Msza
św. ma dla rodziców duże zna-
czenie. Nie potrafiłoby zrozumieć,
dlaczego pozbawia się go czegoś,
w czym uczestniczy cała rodzina.

Wielu rodziców wcześnie przy-
zwyczaja swe dzieci do uczest-
niczenia w zgromadzeniu eu-
charystycznym, ponieważ jest to
najważniejsza część rodzinnego ry-
tuału, znacznie ważniejsza niż inne
rodzinne zwyczaje, jak na przykład
wspólny posiłek czy niedzielny spa-
cer. Dzieci zostają włączone do Ko-
ścioła poprzez chrzest, mają swoje
miejsce w zgromadzeniu wierzą-
cych, zatem Msza św. powinna być
przeznaczona także dla nich.

Wspólne z rodzicami uczestnic-
two we Mszy św. wzbogaca ich
wiarę na inne wymiary. Dzieci
stopniowo odkrywają, że stanowią
część wspólnoty większej niż wła-
sna rodzina. Podczas Mszy św.
widzą znanych sobie ludzi, którzy
także kochają Pana Jezusa. Na-
wet nie zawsze dobrze wszystko
rozumiejąc, widzą chrześcijan, któ-
rzy słuchają Słowa Bożego, modlą

się, śpiewają i wyznają swą wiarę.
Dzieci naśladują ich i starają się
dowiedzieć czegoś więcej na ten
temat. Dzieci lubią zachowywać się
tak jak dorośli, przynajmniej do
czasu, kiedy obudzi się ich zmysł
krytycyzmu.

Spotykają także nieznajomych,
zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą
do dużego czy innego niż zwykle
kościoła i powoli odkrywają, czym
jest Lud Boży.

Obecność dzieci jest po-
trzebna także zgromadzeniu,
które powinno być otwarte dla
wszystkich, także tych najmłod-
szych.

Rodzice powinni jednak mieć
świadomość, że często będą musie-
li mniej uważnie uczestniczyć we
Mszy św., jeżeli przyjdą razem ze
swymi maluchami. Najistotniejsze
jest, by poprzez swe słowa i po-
stępowanie dawali dowód tego, że
Msza jest dla nich czymś bardzo
ważnym.

Cała wspólnota parafialna,
proboszcz, ksiądz, wierni powin-
ni przyjmować dzieci chętnie,
serdecznie i dawać im do zro-
zumienia, że są mile widziane
w kościele. Najmłodsi bardzo pra-
gną, aby ich uczestnictwo w cere-
monii liturgicznej było akceptowa-
ne. Czują się w pełni zjednoczone
z całą wspólnotą, jeżeli np. im także
podaje się rękę przekazując znak
pokoju lub, kiedy po wyjściu z ko-
ścioła, dorośli znający ich rodziców
dostrzegają także dzieci i witają się
z nimi serdecznie.

Opr. ks. Adam Kroll
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O SZCZĘŚCIU I WIERNOŚCI

Wierność – słowo niezbyt po-
pularne. Dzisiaj częściej mówi się
o niewierności nie tylko małżonków,
ale i braku wierności w dochowaniu
tajemnicy, w przyjaźni czy wybra-
nym ideałom. Dla wielu wierność raz
podjętym zobowiązaniom jest tylko
radosną oczywistością, inni nawet
nie chcą wiedzieć, co to jest?

Czy znasz wartość szczęścia
i wierności, a także ich cenę?

Mnóstwo rzeczy dzieje się wo-
koło nas. Wiele spraw nas dotyczy,
wiele przedmiotów mamy w swoim
polu widzenia. Tak wiele, że nie
można ich wszystkich uświadamiać
sobie w jednakowym stopniu. Coś
dominuje, coś staje się ważne. Inne
rzeczy pozostają na dalszym planie.
W psychologii mówi się o tle i figu-
rze: figura jest tym, co ma dla nas
– w danym momencie – znaczenie.
Reszta pozostaje tłem.

Możemy to sprawdzić. Idźmy na
spacer, zatrzymajmy się i spójrzmy
na trawę koło drogi. Obejrzyjmy
wszystko, co się znajduje w naszym
polu widzenia, a potem skoncentruj-
my uwagę na jednej roślince: trawce
lub kwiatku. W miarę przyglądania
mu się, kwiatek staje się figurą, wy-
łania się z tła. Tło staje się mało

ważne, prawie niedostrzegalne. Już
tylko kwiatek jest wyodrębniony –
zaczynamy dostrzegać coraz więcej
szczegółów: kształt, zarys listków,
kolor i jego odcienie, kroplę rosy
na płatku. Widzimy już tylko pięk-
no tego kwiatu, zachwycamy się nim
i jest to zachwyt uszczęśliwiający. Je-
śli umiemy się zatrzymywać, takich
chwil może być dużo.

Może taką chwilę szczęścia dać
kwiat, światło księżyca, dzieło sztu-
ki, płynąca woda, widok na góry.
Wystarczy zatrzymać się, wyciszyć
wewnętrznie, odetchnąć. Szczęście
jest tuż, pod ręką, blisko, brak tyl-
ko czasu, by podnieść na nie oczy.
Po to właśnie są potrzebne święta,
wakacje, urlopy, żeby ten czas zna-
leźć, żeby się wewnętrznie uspokoić,
zachwycać się i być przez chwilę
szczęśliwym.

Nie ma szczęścia trwałego na tym
świecie, ale jego okruchy otaczają
nas jak korale rozsypane w trawie,
jak promienie słońca przebijające
na chwilę chmury. Są to chwile,
które każdy z nas zna z dzieciństwa,
ale zdarza się, że z wiekiem je
zapomina, a wtedy życie staje się
smutne, szare, bez blasku. Są to
chwile, które każdy może odszukać
na nowo, jeśli wydobędzie jako figurę
z tła coś pięknego, muzykę, barwę
nieba, zapach siana lub uścisk ręki.

Czasami figurą wyłaniającą się
z tła staje się człowiek. Otacza nas
wielu ludzi, potrąca tłum bezbarw-
ny, nijaki, ludzie pozornie jednakowi,
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mało ciekawi. Nagle jakiś zbieg oko-
liczności powoduje, że któryś z tych
ludzi zostaje dostrzeżony, wyodręb-
niony, wyróżniony i wtedy okazuje
się, że z jakimś człowiekiem nastą-
pi głębsze spotkanie, każdy może
okazać się ciekawy i zachwycający.
To też jest chwila szczęścia, które
pogłębia się jeszcze bardziej, jeśli
ten człowiek okaże się tym, którego
Ania z Zielonego Wzgórza nazywała
„pokrewną duszą”, czyli kimś, z kim
myśli się i odczuwa podobnie.

Może to być spotkanie choć głębo-
kie, ale krótkie; może to być początek
przyjaźni, a jeśli chodzi o człowieka
innej płci, gdy do takiej fascynacji
dołączy się zainteresowanie erotycz-
ne, może to być początek miłości.
Dobrze jest i pięknie, jeśli od takiego
promienia zaczyna się małżeństwo.

Jeśli jednak ten błysk światła
przeżyje człowiek już związany zo-
bowiązaniami stanu duchownego lub
małżeńskiego, albo jeśli człowiek
w ten sposób dostrzeżony ma już
takie zobowiązania, sprawa staje się
bardziej skomplikowana. W takim
przypadku trzeba będzie mówić nie
tylko o szczęściu, ale i o cierpieniu.
Komplikacja rośnie tym bardziej, im
bardziej człowiek przeżywa nie tyl-
ko zachwyt drugim człowiekiem, ale
również odczuwa zachwyt drugiego.
Jeśli czuje, że stał się dla niego
wyodrębnioną z tła figurą. Kawa-
ły, którymi zanudzał otoczenie, ko-
goś naprawdę zaczęły rozśmieszać.
Dzieje jego życia, znane bliskim od
dawna, dla kogoś stały się bardzo cie-
kawe. Jego osiągnięcia, w otoczeniu
traktowane jako oczywiste wypełnia-
nie obowiązków – komuś imponują.
Doświadcza, że ktoś interesuje się

nie tylko tym, co on robi, ale także co
myśli i co czuje, co go męczy, smuci
lub cieszy, za czym tęskni. Czuje się
dla kogoś ważny, interesujący.

Każdemu tego potrzeba, tym bar-
dziej że jest to przecież prawda –
każdy jest wspaniały, skoro jest oso-
biście i indywidualnie kochany przez
Boga, który Syna Swego Jednorodzo-
nego za niego dał. Na co dzień często
zapominamy i nie umiemy się tym
cieszyć. Człowiek, który daje nam
doświadczyć własnej wartości, jest
wielkim ofiarodawcą.

Tu zaczyna się niebezpieczeń-
stwo. Takie przeżycie chciałoby się
przedłużyć. Człowieka, który daje
tak cenny dar, chciałoby się zatrzy-
mać dla siebie. Zachłanny jest czło-
wiek, i często to, co mu się podoba,
pragnie mieć na własność. A trzeba
sobie jasno powiedzieć, że nie jest
to możliwe. Nie można zabrać kra-
jobrazu ani górskiego potoku, ani
blasku słońca na falach. Choćby się
trochę wody nabrało do butelki – to
przecież nie to. Choćby się zerwało
kwiat i schowało go do kieszeni, już
po paru godzinach niewiele zosta-
nie z jego urody: starta kropla rosy,
wymięte listki, pozbawione barwy
płatki – brzydki strzępek i plama na
kieszeni.

Tak samo nie można sobie zabrać
człowieka. Jeśli nawet skłoniłoby się
go, by zdradził to, czemu winien
wierność – wtedy nie będzie już
tym, kim był. Jeśliby się samemu
zdradziło siebie i swoich, nie będzie
się już tym, kim on się zachwycił.
Trzeba więc być czujnym, aby nie-
ostrożnym słowem czy gestem nie
rozpocząć dzieła zniszczenia. Któż
rzuca śmieci do górskiego potoku?
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Musi pozostać na swoim miejscu
piękny i czysty. Musi pozostać pięk-
ny i czysty we wspomnieniu. Nie
wszystko można mieć, nieraz trzeba
się czegoś wyrzekać i rezygnować.
Bywa to oczywiście połączone z cier-
pieniem, czasem małym, czasem du-
żym, a czasem bardzo wielkim, ale
cierpienie nie jest najgorsze z tego,
co może nas spotkać.

Jeżeli dochowanie wierności wy-
maga cierpienia, trzeba cierpieć, a je-
śli ktoś potrafi – może płakać. Cier-
pienie też jest bogactwem, jeśli się
je świadomie przeżywa. Jest wpraw-
dzie naturalne, że każdy stara się
przed cierpieniem uciec, kombinu-
je, jak go uniknąć, zamazuje sytu-
acje, okłamuje samego siebie, ale ta
ucieczka nic nie da. Tylko prawda
ma moc wyzwalającą. Trzeba spoj-
rzeć uczciwie na to, co się dzieje i co

może się stać, na własne uczucia.
Nie musi się siebie samego za nie
potępiać – za swoje uczucia człowiek
nie jest odpowiedzialny, ale jest od-
powiedzialny za to, co z nimi zrobi.
Zawsze jest jakiś wybór. Można wy-
brać cierpienie, ono coś w człowieku
przepali, zahartuje, rozwinie. Można
się też modlić, żeby Bóg zechciał to
uczucie daremne przyjąć tak, jakby
było przeznaczone dla Niego samego.
Okres najsilniejszego bólu trzeba po
prostu przeczekać. Później okaże się,
że on też wniósł coś w życie, nadał
mu intensywność, ukazał wartości,
że coś w tym czasie zostało urato-
wane i że coś wtedy w człowieku
dojrzało.

Opr. ks. Adam Kroll

ZARYS WIARY
Wierzę w Boga

„Wierzę” w języku potocznym
znaczy: „przyjmuję coś za prawdę,
jestem przekonany o czymś”, choć
niekiedy może jeszcze oznaczać, że
coś dla mnie nie jest całkiem oczywi-
ste. „Wierzę ci”, więcej już znaczy:
„ufam tobie, polegam na tym, co
mówisz”. Dla tego zaś, kto mówi:
„Wierzę w ciebie”, słowa te znaczą:
„ufam ci tak dalece, że całe moje
życie pragnę na tym oprzeć”. To już
jest bardzo bliskie wiary w Boga.

To, że ludzie wierzą w Boga,
nie jest rzeczą oczywistą. Oczywi-
ste jest, że stawiają pytania. Oprócz
drobnych codziennych wątpliwości
są to również pytania podstawowe
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– o sens życia, o pochodzenie i cel
świata. Wszędzie spotykamy ludzi,
którzy w ten sposób dochodzą do
pytań o Boga, w Nim szukając roz-
wiązań nurtujących ich problemów.

Dążenie do Boga stało się dla
wierzących celem życia. Wiele religii
potwierdza, że Bóg nie pozostawia
tego pytania bez odpowiedzi. Wie-
rzą w to zarówno chrześcijanie, jak
i wyznawcy wielu innych religii. Na
czym polega jednak różnica między
wiarą chrześcijan a wiarą innych
ludzi?

Ludzie pytają

Nie wszystko dla człowieka jest
jasne i oczywiste. Często ma on
wątpliwości, ponieważ nie przyjmuje
rzeczy i zjawisk bez zastanowienia
się nad ich istotą. To go wyróż-
nia. Pytanie „dlaczego?” nadaje sens
ludzkiemu życiu – każe myśleć i po-
szukiwać. Każe do czegoś dążyć.

Liczne problemy już rozwiąza-
liśmy i wciąż rozwiązujemy przez
dociekania i badania naukowe. Ist-
nieją jednak pytania, na które nie
potrafią one odpowiedzieć ostatecz-
nie. Jaki jest sens naszego życia?
Jaki początek świata? Na kim mam
opierać swoje życie? Co stanie się
ze mną po śmierci i czego mogę się
spodziewać? Z tymi wątpliwościami
wielu ludzi, stając bezradnie wobec
przerastających ich spraw, zwraca
się do Boga. Mają bowiem nadzieję,
że w wierze znajdą na nie odpowiedź.

Święty Augustyn, biskup i na-
uczyciel Kościoła (+ 430), pisał
w swoich Wyznaniach: Stworzyłeś
nas jako skierowanych ku Tobie
i niespokojne jest serce nasze,
dopóki w Tobie nie spocznie.

Ludzie wszystkich narodów
szukają Boga

Ludzie wszystkich narodów, cho-
ciaż wywodzą się z różnych kultur,
dążą do Boga. Obok licznych religii
plemiennych istnieje pięć wielkich
religii świata, których wyznawcy roz-
siani są po kontynentach: chrześci-
jaństwo, judaizm, islam, hinduizm,
buddyzm.

Istnieją między nimi pewne
związki. Wiele elementów wiary
chrześcijan i Żydów znajdujemy w in-
nych religiach. Chrześcijanie widzą
w tym dowód, że Bóg objawia się
ludziom w rozmaity sposób. I tak na
przykład: muzułmanie, Żydzi i chrze-
ścijanie wyznają wiarę w jednego
i jedynego Boga. Chrześcijan i Ży-
dów łączy także wspólna cześć dla
Biblii – „świętej Księgi Izraela” –
zwanej przez chrześcijan Starym Te-
stamentem; zgromadzony na nowo
lud Boży – Kościół, wszczepiony zo-
stał, jak powiada św. Paweł, jako
nowa gałąź w stare drzewo oliwne
– w Izraela (Rz 11, 17). Wspólną
cechą religii świata jest to, iż pragną
one wskazywać drogę do zbawienia
i uczyć, jak należy żyć.

Nie tylko one, ale także religie po-
szczególnych plemion i ludów prze-
kazują świadectwa o ludzkich wąt-
pliwościach i poszukiwaniach. Sobór
watykański II stwierdził, że „także
od innych, którzy szukają nieznane-
go Boga po omacku i wśród ciele-
snych wyobrażeń, Bóg sam również
nie jest daleko” (KK 16). To przeko-
nanie nie podważa jednak pewności
chrześcijan, że przede wszystkim oni
posiadają pełnię życia i prawdy.
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Liczne psalmy Starego Testa-
mentu wzywają; do wielbienia Boga.
Oto najkrótszy z nich:

Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
bo Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Pana trwa na wieki
(Ps 117).

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek

Politeizm: Uznawanie wielu bogów
i oddawanie im czci.

Monoteizm: Uznawanie jednego jedy-
nego Boga i oddawanie Mu czci (juda-
izm, islam, chrześcijaństwo).

Ateizm: Światopogląd nie uznający ist-
nienia Boga.

Religie młodzieżowe: Nowe ruchy re-
ligijne rozwijane przede wszystkim przez
ludzi młodych, którzy pytają o sens życia,
a w wielkich wspólnotach religijnych
(np. w Kościele katolickim czy ewange-
lickim) nie umieją odnaleźć tego, czego
szukają. Religie te stanowią najczęściej
mieszaninę elementów chrześcijańskich
i niechrześcijańskich. Głoszone przez nie
poglądy, choć budzą często wątpliwości,
są jednak poważnym wyzwaniem pod
adresem chrześcijan i ich wiarygodno-
ści.

Doktor Kościoła: Tytuł nadawany
świętym wyróżniającym się w swych
pismach prawowiernością i wybitną wie-
dzą teologiczną.

Pierwsze przykazanie: Jam jest Pan,
Bóg twój. Nie bodziesz miał bogów
cudzych przede mną (zob. Boże nakazy;
Dziesięć przykazań).

Judaizm: Wspólnota narodowa i reli-
gijna; potomkowie narodu izraelskiego

(por. dzisiejsze państwo Izrael ze stolicą
W Jerozolimie).

Podstawa religijna: „Święte Księgi
Izraela” (przez chrześcijan nazywane
Starym Testamentem).

Poganie: W języku kościelnym jest to
pojęcie określające „niewiernych” i „nie-
chrześcijan”. Obecnie unika się tego
określenia, ponieważ w języku potocz-
nym nabrało ono pogardliwego znacze-
nia. W Biblii jako przeciwieństwo do
„ludu” (= Izrael) używane jest słowo
„ludy” (tłumaczone często jako „poga-
nie”).

Islam: Religia, której twórcą był Ma-
homet; powstała w VII w, po Chr. Głosi
monoteizm, w odróżnieniu od religii
poszczeglólnych plemion arabskich. Pod
wieloma względami spokrewniona jest
z judaizmem i chrześcijaństwem. Roz-
powszechniona jest dzisiaj wśród ludów
Afryki, Bliskiego i Środkowego Wscho-
du i w Azji.

Koran: Święta księga islamu; zbiór
tekstów modlitw i przepisów posiadają-
cych charakter psalmów, podzielony na
114 sur (rozdziałów). Według tradycji
islamu Koran pochodzi bezpośrednio od
Boga, a spisany został przez Bożego
proroka – Mahometa.

Hinduizm: Religia rozpowszechniona
obecnie przede wszystkim w Indiach
i Pakistanie. Nie można podać jej za-
łożyciela. Składają się na nią rozmaite
poglądy religijne. Hindusi nie są złą-
czeni jednym wyznaniem, lecz wiąże ich
przynależność do poszczególnych kast,
do wspólnej kultury uznawanej przez te
kasty (= grupy).

Buddyzm: Wywodzi się z nauki Bud-
dy (= oświecony, przebudzony, VI w.
przed Chr.); dzisiaj wyznawany jest
przede wszystkim w Sri Lance, Tajlan-
dii, Wietnamie i Japonii. Myśli Buddy
i proponowany przez niego model życia
mają wielu zwolenników także w Euro-
pie i Ameryce.
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Czystość przedmałżeńska, czyli płynięcie pod prąd (cz. 2)

„Potrzeby seksualne” czy popęd seksualny?

W popkulturze mówi się o „po-
trzebach seksualnych”, a nie o po-
pędzie seksualnym. Brzmi lepiej, bo
są również potrzeby jedzenia, picia,
tlenu, snu – niezbędne, konieczne
do zaspokojenia. Ale czy ktoś umarł
od abstynencji seksualnej, tak jak
można umrzeć z głodu czy pragnie-
nia? Niektórzy wprawdzie robią
takie wrażenie, jednak nie trzeba
się o nich specjalnie lękać. Wielu
ludzi z konieczności czy z wybo-
ru żyje w pełnej wstrzemięźliwości
przez długie okresy, a nawet całe
życie. I nie tylko nie umierają, ale
mają się wyśmienicie. Natomiast
ci, którzy nie uznają ograniczeń
w zaspokajaniu swoich „potrzeb
seksualnych”, wpadają w niszczące
ich uzależnienia.

„Czy celibat kapłana jest trud-
niejszy niż małżeństwo? Chyba nie.
Oczywiście, celibatariusz musi zre-
zygnować z wielu przyjemności.

Ale przecież brak jakiegoś rodzaju
przyjemności to nie koniec świata.
Radość i szczęście są związane z mi-
łością, a nie z przyjemnością (i nie
z seksualnością). Kochać zaś można
Boga, bliźnich, prawdę, przyrodę,
sztukę, swoją pracę i wiele innych.
Małżonkowie też muszą umieć zre-
zygnować z wielu przyjemności,
aby stworzyć szczęśliwe małżeń-
stwo. Dobre, szczęśliwe, kochające
się małżeństwo jest trudne. Dobroć
i miłość są trudne i tu, i tu. Mądrość
i dyscyplina potrzebne są zarówno
celibatariuszowi, jak i małżonkom.
Małżonkowie, którzy nie potrafią
żyć bez seksu, krócej czy dłużej,
nie stworzą udanego małżeństwa”
(ks. Jan, l. 26).

Seksualność odgrywa dużą rolę
w kształtowaniu naszych życio-
wych losów. Mówiąc inaczej: wiele
zależy od tego, czy człowiek potrafi
radzić sobie z własnym popędem
seksualnym. Kariera angielskiego
pisarza Oscara Wilde’a jest do-
brą tego ilustracją... Był wybitnym
umysłem. Zdobył najwyższe nagro-
dy w dziedzinie literatury i najwyż-
sze akademickie tytuły. Z wyżyn
spadł jednak na dno. W więzieniu
napisał książkę pt. De profundis.
Tak pisze tam o sobie: „Bogo-
wie dali mi prawie wszystko. Ale

15



pozwoliłem zwieść się urokowi bez-
sensownej, zmysłowej przyjemno-
ści (. . .). Zmęczony przebywaniem
na szczytach, świadomie zszedłem
w dół, poszukując nowych wra-
żeń.Przestałem zważać na życie in-
nych. Czerpałem przyjemność tam,
gdzie miałem na to ochotę, i sze-
dłem dalej. Zapomniałem, że każde,
nawet drobne, działanie powsze-
dniego dnia umacnia albo osłabia
charakter. Dlatego o tym, co się
robi w zamkniętej izdebce, trzeba
będzie głośno krzyczeć z dachu do-
mu. Przestałem być panem samego
siebie. Nie byłem już kapitanem
swojej duszy i nie wiedziałem o tym.
Pozwoliłem, aby przyjemność mnie
zdominowała. Skończyło się to dla
mnie hańbą”.

Oscar Wilde pisze, że „przestał
być panem samego siebie”. Innymi
słowy, stał się uzależniony od bodź-
ców seksualnych i przyjemności,
które one dają. Uzależnienia sek-
sualne są równie trudne do prze-
zwyciężenia, jak uzależnienia od
alkoholu czy narkotyków (a nawet
trudniejsze). Ich skutki są rów-
nie tragiczne. Człowiek przestaje
być wolny i odpowiedzialny. Zdany
jest teraz na łaskę i niełaskę swego
nałogu. Dokąd go on poprowadzi?...

To przecież nie osoby wolne i od-
powiedzialne wykorzystują seksu-
alnie dzieci, gwałcą kobiety, korzy-
stają z usług prostytutek, zdradzają
żony, roznoszą choroby wenerycz-
ne itd. A takie właśnie są niektóre
owoce uzależnień seksualnych.

W samych Stanach Zjednoczo-
nych, według danych organizacji

o nazwie „Sex and Love Anony-
mous”, jest kilka milionów osób
wymagających leczenia. Znaczną
ich większość, bo ok. 80%, stano-
wią mężczyźni, ponieważ zwłasz-
cza oni są klientami przemysłu
pornograficznego, głównego źródła
uzależnień seksualnych. Podstawą
leczenia jest zachowanie całkowitej
wstrzemięźliwości seksualnej trwa-
jącej nawet kilka lat! Wtedy – co
ciekawe – okazuje się, że człowiek
nie tylko nie musi działać seksu-
alnie, ale długa wstrzemięźliwość
jest dla niego zbawienna...

A oto kilka krótkich świa-
dectw zdrowiejących erotomanów
na temat ich doświadczenia pełnej
wstrzemięźliwości seksualnej, za-
czerpniętych z książki amerykań-
skiego terapeuty Patricka Carnesa
pt. Od nałogu do miłości (Poznań,
Media Rodzina, 2001):
� „Na początku mojej drogi miałem

żal, że zabrano mi wszystkie
seksualne łakocie. Dziś jestem
bezgranicznie wdzięczny za ten
długi czas, w którym mogłem
rozwijać się i wzrastać...”.

� „Celibat wreszcie sprowadził
mnie na ziemię; stanęłam na
własnych nogach i mogłam doj-
rzeć rzeczywistość”.

� „Celibat pomógł mi i mojej żonie
zobaczyć, że jest jeszcze życie
poza łóżkiem, że prawdziwa bli-
skość to nie bliskość genitalna”.

� „Dopiero w celibacie poczułem
się mężczyzną”.

� „Pełna wstrzemięźliwość to coś
wspaniałego. Zacząłem czuć, że
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moje ciało jest naprawdę moje,
zacząłem je posiadać”.

� „Celibat dał mi zdolność koncen-
tracji, wyzwolił we mnie nowy
rodzaj energii”.

� „Dał mi [celibat] dostęp do uczuć,
głęboki wgląd w siebie, rozkosz
życia i bycia obecną dla siebie, dla
mojej Siły Wyższej i przyrody”.

� „Zdałem sobie sprawę, że bez
seksu można żyć dalej, i to o wiele
lepiej. Dla mnie było to wielkie
odkrycie”.

� „Celibat otworzył przede mną
sferę cudownej bliskości z mę-
żem, jakiej nigdy nie miałam”.

� „To była dla mnie jedyna moż-
liwość nabrania właściwej per-
spektywy i zobaczenia, jak bar-
dzo byłam zniewolona i zatruta
seksem”.
Świadome praktykowanie cał-

kowitej wstrzemięźliwości płciowej
ze względu na dobroczynne tego
owoce spotyka się w wielu du-
chowych i filozoficznych tradycjach
zarówno Wschodu, jak i Zachodu.
Mahatma Gandhi pisał w swojej
Autobiografii: „Nie należy myśleć,
że czystość jest niemożliwa, dla-
tego że jest trudna. Czystość jest
najwyższym ideałem, nie powinno
zatem dziwić, że jej osiągnięcie wy-
maga największego wysiłku. Życie
bez czystości wydaje mi się mdłe
i zwierzęce: zwierzę ze względu na
swoją naturę nie ma autokontroli;
człowiek jest człowiekiem, ponie-
waż jest do niej zdolny”.

W 30. roku życia Gandhi wraz
z żoną złożył wieczysty ślub wstrze-
mięźliwości seksualnej. Tak ko-
mentował to wydarzenie: „Kiedy

patrzę wstecz, czuję się pełen ra-
dości i zachwytu. Nigdy wcześniej,
czyli przed rokiem 1906, kiedy
złożyłem ślub wstrzemięźliwości,
nie doświadczyłem takiej wolności
i radości, jakie teraz mnie wypeł-
niają. Przed złożeniem ślubu byłem
w mocy każdej nieczystej pokusy
w dowolnej chwili. Ślub stał się
dla mnie skuteczną tarczą przeciw-
ko pokusom. Wielka moc wstrze-
mięźliwości stawała się dla mnie
coraz bardziej oczywista. Z każ-
dym mijającym dniem rozumiałem
coraz bardziej, że czystość chroni
ciało, umysł i duszę. Praktykowa-
nie wstrzemięźliwości nie stało się
praktykowaniem ciężkiej pokuty,
raczej pociechą i radością. Każdy
dzień odkrywał przede mną świeże
piękno; a to napawało mnie coraz
większą radością”.

Wiemy z bliższej czy dalszej
historii, że w czasie intensywnej
pracy twórczej geniusze na róż-
nych polach: pisarze, filozofowie,
naukowcy, politycy, powstrzymywa-
li się od małżeńskiego współżycia,
często przez długie okresy. Wie-
lu wybitnych ludzi znanych było
z wybujałego temperamentu, np.
George Washington, William Sha-
kespeare, Enrico Caruso. Nie stali
się oni jednak ofiarami własnej sek-
sualności. Przeciwnie, przez tzw.
sublimację służyła ona ich suk-
cesom, wyniosła ich na szczyty
osobistych osiągnięć.

Nie myśli się dzisiaj o tym, że
popęd seksualny może być subli-
mowany, czyli realizowany w inny
sposób – daleko ważniejszy niż fi-
zyczne zaspokojenie. Marnuje się
coś, co mogłoby znaleźć pozytywny
wyraz w każdym działaniu. Nawet
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dodać ciepła do uśmiechu i uścisku
dłoni.

„Człowiek przez zachowanie
czystości ukierunkowuje popęd sek-
sualny na inne sfery. Poznaje wtedy
radość twórczego życia, w porów-
naniu z którą niczym wydaje się
chwila zmysłowej przyjemności, po-
zostawiająca go wyjałowionym i pu-
stym. Przestaje myśleć, jak najle-
piej zaspokoić swoją namiętność.
Zaczyna interesować się głębszym
znaczeniem rzeczy. Pragnie teraz,
aby partner życia dzielił z nim
duchowe pokrewieństwo. Nie wy-
starcza mu już proste zaspokojenie
instynktów przy jego pomocy” (Ma-
ciej, l. 20).

„Jeżeli ktoś zaczyna prowadzić
czyste życie, zauważa, że medy-
tacja staje się nieporównywalnie
łatwiejsza niż poprzednio. Z wiel-
ką jasnością zaczyna rozumieć pi-
sma duchowych mistrzów, które
dotychczas wydawały mu się enig-
matyczne. Znajduje w nich nowych
przyjaciół, nowych braci. Człowiek
ożywa, czuje w sobie ogień życia.
Zaczyna żyć. Dopiero teraz widzi,
że dotąd z ledwością żył, a raczej
wegetował, niż żył” (Marcin, l. 23).

Czystość przedmałżeńska nie
oznacza braku seksualnych pra-
gnień. Jest to wybór: odkładam
wszelką aktywność seksualną aż
do dnia ślubu. Nie trzeba zbyt-
nio obawiać się słowa „tłumienie”.
Jest ono czasami wręcz nieodzow-
ne. Tylko wtedy możemy żyć razem
z innymi, gdy nasze złe skłonności
są kontrolowane. Każdy na przy-
kład odczuwa przynajmniej od cza-
su do czasu agresywne impulsy. Jak

wyglądałoby nasze życie społeczne,
gdybyśmy uznali, że tłumienie ich
jest niewskazane?

Młody człowiek dojrzewa do mi-
łości tylko wtedy, gdy potrafi utrzy-
mać swój popęd seksualny w ry-
zach. Ten popęd, niezwykle silny
w młodym wieku, może zdomi-
nować go i uzależnić. Ogień jest
ciepły i przyjemny, kiedy pali się
na kominku, ale niszczy, kiedy
wymknie się spod kontroli. Przy-
kłady życia wielu osób pokazują, że
dobrze kontrolowana seksualność
jest dobroczyńcą. Nie kontrolowa-
na staje się z czasem okrutnym
panem: zniewalającym, upokarza-
jącym, niszczącym.

W okresie przedmałżeńskim na-
leży zaakceptować swoją płciowość,
ale także uznać konieczność sa-
modyscypliny w tej sferze. Całą
natomiast uwagę i siły powinno
się skierować na własny rozwój
– fizyczny, intelektualny i ducho-
wy. W młodości buduje się fun-
dament pod całe życie! Dobrze
przeżyta jest gwarantem udanego
wieku dojrzałego. Szczególnie zaś
warto pielęgnować swoje wrodzone
talenty, starać się być twórczym
– stworzyć coś własnego, nowe-
go, ważnego, nawet wielkiego na
wybranym przez siebie polu, czy
to będzie nauka, sport lub sztu-
ka, czy też służba społeczna albo
działalność religijna. Takie zaan-
gażowanie w twórczą pracę czyni
życie piękniejszym, szczęśliwszym
i zapobiega marnowaniu go w szko-
dliwych działaniach. W ten sposób
dojrzewa się także do szczęśliwego
życia małżeńskiego.

„Miłujcie się” 3/2008
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KATECHIZM DOROSŁYCH
Ustanowienie Eucharystii

1. Encyklikę o Eucharystii Jan
Paweł II rozpoczął od słów: „Ecclesia
de Eucharistia vivit” (Kościół żyje
dzięki Eucharystii). Od dwóch ty-
sięcy lat na ołtarzach całego świata
Chrystus przychodzi do nas w usta-
nowionym podczas Ostatniej Wie-
czerzy sakramencie swojej obecności
pod postacią chleba i wina. Jak na-
pisał Jan Paweł II, „Eucharystia,
pojęta jako zbawcza obecność Jezu-
sa we wspólnocie wiernych i jako
jej pokarm duchowy, jest czymś naj-
cenniejszym, co Kościół posiada na
drogach historii” (EdE 9).

2. Jezus, głosząc podczas swoje-
go ziemskiego życia Królestwo Boże,
niejednokrotnie zapowiadał ustano-
wienie Eucharystii. Wskazywał tak-
że na antycypujące ten sakrament

znaki ze Starego Testamentu. Jed-
nym z nich była manna, którą Bóg
karmił Izraelitów na pustyni. W dzia-
łalności Jezusa, jako zapowiedź usta-
nowienia Eucharystii, interpretowa-
ne jest natomiast cudowne rozmno-
żenie chleba (Mk 8,1–9; J 6,1–14).
Do tych znaków Zbawiciel odniósł
się mówiąc o tym, co uczyni podczas
Ostatniej Wieczerzy. Wskazując na
siebie powiedział: „Nie Mojżesz dał
wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec
mój da wam prawdziwy chleb z nie-
ba. Albowiem chlebem Bożym jest
Ten, który z nieba zstępuje i życie
daje światu” (J 6,32–33), potem zaś
oznajmił wprost: „Ja jestem chle-
bem żywym, który zstąpił z nieba.
(. . .) Chlebem, który Ja dam, jest
moje ciało za życie świata” (J 6,51).
Wielu słuchaczy Jezusa gorszyło się
tym, mówiąc „Jak On może nam dać
[swoje] ciało do spożycia?” (J 6,52),
a nawet wielu uczniów Jezusa od-
chodziło od Niego, mówiąc: „Trudna
jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”
(J 6,60). Kościół od wieków powtarza
jednak wypowiedziane wtedy słowa
Piotra: „Panie, do kogóż pójdzie-
my? Ty masz słowa życia wiecznego.
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty
jesteś Świętym Boga” (J 6,68–69).

3. Aby wypełnić swoją zapowiedź:
dać uczniom swoje Ciało i Krew, Je-
zus wybrał czas Paschy (por. KKK
1339). Celebrując Ostatnią Wiecze-
rzę z Apostołami podczas uczty pas-
chalnej, Jezus wypełnił w sposób
ostateczny Paschę żydowską (por.
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KKK 1340). Żydzi podczas Paschy
spożywali baranka, świętując wyba-
wienie z niewoli przez jego krew.
Jezus poniósł śmierć za nasze grze-
chy, a w Eucharystii zostawił nam
swoje Ciało i Krew, mówiąc: „To jest
Ciało moje, które za was będzie wy-
dane: to czyńcie na moją pamiątkę!
(. . .) Ten kielich to Nowe Przymie-
rze we Krwi mojej, która za was
będzie wylana (Łk 22,19–20; por.
KKK 1339)

Ustanowienie Eucharystii doko-
nało się jako znak najwyższej miło-
ści Boga do człowieka. W Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego czytamy:
„Chrystus umiłowawszy swoich, do
końca ich umiłował. Wiedząc, że
nadeszła godzina przejścia z tego
świata do Ojca, podczas wieczerzy
umył uczniom nogi i dał im przy-
kazanie miłości (por. J 13,1–17).
Zostawiając im dowód tej miłości,
nie chcąc oddalić się nigdy od swo-
ich oraz czyniąc ich uczestnikami
swojej Paschy, Jezus ustanowił Eu-
charystię jako pamiątkę swej Męki
i Zmartwychwstania, którą polecił
Apostołom celebrować aż do swego
powtórnego przyjścia” (KKK 1337).

„Polecenie Jezusa, by powtarzać Je-
go gesty i słowa, «aż przyjdzie»
(1 Kor 11,26), nie polega tylko na
wspominaniu Jezusa i tego, co On
uczynił. Odnosi się ono do litur-
gicznej celebracji, przez Apostołów
i ich następców, pamiątki Chrystusa,
Jego życia, śmierci, zmartwychwsta-
nia i Jego wstawiania się za nami
u Ojca” (KKK 1341). W encyklice
„Ecclesia de Eucharistia” Jan Pa-
weł II pozostawił nam wspaniałe
świadectwo osobistego przeżywania
tej prawdy, pisząc: „Od ponad pół
wieku (. . .) mój wzrok spoczywa każ-
dego dnia na białej hostii i kielichu,
w których czas i przestrzeń jakby
«skupiają się», a dramat Golgoty
powtarza się na żywo, ujawniając
swoją tajemniczą «teraźniejszość»”
(EdE 59).

4. Zapamiętajmy: Ustanowienie
Eucharystii jest znakiem nieskoń-
czonej miłości Chrystusa. Podczas
Ostatniej Wieczerzy Jezus polecił
swoim uczniom sprawować pamiąt-
kę swojej męki, śmierci i zmartwych-
wstania. Celebrując Eucharystię sta-
jemy się świadkami i uczestnikami
misterium zbawienia.

KP

Byłe więźniarki polskie z obozów koncentracyjnych
w hołdzie dziękczynnym u Matki Bożej na Jasnej Górze

Prezentujemy wspomnienie zmarłej w zeszłym roku przedwojennej nauczy-
cielki z Ełganowa Anny Burdówny, byłej więźniarki obozu koncentracyjnego
w Ravensbrück, która do 2005 roku uczestniczyła w 59 pielgrzymkach
dziękczynnych na Jasną Górę. Wielokrotnie przygotowywała duchowy
akt zawierzenia w imieniu wszystkich przybywających z dziękczynieniem
więźniarek.
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Osoby, które przeżyły obóz kon-
centracyjny dla kobiet w Ra-
vensbrück twierdziły, że głęboka
wiara w moc sprawiedliwości Bożej
pozwoliła im przetrwać straszną nie-
wolę w hitlerowskim lagrze. Józefa
Kantor, instruktorka ZHP, wielolet-
nia więźniarka Ravensbrück, zało-
życielka tajnej drużyny harcerskiej
MURY, nakłoniła polskie więźniarki
do złożenia ślubowania następują-
cej treści: „Jeżeli przeżyjemy obóz
i wrócimy do Polski, to co roku
w maju pielgrzymować będziemy
na Jasną Górę, dziękując Matce
Bożej za ocalenie”. I oto w maju
nadszedł długo oczekiwany koniec
wojny. Okrutny lager Ravensbrück
przestał istnieć. Kilka dni wcześniej
(28 kwietnia) ewakuowano z nie-
go wszystkie, zdolne do wymarszu
więźniarki. Tysiące wolnych już ko-
biet (gdyż eskorta uciekła) mogło
wracać do Polski, do stron rodzin-
nych, ale w jakże dramatycznych
warunkach! Tylko nieliczne, wędru-
jąc przez Częstochowę, zatrzymały
się na krótko na Jasnej Górze.

Od roku 1946 można liczyć zor-
ganizowane zjazdy byłych więźnia-
rek. Odtąd ze wszystkich rejonów
kraju ciągnęły tam co roku grupy
byłych więźniarek ze swymi propor-
czykami, oznakami obozowymi itp.
Wyznaczano 2 dni na zjazd.

Dzień pierwszy przeznaczony był
na radosne rozpoznania, powitania,
na ogólne informacje, spowiedź oraz
indywidualne spotkania z Matką Bo-
żą. Czas przedwieczorny poświęco-
ny był na uroczystą, niezapomnianą
procesję Drogi Krzyżowej po Jasno-
górskich Wałach. Dzwon z wieży
bazyliki wzywał wiernych na Apel

Jasnogórski. Mieszamy się z tłumem
pielgrzymów śpieszących do kaplicy,
aby o godzinie 21.00 oddać wieczor-
ny hołd umiłowanej Matce i Kró-
lowej. Każdy chce być najbliżej Jej
spojrzenia, rozumiemy tę tęsknotę,
ale nie przesuwamy się do przodu.
Jutro na uroczystej Mszy dziękczyn-
nej będziemy miały miejsca uprzy-
wilejowane. Dziś wystarcza nam, że
z każdego miejsca w kaplicy czujemy
na sobie opiekuńczy, pełen miłości
wzrok Matki.

Po Apelu, uciszone wewnętrznie,
rozchodzimy się do naszych kwa-
ter. Początkowo były to przeważnie
kwatery prywatne, nie licząc kilku
sal u sióstr przy ul. św. Barbary.
Od paru lat sytuacja się poprawiła,
bowiem możemy korzystać z noc-
legów w niedawno wybudowanym
nowoczesnym hotelu im. Jana Paw-
ła II. W całym gmachu obowiązuje
cisza nocna, ale w pokojach byłych
więźniarek trwają rozmowy, gdyż
panie nie mogą nacieszyć się sobą,
wkrótce zacznie świtać, czy warto
się kłaść?

Dzień drugi. Zbiórka przy po-
mniku ks. Kordeckiego wyznaczana
jest zwykle na godzinę 8.00, ale dużo
wcześniej schodzą się uczestniczki
zjazdu, aby jak najdłużej przebywać
z obozowymi siostrami. Jest nas
dużo więcej niż poprzedniego dnia,
gdyż niektóre osoby dojechały do-
piero dziś rano. Zjawia się już Ojciec
Paulin na którego czekamy. Wzru-
szony wita nas bardzo serdecznie,
nawiązując do poprzednich zjazdów
i wydarzeń na Jasnej Górze.

Ale już czas na formowanie po-
chodu w kierunku kaplicy. Za krzy-
żem idą sztandary i proporce róż-
nych rejonów. Jedna z kobiet nie-
sie olbrzymi bukiet najpiękniejszych
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róż w podzięce dla Maryi, inne niosą
dary ofiarne, był niegdyś burszty-
nowy różaniec, olbrzymia pachnąca
świeca z wosku, ryngraf z Matką
Boską czy srebrna puszka na ko-
munikanty. Kiedyś ofiarowano sym-
boliczną lampę górniczą z bryłą
węgla. Ostatnio zaś oprawioną w pa-
siak książkę, w której umieszczono
prawdziwe, najtrudniejsze, najbar-
dziej intymne przeżycia niektórych
kobiet, cudem ocalałych od zagła-
dy. Teraz przesuwają się najstarsze
wiekiem więźniarki – seniorki. Idą
wspierając się o ramiona koleżanek,
jadą na wózkach inwalidzkich, poko-
nały wiele trudów, żeby tu przybyć.
Za nimi idą, mogące iść o własnych
siłach, choć też przygarbione cię-
żarem strasznych przeżyć, kobiety
młodsze wiekiem. Ksiądz prowadzą-
cy naszą procesję intonuje pieśń
„Serdeczna Matko”. Wszystkie gło-
sy podejmują rzewną melodię.

Przez główną bramę dochodzimy
do wnętrza kaplicy i do samego oł-
tarza. Tam tłum ludzi rozstępuje się
na widok ofiar hitlerowskich obozów.
A nam wydaje się, że wkraczamy
w przedsionek nieba. Tysięczne wo-
ta, blask świateł, złoto, perły i drogie
kamienie, wszystko przesłania, nie
dające się ująć w słowa spojrze-
nie pełnych dobroci i miłości oczu
Matki Najświętszej. Serca nie mogą
pomieścić wzruszeń, łzy przechodzą
w łkanie. Odzywa się dzwonek, roz-
poczyna się Msza Święta dziękczyn-
na. Z trudem dźwigamy się z kolan,
wpatrzone bez przerwy w matczyne
oblicze Tej, która jest arcydziełem
Stwórcy. Prąd żywej wiary przenika
każdą z nas. Tylko Jej, Matce nasze-
go Zbawiciela, możemy powierzyć

wszystkie nasze zmagania z ży-
ciem. Słowa kaznodziei umacniają
naszą ufność w skuteczną pomoc
Maryi, potęgując naszą wdzięczność
za Jej wstawiennictwo u Boga. Koń-
cząc ojciec Paulin przypomina nam
o odpowiedzialnej roli, jaką każda
z nas ma do spełnienia w wolnej
Ojczyźnie. Po Komunii Świętej jed-
na z byłych więźniarek odczytuje
Akt Ślubowania Matce Najświęt-
szej, wyrażając nasze uwielbienie,
miłość i wdzięczność za uwolnienie
z obozowej gehenny i równocześnie
całkowite zawierzenie naszego ży-
cia Jej Niepokalanemu Sercu. Pie-
śnią Sodalicji Mariańskiej „Królo-
wej Swej jam wierność przysięgała”
kończymy tę niezapomnianą ucztę
duchową, przyrzekając powrócić tu
za rok. Z błogosławieństwem Bożym
wychodzimy z kaplicy ocierając łzy
szczęścia. Żegnają nas przyjazne ge-
sty, uśmiechy i równie załzawione
oczy częstochowskich pielgrzymów.

Tego dnia uczestniczymy jeszcze
we Mszy Świętej w dużym koście-
le, albo w nabożeństwie żałobnym
za dusze zmarłych, zamordowanych
w obozie i za te, które nie doczekały
zjazdu w Częstochowie. Po koniecz-
nym posiłku udajemy się do sali
w hotelu im. Jana Pawła II, względ-
nie do tamtejszej kaplicy na wspólne
obrady, dając nowy upust naszej ra-
dości. Od śmierci Józefy Kantor
(25.09.1995 r.) zaakceptowane przez
nią koleżanki organizatorki, głów-
nie ze Śląska i z Krakowa załatwiają
tysiące pilnych spraw, podają komu-
nikaty ze Związku Kombatantów,
Inwalidów, zbierają ofiary na Mszę
św. na kwiaty, na votum dla Matki
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Bożej, odczytują depesze i listy od
chorych itp.

Zbliża się czas rozstania. Gru-
py z różnych stron Polski mają
różne godziny odjazdu do swych
rodzinnych stron. Jak nie było kre-
su powitaniom, tak teraz jeszcze
trudniej się rozstać. Aby rozłado-
wać wzruszenie, ktoś – najczęściej
Kasia ze Śląska – proponuje wspól-
ny śpiew pieśni religijnych, patrio-
tycznych, ludowych. Śpiewając peł-
ną piersią tworzymy niezły chór.
Przygodni goście hotelowi słuchają
ze zdziwieniem i z przyjemnością,

trudno im pogodzić dźwięczne głosy
śpiewaczek z ich siwymi włosami.
Ten śpiew jeszcze bardziej łączy
nas duchowo. W naszych rozrado-
wanych oczach odbija się szczęście,
jakie znajdujemy tu na Jasnej Górze
przy Sercu Maryi, która ogarnia nas
najczulszą matczyną miłością. Jesz-
cze ostatnia modlitwa „Pod Twoją
obronę” i „Szczęść Boże”... Do zo-
baczenia w przyszłym roku w maju!

Anna Burdówna
Jasna Góra, maj 2000 rok

BIWAK W ZIELONEJ SZKOLE W RACIĄSKIM MŁYNIE

Uczniowie z klas III A i B, Szkoły
Podstawowej im. Kunegundy Paw-
łowskiej w Trąbkach Wielkich pod
opieką swoich wychowawczyń Do-
roty Jaszewskiej i Marii Poźniak
w dniach 25–27 maja br. przeby-
wali na biwaku w Zielonej Szkole
w Raciąskim Młynie.

Raciąski Młyn to osada leśna
położona 15 kilometrów od Tucholi,
w samym sercu Borów Tucholskich
nad pięknymi jeziorami Tucholskie-
go Parku Krajobrazowego. Teren
Zielonej Szkoły jest zwartym, ogro-
dzonym i bezpiecznym kompleksem
edukacyjno-wypoczynkowym. Zielo-
na Szkoła, jako Ośrodek Eduka-
cyjno-Rekreacyjny, posiada bogate
zaplecze, pozwalające na przyjemne
spędzenie czasu wolnego.

Program pobytu o tematyce
przyrodniczej, leśnej i ekologicznej,
był bardzo atrakcyjny. Zajęcia edu-
kacyjne realizowane były przez wy-
kwalifikowaną kadrę: Panią Sabinę,

Pana Marcina leśnika i Pana Józefa.
Prowadzone były przede wszystkim
w lesie, w zagrodzie zwierząt – mini
zoo, w plenerze, na placu zabaw
i w domku-chatce Baby-Jagi, gdzie
dzieci próbowały swych sił w dzie-
dzinie plastyki i rękodzielnictwa.

Uczniowie korzystali również
z saloniku myśliwskiego, gdzie moż-
na było obejrzeć nie tylko ptaki
ale i ssaki Borów Tucholskich, ale
również wesoło się bawić, śpiewać
karaoke i tańczyć na dyskotece.
W wyposażonej w pomoce dydak-
tyczne sali wykładowej, dzieci oglą-
dały ciekawy film o życiu ptaków
leśnych. Nie brakowało zabaw i gier
terenowych – wędrówki tematycz-
ne z leśnikiem przewodnikiem po
lesie, wyprawy wozem cygańskim do
Kasztelanii, podchody leśne, prze-
jażdżka na kucyku, strzelanie z wia-
trówki i łuku, rzut lotką do celu,
a także zawody bokserskie. Kró-
lem lasu w podchodach okazał się
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Filip Bąk, do celu lotką najlepiej
rzucał Maciek Zalewski, najlepszym
strzelcem z wiatrówki została pani
Maryla, a w boksie z Jackiem Sroką
wygrała Tereska Żukowska.

Odbyło się również ognisko z pie-
czeniem kiełbasek, podczas którego
dzieci chętnie i ciekawie opowiada-
ły różne śmieszne historyjki i żarty.
Był czas na uganianie się za kucyka-
mi, bujanie się na huśtawkach, grę
w piłkę nożną i grę w badmintona.

Cisza i spokój, który panował
w Zielonej Szkole miał bardzo pozy-
tywny wpływ na zachowanie i wy-
ciszenie wszystkich uczniów. Dzieci
miały okazje na bliższe poznawanie
się wzajemne, tym samym dały do-
wód na to, że obie klasy świetnie
się zintegrowały.

Właściciele i cały zespół pracow-
ników Zielonej Szkoły dbali, aby
dzieci poprzez dobrą zabawę rozwi-
jały swoje zainteresowania i talenty
oraz żeby wypoczynek był bezpiecz-
ny i aktywny, natomiast pani ku-
charka dbała o dziecięce brzuszki,
serwując pyszne jedzenie.

Prawie trzy dni, które były do-
kładnie zaplanowane, bardzo szyb-
ko minęły i przyszedł czas na po-
wrót. Smutno było odjeżdżać, tyl-
ko myśli, że w domu czekają ro-
dzice i rodzeństwo, smutek i żal
złagodziły.

Dorota Jaszewska

Uczestnicy biwaku w Zielonej Szkole w Raciąskim Młynie
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Budowa kościoła w Ełganowie, stan 17 czerwca 2011 r.
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Nowo ochrzczona Agnieszka Maria Szolle z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Paweł Niemczyk z rodzicami i chrzestnymi
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

22 maja w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu
św. otrzymała Agnieszka Maria
Szolle – córka Gabrieli i Mariusza
zamieszkałych w Kleszczewie.

***
4 czerwca w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu
św. otrzymali:

� Stanisław Borysewicz – syn
Agnieszki i Tomasza zamieszka-
łych w Kleszczewie,

� Paweł Niemczyk – syn An-
ny i Damiana zamieszkałych
w Kleszczewie.

***
5 czerwca w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu
św. otrzymali:

� Ewa Laskowska – córka Alek-
sandry i Grzegorza zamieszka-
łych w Kleszczewie,

� Kornelia Witrambowska –
córka Iwony i Andrzeja zamiesz-
kałych w Trąbkach Wielkich,

� Alicja Dzieżyc – córka Mag-
daleny i Tomasza zamieszkałych
w Kleszczewie,

� Bartosz Radtke – syn Emi-
lii i Mariusza zamieszkałych
w Kleszczewie.

***

18 czerwca w naszym kościele
w sakramentalny związek małżeń-
ski wstąpili Marta Brokos z Trą-
bek Wielkich i Tomasz Pleskacz
z miejscowości Narol woj. podkar-
packie.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkar-
skie sezonu 2010/2011:

� w grupie „Gdańsk I” ligi okręgo-
wej zespół Orzeł Trąbki Wiel-
kie zajął ostatecznie 6 miejsce
z dorobkiem 39 punktów (11
zwycięstw, 6 remisów i 9 po-
rażek) przy stosunku bramek
39 : 40;

� w grupie „Gdańsk I” ligi okrę-
gowej drużyna Błękitni Sobo-
widz zajęła 13 miejsce z dorob-
kiem 22 punktów (6 zwycięstw,
4 remisy i 16 porażek) przy sto-
sunku bramek 29 : 59 i niestety
spadła do klasy A;

� w grupie „Gdańsk III” klasy A
zespół Sokół Ełganowo zajął 12
miejsce z dorobkiem 19 punktów
(4 zwycięstwa, 7 remisów i 11
porażek) przy stosunku bramek
29 : 58 i niestety spadł do klasy B.

Mamy nadzieję, że spadki będą
tylko na jeden sezon; wszystkim
piłkarzom, działaczom i kibicom
życzymy awansów do wyższych
lig.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Kornelia Witrambowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Alicja Dzieżyc z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Bartosz Radtke z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Marta i Tomasz Pleskaczowie
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INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2011

Od 1 lipca odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Jarosława
Gdańca.

1. Za śp. Tadeusza Banaczyka
2. Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Bożeny
i Ryszarda Kamińskich
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa

3. 730: W intencji ofiarodawców,
skarbników i budowniczych
kościoła w Ełganowie
900, Czerniewo: Za śp. Eu-
geniusza i Krystynę
Krakowskich
1800: Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (5. rocznica
śmierci)

4. Za śp. Emilię Drańczuk
5. Za śp. Annę Burdównę

(100. rocznica urodzin)
6. Za śp. Józefa Paklerskiego

Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptach i Elwart

7. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Bogumiły
i Wojciecha Skierków
w 21. rocznicę sakramentu
małżeństwa

8. Za śp. Emilię Drańczuk
9. Za śp. Mieczysława Bławata

oraz Marię i Jakuba Czerw
10. 730: Za śp. Marię (6. rocznica

śmierci), Szczepana
i Mieczysława Goczkowskich
900, Czerniewo: O szczęśliwe
zbiory (int. róży św. Franciszka
z Asyżu)

1100: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Haliny Zabłotnej w 60. urodziny
oraz za zmarłych z rodzin
Zabłotnych i Kacprzyków

11. Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże
dla Małgorzaty Kinder
w 90. urodziny

12. Za zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

13. Za śp. Jana Bukowskiego
(10. rocznica śmierci)
Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów i zmarłych
z tej rodziny

14. Za śp. Franciszka, Anielę, Jana,
Ireneusza i Czesława Abramów

15. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla nadzw.
szafarza Komunii św. Mariana
Lewańczyka w 50-lecie urodzin

16. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Władysławy
i Janusza Bogdanów w 25-lecie
sakramentu małżeństwa

17. 730: a) Za śp. Erykę Kinder
(4. rocznica śmierci)
b) Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich oraz Stanisława
Kusaja
900, Czerniewo: Za śp. Martę,
Józefa i Jana Zawickich oraz
Józefa i Helenę Roda
1100: Za śp. Jana i Józefa
Kosztyłów

18. Za śp. Agnieszkę Luksemburg
(4. rocznica śmierci)

19. Za śp. Stanisława Karcza
i zmarłych z tej rodziny
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20. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Ingi i Herberta
Tiborskich w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Czerniewo: Za śp. Adama
Kosikowskiego

21. Za zmarłych z róży
św. Magdaleny, p. Karcz

22. Za śp. Jadwigę i Władysława
Laskowskich

23. Za śp. Kazimierza Stopowskiego
(9. rocznica śmierci)

24. 730: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Jadwigi i Piotra Pianowskich
w 29. rocznicę sakramentu
małżeństwa
900, Czerniewo: a) Za śp. Annę,
Wiktora i Jana Formelów
b) Za śp. Józefa, Franciszka,
Rozalię i Józefa Dończyków
1100: Za śp. Alfreda Karassek
i Gertrudę Dończyk

25. Za śp. Jakuba (26. rocznica
śmierci) i Marię Czerw oraz
Krystynę Kreft

26. Za śp. Emilię Drańczuk
27. Za śp. Stanisława Krępę

(22. rocznica śmierci) oraz
Bronisławę i Władysława
Rusinów

28. Za śp. Huberta, Danutę
i Alfonsa Lewańczyków

29. Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Eckharda Selki w 73. urodziny
oraz za śp. Łucję Selka

31. 730: Za śp. Ignacego
Olszewskiego
900, Czerniewo: Za śp. Józefa
Kamińskiego i Jana Zawickiego
1100: Za śp. Makarego
Czerwińskiego i zmarłych z tej
rodziny
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 lipca: Blanka Zofia Połtarzycka, Miłosz Sebastian Słabolepszy,
Urszula Agata Czykierda, Stanisław Zdzisław Czykierda

Rocznice sakramentu małżeństwa

3 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Sylwii (z d. Gorzyńskiej) i Arkadiusza Krzysztofa Kuklińskich

3 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Agnieszki (z d. Hebel) i Tomasza Mielewczików

10 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Agnieszki (z d. Orzechowskiej) i Jana Trofimowiczów

10 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Aleksandry (z d. Krępa) i Krystiana Kozaków

8 lipca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Bernadety i Andrzeja Kruminów
22 lipca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Magdaleny i Piotra Gołąbków
29 lipca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Bernadety i Marcina Bachuszów
28 lipca: 10. rocznica sakr. małżeństwa Doroty i Marcina Rogallów
28 lipca: 10. rocznica sakr. małżeństwa Haliny i Roberta Krabskich
20 lipca: 15. rocznica sakr. małżeństwa Joanny i Szymona Krause

4 lipca: 30. rocznica sakr. małżeństwa Bożeny i Ryszarda Kamińskich
31 lipca: 35. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Grzegorza Kromerów

ODESZLI DO PANA

2 czerwca: zmarła w wieku 79 lat śp. Elżbieta Zielke z Trąbek Wielkich
6 czerwca: zmarła w wieku 87 lat śp. Emilia Drańczuk z Trąbek Wielkich

7 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisławy Majewskiej
19 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Ireneusza Abrama

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


