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Pomódl się,
Miriam,
aby Twój Syn
żył we mnie,
pomódl się,
by Jezus
we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś,
zstępuje
Duch Święty.
Gdzie Ty jesteś,
niebo staje się.



PRZEMIJA ŻYCIE

Znane są słowa piosenki jubile-
uszowej: „Jak szybko mijają chwile,
jak szybko mija czas. Za rok, za
dzień, za chwilę razem nie będzie
nas.” Refleksje o przemijaniu szcze-
gólnie cisną się na szpitalnym łóż-
ku. Tu jest się świadkiem wielkiego
cierpienia, jakże częstych zgonów.
Pomyślałem, by podzielić się z mo-
imi parafianami refleksjami o moim
przemijaniu.

Urodziłem się 5 kwietnia 1940 r.
w Rzepienniku Strzyżewskim. Było
nas ośmioro rodzeństwa, przy czym
dwoje zmarło krótko po urodzeniu.
Rodzice trudnili się pracą w go-
spodarstwie rolnym o powierzchni
niespełna 3 ha. Chrzest przyjąłem
w kościele parafialnym 14 kwietnia
1940 r., a sakrament bierzmowa-
nia – 9 czerwca 1954 r. Pamiętam
z dzieciństwa, jak za skórkę chleba
pomagałem babci w pasieniu krów
oraz mój płacz. Tatuś zapytał: „O co
płaczesz?” odpowiedziałem: „Dajcie
chlebusia”. Wtedy tata odkluczył
szafkę (chleb był pod kluczem) i dał
mi kromkę chleba. Wcześnie zgło-
siłem się do służby ministranckiej.
Po zakończeniu szkoły podstawo-
wej wraz z kolegą zgłosiłem się do
szkoły ogólnokształcącej w Tucho-
wie. Tu też służyliśmy do Mszy św.
u oo. Redemptorystów, a jeden z kle-
ryków uczył nas wieczorami języka
łacińskiego.

Po ukończeniu 2 lat „ogólnia-
ka” wstąpiłem do Zgromadzenia
oo. Redemptorystów. Postulat mie-
liśmy w Łomnicy koło Piwnicznej.

Miałem kłopoty ze zdrowiem: bóle
głowy, ropne zapalenie ucha środko-
wego. Przez 4 miesiące wozili mnie
do lekarza i bez rezultatu. Musia-
łem ze względów zdrowotnych opu-
ścić Zgromadzenie. Tatuś sprzedał
krowę i dał mi pieniądze na dal-
sze leczenie, zwłaszcza bólów głowy.
Z nastaniem nowego roku szkolnego
wróciłem do „ogólniaka”. Podejrze-
wano mnie, że chcę pójść do semina-
rium i na maturze pytania zadawał
mi przybyły z Tarnowa przedstawi-
ciel Kuratorium. Po maturze zgłosi-
łem się do Seminarium Duchownego
w Tarnowie z dołączonym świadec-
twem lekarskim. Rzekomo z braku
miejsc wskazano mi inne seminaria,
m.in. Gdańsk. Tak więc ukończy-
łem seminarium w Gdańsku Oliwie
i w liczbie 10-ciu otrzymaliśmy świę-
cenia kapłańskie z rąk ks. biskupa
Edmunda Nowickiego 13 czerwca
1965 r. Razem z ks. Gerardem Bory-
sem zostałem skierowany do parafii
w Gdańsku Oruni. Po 2 latach
zostałem przeniesiony do Giemlic,
a stamtąd po 2 latach – do para-
fii św. Ignacego w Gdańsku Oruni.
Do dziś raz w roku ówczesna mło-
dzież (dziś dziadkowie) przybywa do
Trąbek w odwiedziny.

Po trzech latach, w 1972 r. tra-
fiłem do Trąbek Wielkich. Ksiądz
prałat Feliks Głowienka był dla
mnie niezwykle życzliwy i dobry.
Praktycznie miałem wolną rękę nie
tylko w pracy duszpasterskiej. Ja-
ko wikariusz założyłem ogrzewanie
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w kościele, które do dziś funkcjonu-
je. W 1978 r. zostałem mianowany
wikariuszem ekonomem, czyli za-
rządcą, a po kilku miesiącach dzie-
kanem dekanatu Wyżyny Gdańskie.
W październiku 1979 r. zostałem
mianowany proboszczem parafii. Ks.
biskup Lech Kaczmarek mianował
mnie kanonikiem honorowym kapi-
tuły katedralnej w Gdańsku Oliwie,
a ks. biskup Tadeusz Gocłowski mia-
nował mnie kanonikiem gremial-
nym kapituły kolegiackiej w Gdań-
sku Wrzeszczu, potem otrzymałem
godność prałacką.

Najważniejszym wydarzeniem
dla mnie była koronacja cudownego
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
dokonana 24 lata temu przez sa-
mego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Dziekuję Bogu za to, że udało się
założyć w parafii sporo róż Żywe-
go Różańca i zainicjować Tygodnio-
wy Odpust Maryjny, od kilku lat
połączony z dożynkami samorzą-
dowymi. Dziękuję Bogu, że udało
się pięknie zagospodarować teren
przykościelny, oraz kaplic różańco-
wych i drogi krzyżowej (kiedyś był
tu staw). Nadmienię, ze wszystkie
drzewa (z wyjątkiem zabytkowych
klonów) i krzewy sadziłem osobiście.

Dzięki Bożej dobroci i pomocy
drogich mi Parafian zostały wy-
budowane kościoły w Postołowie
i Czerniewie, a w Ełganowie jest
jeszcze w budowie. Parafialny ko-
ściół został gruntownie odremonto-
wany. Wymieniona jest posadzka,
w której jest położone elektryczne
ogrzewanie (nie korzystamy z niego
z racji kosztów). Są nowe wszystkie
ławki, okna, odnowione są ołtarze,

ambona i konfesjonały. Został ocie-
plony sufit, a dach pokryty blachą
miedzianą. Wymieniony jest tynk
na ścianach wewnętrznych, pod nim
położona jest nowa instalacja elek-
tryczna, a na zewnątrz cegły zostały
na nowo ofugowane. Są wymienione
wszystkie drzwi w kościele (z wy-
jątkiem zakrystii). Obora i chlewnia
przerobiona została na Dom Piel-
grzyma oraz wykonano wiele prac
remontowych w budynku plebanii.
To wszystko było możliwe dzięki
Waszej ofiarności drodzy Parafianie.

No i nadchodzą lata starości (ja
to nazywam wiekiem poborowym),
stąd też gorąco proszę, by Para-
fianie więcej włączyli się w pomoc
w utrzymaniu tego cośmy osiągnę-
li wspólnym wysiłkiem. Ta pomoc
jest niezbędna zarówno w organi-
zacji parafialnych uroczystości, jak
i w utrzymaniu porządku na ca-
łym przykościelnym sanktuaryjnym
terenie. Tak się składa, że więk-
szą część życia dał mi Bóg spę-
dzić w sanktuaryjnej parafii wśród
Was drodzy Parafianie. Przyjmij-
cie gorące podziękowanie za to, że
mnie tyle lat znosicie i tolerujecie
moje niedociągnięcia czy zaniedba-
nia. Odwdzięczam się Wam skromną
modlitwą pod Tronem Naszej Pani
Trąbkowskiej. Chciałbym z Wami
doczekać, jeśli Bóg pozwoli, i prze-
żyć jubileusz 25-lecia koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej, która
przypadnie 12 czerwca 2012 r. Bar-
dzo pragnę, by przygotowaniem do
tego święta było nawiedzenie ro-
dzin przez kopię cudownego obrazu,
oraz by to nawiedzenie przyczyniło
się do pogłębiania życia religijnego
w rodzinach naszej parafii.

ks. E. Szymański

3



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2011

7 sierpnia: 19. Niedziela
Zwykła

1 Krl 19,9a.11–13

Rz 9,1–5

Mt 14,22–33

Całe nasze życie przypomina cho-
dzenie po morzu. Obracamy się
razem z Ziemią wkoło Słońca. Ra-
zem z oceanami, morzami, wielory-
bami, szczupakami, żabami krąży-
my w przeraźliwym Kosmosie i to
wszystko może się nagle przewrócić.

Budzimy się rano – piękna pogoda,
Wisła nie przewraca statków płyną-
cych na Bielany, ale ile grozi nam
niebezpieczeństw. Może cegła spaść
nam na głowę, możemy poślizgnąć
się na skórce banana, możemy do-
stać ataku serca, listonosz może
nam przynieść depeszę: „Z ciocią le-
piej. Jutro pogrzeb”, pies może nam
zjeść całą pensję, ochroniarz mo-
że nas pobić przez pomyłkę. Jeżeli
będziemy tylko tak myśleć, zdając
się wobec niebezpieczeństw na wła-
sne siły – utoniemy, pójdziemy na
dno. Tylko wtedy człowiek stąpa
odważnie, jeśli przestanie bać się
o siebie.

Jezus zapytał Piotra: „Czemuś
zwątpił?”, to znaczy: czemu za-
cząłeś myśleć o sobie, a nie o Mnie?
Myśl o sobie – pogrąża. Myśl o Bogu
– zbawia.

14 sierpnia: 20. Niedziela
Zwykła

Iz 56,1.6–7
Rz 11,13–15.29–32
Mt 15,21–28

Nieraz w ludzkich sporach ktoś po-
wie nam: ty bałwanie, ośle, głupcze,
baranie, na dobre już zaczynasz ze
sklerozą! Każdy z nas obraża się
wtedy, wścieka, bo przecież nie jest
baranem, osłem czy sklerotykiem.
A gdybyśmy powiedzieli inaczej?
Tak, jestem takim baranem, osłem.
Uśmiech, który rozbraja. Przyzna-
nie się do prawdy o sobie czasem
ratuje sytuację, wyraża poczucie
własnej niegodności wobec Boga.
Człowiek chciałby być kimś niezwy-
kłym, nie psiakiem, ale od razu
rasowym psem. Nie bójmy się być
niczym w oczach Pana Boga, szcze-
niakiem, który jest tylko na Jego
łasce.

Jezus, widząc wiarę matki, uzdrowił
jej córkę. Dał ten cud nie tylko jako
nagrodę za wiarę, ale i za uśmiech.

15 sierpnia: Uroczystość
Wniebowzięcia NMP

Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab
1 Kor 15,20–26
Łk 1,39–56

21 sierpnia: 21. Niedziela
Zwykła

Iz 22,19–23
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Rz 11,33–36
Mt 16,13–20

Pytanie: „Za kogo ludzie uważają
Syna Człowieczego?” rodzi drugie
pytanie: kim jest każdy z nas dla
Pana Jezusa? Musimy ze wzrusze-
niem powiedzieć, że każdy z nas
jest dla Niego jednakowo ważny.
Przecież to dla nas Jezus stał się
Człowiekiem. Dla nas cierpiał ludz-
kim cierpieniem i umarł ludzką
śmiercią. Jesteśmy ważni dla Je-
zusa, bo On poprzez nas pragnie
w świecie działać, kochać, pomagać,
służyć.

31 sierpnia: 18. Niedziela
Zwykła

Jr 20,7–9
Rz 12,1–2
Mt 16,21–27

„Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł?”.
Każdy z nas obdarzony jest skarbem
duszy ludzkiej: bogaty, rencista, za-
konnica, baletnica, asceta, grubas.
Żadne ordery, nawet „chlebowe”,
Nagroda Nobla, dewizy na koncie
nie są droższe od tego skarbu.

Jakże często zaniedbujemy naszą
duszę! Dusza zaniedbana jest cza-
sem oklapnięta i martwi się nie
tylko o to, że wszystko drożeje, ale
zastanawia się, po co żyje. A przecież
każdy, dopóki żyje, jest potrzebny.
Nawet ten, który jest ciężarem dla
innych, sprawdza swoim życiem ich
cierpliwość, wierność Ewangelii.

Dusza zaniedbana jest czasem prze-
ziębiona. Ktoś z przeziębioną duszą
dawniej, gdy rano wstawał, modlił
się, teraz tylko ziewa. Zaniedbanie
modlitwy, spowiedzi jest przeziębie-
niem duszy.

Czasem dusza zaniedbana jest du-
szą rogatą i bodzie. Jest nieopano-
wana i na wszystko zła.

Dusza może być także skurczona
we dwoje, bo myśli o sobie samej
i własnym szczęściu.

Bywa także śpiąca dusza, jak Śpiąca
Królewna, która czeka, aż pocałuje
ją królewicz i zbudzi. Tymczasem to
ona sama musi pocałować, i wcale
nie królewicza, a żebraka. Sama
musi się przebudzić.

Ks. Jan Twardowski

NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Już od pierwszej niedzieli Wiel-
kiego Postu Matka Boża Trąbkow-
ska w kopiach cudownego obra-
zu odwiedza nasze rodziny. Tym
odwiedzinom towarzyszy obecność
kapłana i Jezus Eucharystyczny,
który karmi sobą członków poszcze-

gólnych rodzin. Pragnieniem nas
kapłanów jest, by rodziny goszczące
Matkę Bożą przeżywały to wydarze-
nie naprawdę uroczyście. Dobrze by
było, po odejściu kapłana, oprócz
wspólnej rodzinnej modlitwy za-
planować czuwanie poszczególnych
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członków rodziny przed obrazem
Matki Bożej, podczas którego za-
stanowimy się nad miejscem Maryi
i Boga w naszym sercu, naszej pra-
cy, naszym życiu. Pamiętajmy: Bogu
należy się dobry owoc naszej wiary,
naszej miłości, a nie „tylko ogry-
zek”. Wszystko co posiadam jest
przecież od Niego. Wydaje się też,
że każda rodzina przyjmująca obraz
powinna się powierzyć Matce Bożej
w opiekę, poprosić o Mszę św. dzięk-

czynną za dar Nawiedzenia, wraz
z prośbą o szczególną Bożą opie-
kę w dalszym życiu. Powinniśmy
też podjąć stosowne rodzinne posta-
nowienia związane z pogłębieniem
wiary i praktyk religijnych. Warto
by też było podjąć decyzję włączenia
się do wspólnoty Żywego Różań-
ca, aby on rozwijał się w naszym
sanktuarium.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Ełganowo

ul. Asfaltowa

1–2.08, (pon./wt.) a) Sławomir Kusaj
b) Ryszard Kotula

2–3.08, (wt./śr.) a) Zbigniew Pauls, Horst Pauls
b) Bolesław Ziemian

3–4.08, (śr./czw.) a) Roman Olszewski
b) Andrzej Anisiewicz

4–5.08, (czw./pt.) a) Wojciech Skierka, Rafał Wilczkowiak
b) Janusz Zabłotny, Zdzisław Jakubowski

5–6.08, (pt./sob.) a) Kazimierz Myszke
b) Ireneusz Kukla

6–7.08, (sob./nd.) a) Andrzej Chmielewski
b) Wojciech Pelowski, Teresa Pelowska

7–8.08, (nd./pon.) a) Grzegorz Jaroszyński
b) Marian Głowacki

8–9.08, (pon./wt.) a) Karol Kusaj
b) Rafał Pisarek, Grzegorz Szymczyk

9–10.08, (wt./śr.) a) Krystyna Kusaj
b) Edward Rubczyk

10–11.08, (śr./czw.) a) Anna Grześlak
b) Adam Dubiela, Grzegorz Dubiela,

Grzegorz Jasiński
11–12.08, (czw./pt.) a) Kinga Kisicka

b) Marta Olewińska
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12–13.08, (pt./sob.) a) Edward Grześlak
b) Adam Jaszewski

13–14.08, (sob./nd.) a) Zygmunt Kisicki
b) Teresa Mućka

14–15.08, (nd./pon.) a) Danuta Stępień, Paweł Raczkiewicz
b) Danuta Olszewska

15–16.08, (pon./wt.) a) Leon Brembor
b) Krystian Kurek

16–17.08, (wt./śr.) a) Jadwiga Hennig, Waldemar Hennig
b) Janusz Dubiela

17–18.08, (śr./czw.) a) Jarosław Filan
b) Jan Sieniek

18–19.08, (czw./pt.) a) Tadeusz Frost
b) Bogumiła Kuras

ul. Łąkowa

19–20.08, (pt./sob.) a) Janina Jasińska
b) Renata Bujak

20–21.08, (sob./nd.) a) Władysław Motyl
b) Dorota Flisikowska

21–22.08, (nd./pon.) a) Roman Knitter
b) Ryszard Szelest

22–23.08, (pon./wt.) a) Paweł Gajowniczek
b) Andrzej Surma

ul. Macierzy Szkolnej

23–24.08, (wt./śr.) a) Władysław Belau, Sebastian Grześlak
b) Piotr Ziarniewicz

24–25.08, (śr./czw.) a) Jan Chmielewski
b) Mieczysław Czerniewski

25–26.08, (czw./pt.) a) Hanna Chmielewska
b) Lech Leśniewski

26–27.08, (pt./sob.) a) Paweł Zajączkowski
b) Jan Radelski

27–28.08, (sob./nd.) a) Tomasz Zajączkowski
b) Bogdan Bara

28–29.08, (nd./pon.) a) Krzysztof Bachusz, Zofia Bachusz
b) Marian Brembor

29–30.08, (pon./wt.) a) Jadwiga Wiebe
b) Piotr Brembor

30–31.08, (wt./śr.) a) Jan Czerw
b) Adrian Tarnowski

31.08–1.09, (śr./czw.) a) Franciszek Konkel
b) Anna Tarczyńska, Adam Tarczyński

1.09–2.09, (czw./pt.) a) Jerzy Flisikowski
b) Franciszek Surma

2.09–3.09, (pt./sob.) a) Michał Wiśniewski

7



SIERPNIOWE ROCZNICE

Trzeciego sierpnia mija 110 rocz-
nica urodzin Prymasa Tysiąclecia
kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zu-
zeli nad Bugiem. W miejscowym pa-
rafialnym kościele jego ojciec – orga-
nista – Stanisław i matka Julianna
oraz jego czworo rodzeństwa otacza-
li szczerym kultem obraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej. Maryjny kult
wszczepiony w dzieciństwie promie-
niował w całym życiu późniejszego
Prymasa Polski. Matka zmarła w 33
roku życia po urodzeniu córki.

Swoje pierwsze kroki kapłań-
skiego powołania rozpoczął na Ja-
snej Górze. Tu 5 sierpnia 1924 roku
odprawił Mszę św. prymicyjną, aby
mieć Matkę, która zawsze będzie
mu towarzyszyła.

Na Jasnej Górze 12 maja 1946
roku otrzymał święcenia biskupie
z rąk kardynała Hlonda. Z tego
miejsca wiele razy popłyną waż-
ne wskazania dla całego polskiego
narodu. Tu 26 sierpnia 1956 r. doko-
nało się Zawierzenie Narodu Mat-
ce Bożej (tekst zawierzenia ułożył
w więzieniu). Sam kardynał wów-
czas był jeszcze w więzieniu, a przed
ołtarzem wstawiono pusty tron z bu-
kietem czerwonych róż. Na tę uro-
czystość przybyło na Jasną Górę
milion pielgrzymów. Ks. Prymas,
stojąc odważnie w obronie wiary Po-
laków, został uwięziony na trzy lata.
Przebywał w Stoczku Warmińskim,
Prudniku, Komańczy i Rywałdzie.
Nie udało się też ks. Prymasowi

gościć papieża Pawła VI na uroczy-
stościach Tysiąclecia Chrztu Polski,
obchodzonych 2 maja 1966 roku
na Jasnej Górze. Komunistyczne
władze nie wpuściły zaproszonego
Papieża do Polski.

Wielką pracą, którą podjął Pry-
mas, było zorganizowanie życia reli-
gijnego nas Ziemiach Odzyskanych.
Od Millenium Chrztu Polski rozpo-
częła się peregrynacja Obrazu Mat-
ki Bożej Częstochowskiej (kopii) do
wszystkich parafii katolickich w Pol-
sce. Już 21 czerwca 1966 r. obraz był
zatrzymany przez MO, a puste ramy
wędrowały w dalszą pielgrzymkę po
parafiach.

Symbolicznym darem na Jubile-
usz Tysiąclecia Chrztu Polski był
ofiarowany ks. Prymasowi przez
Episkopat pierścień prymasowski.
Niedawno został przez rabusiów
skradziony i bezpowrotnie znisz-
czony.

Prymas Wyszyński był też
pracowitym publicystą. Redagował
„Ateneum kapłańskie”. Prymasowi
Hlondowi w 1945 r. zadedykował
przez siebie zredagowaną książkę,
pt. „Stolica Apostolska a świat po-
wojenny”, w której podjął się obro-
ny papieża Piusa XII atakowanego
przez propagandę laicką. Opubliko-
wał dzieło „Duch Pracy Ludzkiej”,
tłumaczone na wiele języków, któ-
re zabiera ważny głos w kwestiach
społecznych. Jego dewizą życiową
było hasło „Soli Deo” czyli Same-
mu Bogu przez Maryję. Tej drodze
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pozostał wierny do śmierci. W ma-
ju tego roku obchodziliśmy 30-lecie
jego śmierci.

Trwa proces beatyfikacyjny Pry-
masa Tysiąclecia. Módlmy się o ry-
chłe wyniesienie go do chwały ołta-
rzy.

***
6 sierpnia: Uroczystość
Przemienienia Pańskiego

Ewangelista zaznacza, że Pan
Jezus wziął ze sobą Piotra, Jaku-
ba i Jana na wysoką górę Tabor
i tam przemienił się przed nimi.
Zauważmy, że wszystkie ważniejsze
wydarzenia z życia ziemskiego Pa-
na Jezusa mają miejsce na górze:
kazanie na górze, modlitwa na Gó-
rze Oliwnej, przemienienie na górze
Tabor, ukrzyżowanie na górze Kal-
warii.

Góra symbolizuje bliskość Boga.
Idąc na górę pozostawiamy za so-
bą wszystkie sprawy i troski. Idąc
na górę nie obejdziemy się bez
wysiłku. Właśnie bez wysiłku, bez
zostawienia wszystkiego za sobą,
nie można spotkać Boga. Najwięcej
trudności w kontakcie z Bogiem
sprawia rozproszenie. Najważniej-
sze to podejmować kolejne próby.
Jeśli choć na jedną sekundę wśród
rozproszenia spotkam się z Bogiem,
to będzie już ogromna korzyść.

Gdy Jezus się modlił na Ta-
borze, oblicze Jego się odmieniło,
a odzienie stało się lśniąco białe.
Świadkami tego wydarzenia było
trzech apostołów, więc nie była to
halucynacja. Jezus chciał ich umoc-
nić na godzinę męki, by nie zwątpili.
Ich wiara nie była jeszcze jak skała,

ale na tyle mocna, że zwycięsko
przeszli próbę.

My też jesteśmy zaproszeni do
przemiany serc. A stanie się to,
gdy odrzucimy zasadę: „oko za oko,
ząb za ząb”, a wprowadzać zacznie-
my zaproszenie: „miłujcie waszych
nieprzyjaciół”. Okazją do rozwoju
w wierze jest czynne uczestnictwo
w życiu swojej parafii.

***
14 sierpnia: wspomnienie
Świętego Maksymiliana Kolbe

14 sierpnia przypada 70 rocznica
śmierci ojca Maksymiliana Kolbe-
go, jednego z najbardziej znanych
w świecie świętych z Polski. Urodził
się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej
Woli w rodzinie ubogiej. Rodzi-
ce trudnili się chałupniczym tkac-
twem. Należeli oboje do III Zakonu
św. Franciszka. Od najwcześniej-
szych lat Maksymiliana wyróżnia-
ło głębokie nabożeństwo do Matki
Bożej. W 1910 roku wstąpił do za-
konu franciszkańskiego. Mając nie-
przeciętne zdolności został wysłany
na studia do Rzymu, które ukoń-
czył z podwójnym doktoratem. Tam
też założył Rycerstwo Niepokala-
nej, którego celem jest uświęcenie
pod opieką Niepokalanej. Od 1922
roku zaczął wydawać miesięcznik
„Rycerz Niepokalanej”.

W 1927 r. założył klasztor w Nie-
pokalanowie. Następnie za zgodą
generała zakonu wraz z czterema
współbraćmi udał się na misje do
Japonii i tam założył Niepokalanów
Japoński. Po sześciu latach pracy
misyjnej powrócił do Polski. Rozwi-
nął wydawanie Rycerza Niepokala-
nej do jednego miliona egzemplarzy,
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a klasztor w Niepokalanowie stał się
największym klasztorem na świecie.

17 lutego 1940 roku został aresz-
towany i osadzony w obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu. Z powodu
ucieczki więźnia komendant obo-
zu co dziesiątego więźnia skazał
na śmierć w bunkrze głodowym.
Wśród skazanych znalazł się Fran-
ciszek Gajowniczek, który głośno
rozpaczał, że osieroci żonę i dzieci.
Wtedy wystąpił z szeregu Ojciec Kol-
be i poprosił, aby to jego skazano na
śmierć. Komendant dowiedziawszy
się, że jest kapłanem, zgodził się na
zamianę. Maksymilian przywykły
do głodu przeżył w bunkrze 2 tygo-
dnie bez chleba i wody. Hitlerowcy
dobili go 14 sierpnia 1941 r. zastrzy-
kiem z fenolu. Było to w wigilię
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Ciało zostało spalone w kre-
matorium. Franciszek Gajowniczek
zmarł w 1995 r. w 94 roku życia.

17 października 1971 r. papież
Paweł VI dokonał beatyfikacji ojca
Maksymiliana, a kanonizował go
10 października 1982 r. papież Jan
Paweł II.

***
15 sierpnia: Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny

26 sierpnia: Święto Matki
Bożej Częstochowskiej

Maryja to druga Ewa, choć jesz-
cze bardziej obdarzona przez Boga
łaskami. Wśród nich wyróżniamy
pięć przywilejów Matki Bożej.

1. Przywilej Niepokalanego Poczęcia
2. Przywilej macierzyństwa Syna
Bożego

3. Przywilej bezgrzeszności
4. Przywilej wzięcia z ciałem i duszą
do nieba
5. Przywilej królewskiej godności
Maryi (Królowa Nieba i Ziemi).

W 1854 roku został ogłoszo-
ny dogmat wiary, że Maryja jest
Niepokalanie Poczęta. Cztery lata
później w Lourdes Maryja objawiła
się 14-letniej Bernadecie Soubirous
i na pytanie kim jest odpowiedzia-
ła: „Jestem Niepokalanie Poczęta”.
W ten sposób potwierdziła orzecze-
nie Kościoła.

Jej niezwykła godność wypływa
z macierzyństwa Bożego. Archanioł
Gabriel przy zwiastowaniu oznajmi
Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz
Syna i nadasz mu imię Jezus. On
będzie wielki i Synem Najwyższego
nazwany będzie”. A podczas na-
wiedzenia u Elżbiety usłyszy z jej
ust natchnione słowa powitania:
„Skądże mi to, że Matka Pana
mego przychodzi do mnie?” Ponie-
waż Maryja była wolna od grzechu
pierworodnego, więc też była wol-
na od skłonności do grzechu, stąd
przywilej bezgrzeszności Maryi. Ale
ze względu na misję Jezusa, jako
Jego Matka, nie była wolna od cier-
pienia. Już w chwili ofiarowania
w świątyni w 40. dniu po urodzeniu
Pana Jezusa, starzec Symeon prze-
powie Jej: „Duszę Twoją przeniknie
miecz boleści”. Za posługę Jezuso-
wi w życiu ukrytym w Nazarecie
i podczas Jego publicznej działal-
ności, za niezwykłą wiarę w Jego
Boskie posłannictwo, za znoszenie
„miecza boleści” (tradycja wylicza
siedem boleści Maryi) zostaje z wy-
żyn krzyża ogłoszona naszą Matką,
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a z ciałem i duszą wzięta do nieba,
przyjmuje godność królewską. Jest
naszą Matką i Królową. Jest pośred-
niczką łaski. Czcząc zatem Maryję,
równocześnie oddajemy cześć Jej
Synowi.

Warto zaznaczyć, że nasz ko-
ściół parafialny jest pod wezwaniem
Wniebowzięcia Matki Bożej i w tym
dniu możemy zyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami, którymi
są: spowiedź, Komunia św., dowol-
na modlitwa w intencji Ojca św.
W naszej parafii odpust zewnętrzny
obchodzimy w Święto Narodzenia
Matki Bożej, 8 września.

Warto wspomnieć, że Uroczy-
stość Matki Bożej Częstochowskiej
jest szczególnie droga wszystkim
wierzącym Polakom. Częstochowa

to duchowa stolica Polski. Jest ona
też najpopularniejszym celem na-
szego pielgrzymowania. Bardzo czę-
sto pielgrzymował tu Ojciec św. Jan
Paweł II.

Podczas swojej pielgrzymki na
Jasną Górę 7 czerwca 1999 r. po-
wiedział: „Nie mogło zabraknąć na
szlaku mojego pielgrzymowania Ja-
snej Góry”. Zbliża się pielgrzymko-
wy czas. Setki tysięcy pielgrzymów
po raz kolejny pokłonią się Matce
Bożej Częstochowskiej. Może i ty
tam się udasz? Może i ty powie-
rzysz Maryi Matce swoje życie, by
to właśnie Ona prowadziła Cię do
bram nieba?

ks. E. Szymański

KATECHIZM DOROSŁYCH
Znaki chleba i wina

Trudno byłoby wyobrazić so-
bie nasze życie bez chleba, któ-
ry stanowi podstawę ludzkiego po-
karmu praktycznie we wszystkich
kulturach. Podobnie trudno byłoby
żyć bez napojów, wśród których –

zwłaszcza w kulturze śródziemno-
morskiej – znaczące miejsce zajmuje
wino. Oba te znaki – chleb i wi-
no – od najdawniejszych czasów
stanowią symbol obfitości, a także
gościnności.

W czasie Ostatniej Wieczerzy
Chrystus posłużył się chlebem
i winem do złożenia Najświęt-
szej Ofiary. Naśladując wydarze-
nia z Wieczernika Kościół również
używa chleba i wina jako materii sa-
kramentu Eucharystii. Jak naucza
Katechizm Kościoła Katolickiego,
chleb i wino, które przez słowa
Chrystusa i wezwanie Ducha Świę-
tego stają się Ciałem i Krwią Chry-
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stusa, znajdują się „w centrum Eu-
charystii” (por. KKK 1333). Znaki
chleba i wina nie tylko stanowią
materię sakramentu, pozostają
bowiem także wyrazem dobroci
Boga i stworzonego przez Niego
świata. Dlatego też w trakcie Mszy
świętej, podczas obrzędu przygoto-
wania darów, dziękujemy za chleb
i wino, które są owocem ziemi
i winnego krzewu, przez co stają
się szczególnym darem Stwórcy dla
człowieka (por. KKK 1333).

Chleb i wino jako znaki sa-
kramentu Eucharystii zostały
zapowiedziane już w Starym
Testamencie. Katechizm poucza,
że „w Starym Przymierzu na znak
wdzięczności wobec Stwórcy skła-
dano w ofierze chleb i wino pośród
pierwocin owoców ziemi”. W Księ-
dze Rodzaju natomiast autor na-
tchniony ukazuje ofiarę Melchize-
deka, króla i kapłana w jednej
osobie, który na spotkanie z Abra-
hamem wyniósł chleb i wino (por.
Rdz 14,18). W geście tym Kościół
widzi zapowiedź swojej ofiary,
określanej w modlitwie mszal-
nej mianem „ofiary doskonałej”
(por. KKK 1333). Zgodnie ze wska-
zaniami Starego Testamentu, w na-
wiązaniu do żydowskiego święta
Paschy, Chrystus podczas Ostatniej
Wieczerzy użył chleba przaśnego,
czyli niekwaszonego. Kościół, po-
słuszny tej tradycji, w liturgii rów-
nież używa takiego chleba. Wino
używane do celebrowania Euchary-
stii, podobnie jak wino użyte przez
Zbawiciela, jest winem gronowym.

Obchody Paschy były ściśle zwią-
zane ze spożywaniem chleba i wina.

Niekwaszony chleb przypominał po-
śpiech, z jakim Izraelici spożywali
wieczerzę paschalną w dniu Wyj-
ścia z Egiptu. Wspomnienie manny
na pustyni przypominało Żydom,
że winni żyć chlebem słowa Bo-
żego, wreszcie obfitość codziennego
chleba w Ziemi Obiecanej była po-
twierdzeniem, że Bóg jest wierny
swoim obietnicom. Podczas żydow-
skiej wieczerzy wypowiadane było
także błogosławieństwo nad kie-
lichem wina, wyrażające między
innymi prośbę o zbawienie Izra-
ela w czasach mesjańskich. Je-
zus, ustanawiając Eucharystię,
nadał „nowy i ostateczny sens
błogosławieństwu chleba i kie-
licha” (KKK 1334). W Nowym
Testamencie znajdziemy zapo-
wiedzi ustanowienia Euchary-
stii poprzez szczególne wyda-
rzenia związane ze znakami
chleba i wina. W Katechizmie
czytamy, że „cudowne rozmnożenia
chleba, w czasie których Pan odma-
wia błogosławieństwo, łamie i daje
uczniom chleb, aby nakarmić nim
tłumy, są zapowiedzią obfitości je-
dynego Chleba – eucharystycznego.
Znak wody przemienionej w wino
w Kanie, zapowiada już Godzinę
uwielbienia Jezusa. Ukazuje wypeł-
nienie uczty weselnej w Królestwie
Ojca, gdzie wierni będą pili nowe wi-
no, będące Krwią Chrystusa” (KKK
1335).

Zapamiętajmy: Znaki chleba
i wina zapowiadają ustanowienie
Eucharystii zarówno w Starym, jak
i w Nowym Testamencie. Chry-
stus, ustanawiając ten sakrament
użył zgodnie z żydowską tradycją,
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przaśnego chleba i wina gronowe-
go. Kościół, naśladując w liturgii
wydarzenia z Wieczernika, również
używa niekwaszonego chleba i wina
z winogron jako materii sakramentu

Eucharystii. Podczas Mszy świętej
chleb i wino używane do jej spra-
wowania stają się Ciałem i Krwią
Chrystusa.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Mamusiu, co ksiądz dał ci do zjedzenia?

Odpowiadając: „W Hostii jest Je-
zus” lub „To jest Ciało Chrystusa”,
sami zastawiamy na siebie pułapkę,
ponieważ dziecko natychmiast po-
wie: „To znaczy, że zjadłaś Jezusa!”.

Kiedy mama wyjaśniła Tomko-
wi:

– Gdy przyjmuje się Komunię,
Pan Jezus przychodzi do naszego
serca.

Chłopiec odparł:
– No to ja nie mogę przyjąć

Komunii, bo to by mnie za bardzo
bolało!

Odpowiedniejsze wydają się ta-
kie określenia jak „Chleb Życia”,
„Chleb miłości” czy „Chleb Bo-
ży”. Możemy uściślić nasze wyja-
śnienia:

– Jest to Chleb, którym Bóg
dzieli się ze swymi przyjaciółmi,
który daje życie Boże, sprawia, że
żyjemy w miłości Pana i pomaga
nam kochać innych.

Później dopowiemy:
– Jezus sam powiedział: „Bierz-

cie i jedzcie, jestem Chlebem Życia.
Jestem Chlebem Bożym”.

Kiedy dziecko zmądrzeje już tro-
chę i bliżej pozna Ewangelię, opo-
wiemy mu o Wielkim Czwartku:

Kiedy to w przededniu śmierci Je-
zus zaprosił swych przyjaciół na
ostatni wspólny posiłek, nazywany
Ostatnią Wieczerzą. Przypomniał
im swoje wielkie przykazanie: „Mi-
łujcie się wzajemnie, tak jak Ja
was umiłowałem. Nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich”.

Potem wziął chleb i dał go swoim
uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie
z tego wszyscy, oto Ciało Moje za
was wydane”. Potem wziął kielich
napełniony winem i dał go uczniom,
mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo
to jest moja Krew Przymierza, która
za wielu będzie wylana na odpusz-
czenie grzechów”. Na koniec rzekł:
„Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Jezus jest rzeczywiście obec-
ny pod postacią chleba i wina po-
śród tych, którzy w Niego wierzą.
Zgodnie z tą obietnicą, na pod-
stawie pełnomocnictwa udzielonego
apostołom przez Jezusa, a później
przekazanego przez nich swym na-
stępcom, przyjaciele Chrystusa gro-
madzą się na Mszy św., aby przyj-
mować Jego Ciało i głosić światu
Jego obecność.

Opr. ks. Adam Kroll
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O TĘSKNOCIE

Tęsknota wpisana jest od pierw-
szych do ostatnich chwil życia czło-
wieka. Dziecko, nie rozumie jeszcze
czasu i przestrzeni, ale gdy ma-
ma zniknie z pola widzenia, traci
poczucie bezpieczeństwa i zaczyna
rozpaczliwie tęsknić. Tak zaczyna
się tęsknota, która wzbogaca się
i różnicuje przez całe życie, aż
dochodzi do tęsknoty za tym, co
ostateczne, i „niespokojne jest serce
człowieka, póki nie spocznie w Pa-
nu”. Tęskni się za tym, co odległe
w czasie i co odległe w przestrzeni.

Tęskni się za „krajem lat dzie-
cinnych”, za utraconym zdrowiem,
sprawnością czy urodą, beztroską
młodości, za ludźmi których się
znało i kochało. Często tęsknota
przeinacza trochę te wspomnienia,
upiększa je.

Tęskni się też do tego, co będzie.
Dzieci tęsknią do dorosłości i samo-
dzielności, do własnego mieszkania

i rodziny, do lepszego świata i wolnej
Ojczyzny. Tęsknota kieruje myśli ku
przyszłości bliskiej lub dalekiej, cza-
sem bardzo odległej, ale tak pięknej,
dla której warto już dziś poświęcać
zdolności.

Tęskni się też do tego, co aktu-
alne w czasie, ale odległe w prze-
strzeni. Tęsknią dzieci do rodziców
i rodzice do dzieci, które wyjechały.
Tęsknią małżonkowie, gdy muszą
się rozstać i zakochani, gdy tyl-
ko stracą z oczu tych, którzy są
dla nich najważniejsi. Tęskni się
do ludzi ukochanych, z którymi nie
można być razem. Tęskni się do
tych, którzy zdradzili i porzucili,
a dzięki tej tęsknocie, to co było
kiedyś dobre, nie znika od razu,
ale mimo rozstania żyje. Tęskni
się do gór i swobodnej przestrzeni,
do odległych krajów, do przyjaciół,
a czasem do samotności. Tęsknił
Norwid „do kraju tego, gdzie kru-
szynę chleba podnoszą z ziemi przez
uszanowanie” i tęsknią współcześni
emigranci — jak w tej piosence:
„śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca
piękny świat, a serce tęskni”.

Tęskni się wreszcie do czegoś
nieokreślonego, co nas przekracza,
co się dopiero przeczuwa. To tęsk-
nota każe uczonym robić nieskoń-
czoną liczbę eksperymentów, a cyr-
kowcom wykonywać coraz trudniej-
sze ćwiczenia. To nie tylko sprawa
pieniędzy i sławy, to tęsknota do
przekraczania samego siebie.

Tęsknota może być uczuciem
niebezpiecznym, bo odprowadza nas
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z tego miejsca i czasu, w którym ak-
tualnie jesteśmy, a kieruje myśli ku
temu, czego nam brak. Zapominamy
o tym, co mamy. Zamiast się cieszyć,
cierpimy, płaczemy i nie możemy
spać. Biedni są jednak ludzie, którzy
nie tęsknią. Tęsknota to coś więcej
niż cierpienie, skoro nie chcemy
z niej zrezygnować. To pamięć. Tę-
sknimy, ale nie chcemy zapomnieć.
Odczuwamy ją jako wartość, która
rozszerza naszą świadomość, pa-
mięć, zaangażowanie w przyszłość.
Tęsknota rozszerza chwilę bieżącą
w czasie i przestrzeni. Dzięki niej
powstają poezje, listy, pamiętniki.

Ona, tęsknota, zabarwia uczuciem
naszą pamięć o nieobecnych oso-
bach, miejscowościach, sytuacjach.
Mobilizuje do działania, życzliwo-
ści, wdzięczności, ożywia serce i nie
pozwala mu na obojętność.

Wzbogaca osobowość, wyzwala
energię twórczą, poszerza horyzon-
ty, wskazuje nowe cele.

Tęsknota doprowadza do no-
wych spraw i nowych spotkań,
w ostateczności kieruje poza gra-
nice czasu.

Opr. ks. Adam Kroll

WAKACYJNA WYCIECZKA DO KOŚCIERZYNY

Sołtys Trąbek Wielkich Wioleta
Frydrych wraz z Dorotą Jaszewską
– członkiem Rady Sołeckiej, przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury Sportu i Rekreacji zorgani-
zowały wycieczkę dla miejscowych
dzieci do Aquaparku w Kościerzy-
nie.

7 lipca 2011 r. o godzinie 8.00
wyjechało do Kościerzyny pięćdzie-
sięcioro dzieci. Do Kaszubskiego
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
zajechaliśmy punktualnie, na go-
dzinę 9.00.

Obiekt zrobił na nas miłe wraże-
nie, wszędzie było czysto i sterylnie.
Po przebraniu weszliśmy na teren
pływalni. Ukazał się nam duży ba-
sen sportowy, którego wymiary to
25 m długości i 16 m szeroko-
ści. Podzielony jest on na 6 torów
o głębokości od 1,50 m do 1,80 m.
Jest to basen typu olimpijskiego.

Przy każdym z torów znajduje się
słupek do skoków. Dowiedzieliśmy
się, że odpowiednie rozmiary tego
basenu oraz system pomiaru cza-
su pozwalają na organizację w tym
obiekcie zawodów sportowych o ran-
dze krajowej, europejskiej, a nawet
światowej.

Duża grupa naszych dzieci ko-
rzystała z satysfakcją z tego basenu,
bo skoro ma się kartę pływacką to
szkoda by było nie skorzystać z moż-
liwości popływania w nim.

Dzieci, które nie osiągnęły jesz-
cze umiejętności pływackich korzy-
stały z basenu mniejszego, jego głę-
bokość wynosi od 0,8 m do 1,35 m.
Jest to idealne miejsce do rekreacji
i zabaw dla całej rodziny. Wiel-
ką atrakcją dla naszych chłopców
i dziewczynek były zjeżdżalnie (du-
ża tzw. rura – o długości 60 m i mała
– dwutorowa).
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Na terenie pływalni znajdowały
się dwa jacuzzi, gdzie dzieciaki po
intensywnym pływaniu w basenach,
chętnie odpoczywały w cieplutkiej
wodzie. Rekreacja w Aqua Centrum
trwała 3 godziny.

Po takim wysiłku pojechaliśmy
do restauracji „Rzemyk” na bar-
dzo dobry obiadek. Posileni i zre-
laksowani udaliśmy się zwiedzać
rynek w Kościerzynie. W central-
nym punkcie rynku znajdowała się
ciekawa fontanna. Na płaszczyźnie
placu z różnej wielkości otworów
wyciekała woda w różnych odstę-
pach czasu. Ci co wody się nie boją
urządzili sobie wyścigi przez fontan-
nę, uciekając wytryskującej wodzie.
Śmiechu i radości było wiele, a nie-
którzy do domu odjechali mokrzy.
Wypoczęci i rozbawieni skonsumo-
waliśmy smaczne lody i ruszyliśmy

w drogę powrotną w kierunku na-
szych Trąbek Wielkich.

Szczęśliwą podróż zafundował
nam swoim autobusem pan Adam
Merchel z Kłodawy.

Wyjazd i przygotowany program
wycieczki w pełni wypełnił atrak-
cyjnie jeden dzień z tegorocznych
wakacji. Dzieci do domu wróciły za-
dowolone z nowym bagażem wrażeń
Organizatorów wycieczki wspoma-
gali w opiece wolontariusze: Monika
Kosińska, Sylwia Kuklińska, An-
na Chmielewska, Beata Lewańczyk
i Waldemar Frydrych.

Na zakończenie wycieczki dzieci
pytały panią sołtys czy zorganizuje
jeszcze w te wakacje jakiś wyjazd.

Dorota Jaszewska

Uczestnicy wyjazdu wakacyjnego do Aquaparku
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POLSKIE DZIECI Z BIAŁORUSI
W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

Nawet skromna pomoc
jest zawsze lepsza
od wielkiego współczuciȧ..

Wł. Loranc

Wójt naszej gminy, Błażej Kon-
kol, po uzgodnieniu decyzji z rad-
nymi, odpowiedział na apel – proś-
bę Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” i w imieniu nas, wszystkich
mieszkańców gminy Trąbki Wielkie,
zaprosił 24 dzieci wraz z opiekunami
na 10-dniowy wypoczynek. Gościny
udzieliło nasze gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka, a koszty
utrzymania w zdecydowanej czę-
ści pokrył budżet gminy. Opiekę
nad grupą wójt powierzył Patrycji
Jereczek i Annie Andreskowskiej
z urzędu gminy. Nie bez znaczenia
była też pomoc ludzi dobrego serca.

W ramach projektu „Wakacje
z Polską” w dniach od 11 do 20 lip-
ca grupa dzieci wraz z opiekunami
gościła w naszej gminie. Dzięki tej
inicjatywie, zarówno dzieci białoru-
skie jak i polskie, miały możliwość
poznawania nawzajem kultur, oby-
czajów i języka. Dzieci, które nas
odwiedziły, to uczniowie jednej ze
szkół z Grodna. Pochodzą z polskich
rodzin – uczą się języka polskiego.
Wakacje w Polsce to nagroda za
najlepsze osiągnięcia w nauce ję-
zyka polskiego, są również zachętą
dla innych, bo pokazują, że sumien-
ność, dobre zachowanie i wyniki
mogą zaowocować ciekawym letnim
wyjazdem.

24-osobowa grupa z 3 opiekun-
kami zamieszkała w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich. Nasi goście
okazali się miłymi, dobrze wychowa-
nymi i otwartymi ludźmi. Bardzo
chętnie poznawali naszą kulturę
i język, z porozumiewaniem się nie
mieli żadnych problemów i przez
cały pobyt rozmawiali w języku
polskim.

W ciągu dziesięciu dni w Polsce,
które tak szybko minęły, zwiedzili-
śmy z naszymi gośćmi min.: Szko-
łę Podstawową w Czerniewie, zoo
w Oliwie oraz Gdańsk – tam dzie-
ci w Bazylice Mariackiej pomodliły
się w intencji Macieja Płażyńskie-
go – byłego prezesa Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”i złożyły kwiaty
na jego grobie. W Dworze Artusa
uczestniczyły w spotkaniu z wła-
dzami województwa pomorskiego
i popłynęły na Hel, gdzie zwiedziły
fokarium.

Organizatorzy zapewnili dzie-
ciom szereg atrakcji – pobyt w Aqu-
aparku w Sopocie oraz zwiedza-
nie morskiego akwarium w Gdyni.
W jeden ze słonecznych dni dzieci
zachwycały się domkiem do góry
nogami w Szymbarku. Podziwiały
najdłuższą deskę świata, zobaczyły
domy Sybiraków i wzbogaciły swoją
wiedzę o Polsce w Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie. Szcze-
gólną atrakcją była wspinaczka na
wieżę widokową na szczycie Wie-
życy. W niedzielę uczestniczyły we
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Mszy świętej w Trąbkach Wielkich.
Zwiedziły Muzeum im. Zygmunta
Bukowskiego w Mierzeszynie. Po-
nieważ w czasie pobytu pogoda do-
pisywała, nie zabrakło też wyjazdu
nad jezioro Borówno koło Skarszew.
Radny z Kleszczewa Jan Selka zor-
ganizował dla dzieci ognisko połą-
czone z pieczeniem kiełbasek oraz
dyskotekę. Oprócz licznych imprez
rozrywkowych, młodzież poznawała
również historię Polski, zwiedzając
Muzeum Kaszubskie.

To tylko niektóre z wielu atrakcji
jakie przygotowaliśmy dla naszych
gości. Bardzo ciekawych i nieza-
pomnianych wrażeń dostarczył im
pobyt w Dino Parku w Malbor-
ku. Pobyt Białorusinów w Polsce
zaowocował wieloma przyjaźniami.

Młodzież polska i białoruska bardzo
zżyła się ze sobą i nawiązała do-
bry kontakt, co było widać podczas
pożegnalnej kolacji.

Wizyta grodzieńskich uczniów
w Trąbkach Wielkich odbyła się
w ramach akcji „Lato z Polską” i jest
efektem współpracy gminy ze Sto-
warzyszeniem „Wspólnota Polska”.
Stowarzyszenie pomaga w przyjaz-
dach do kraju dzieciom ze Wschodu.
Dzięki temu poznają kulturę, histo-
rię i współczesną Polskę, doskonalą
język polski i nawiązują nowe zna-
jomości.

Do zobaczenia za rok.

Patrycja Jereczek
Anna Andreskowska

Polskie dzieci z Białorusi pod Fontanną Neptuna w Gdańsku
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

21 czerwca odbyła się VI zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
Głównym tematem tej sesji było gło-
sowanie nad udzieleniem wójtowi
Błażejowi Konkolowi absoluto-
rium za wykonanie budżetu gminy
za 2010 rok. W głosowaniu radni
udzielili wójtowi absolutorium przy
13 głosach „za” i jednym „przeciw”.
Ponadto radni wysłuchali sprawoz-
dań instytucji, służb i organiza-
cji działających na terenie Gminy
Trąbki Wielkie w 2010 roku: Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, Gminne-
go Ośrodka Zdrowia, Ochotniczych
Straży Pożarnych, Posterunku Po-
licji, Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych,
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego prowadzonego
przez „Caritas” oraz Zespołu Szkół
Specjalnych w Warczu.

***
21 czerwca rozstrzygnięty został
przetarg na przebudowę drogi gmin-
nej Trąbki Wielkie – Ełgano-
wo. W przetargu uczestniczyło 6
firm. Najtańszą ofertę w wysokości
3,62 mln zł złożyła firma Strabag
Sp. z o. o. z Pruszkowa, a najwyż-
sza zaproponowana cena wyniosła
5,23 mln zł. 30 czerwca Gmi-
na Trąbki Wielkie zawarła umowę
z firmą Strabag na realizację inwe-
stycji. Roboty mają się zakończyć
do 30 października 2011 r.

***
23 czerwca. Uroczystości Bożego
Ciała w Trąbkach Wielkich rozpo-
częła Msza św. przy ołtarzu po-
lowym, koncelebrowana przez ks.
prałata Edwarda Szymańskiego, ks.
kanonika Gerarda Borysa oraz ks.
kanonika Adama Krolla. Następnie
ruszyła Procesja Eucharystyczna,
która podobnie jak w latach po-
przednich, przeszła ulicami Gdań-
ską, Pocztową, Sportową, Pasteura
i ponownie Gdańską w kierunku
ołtarza polowego. Ołtarze zostały
przygotowane przy krzyżu przy-
drożnym obok poczty, przy budynku
państwa Świerczków, w głównym
wejściu do budynku Gimnazjum
oraz przy budynku Urzędu Gmi-
ny. Przy poszczególnych ołtarzach
ks. Adam i ks. Gerard dziękowa-
li ich wykonawcom, a przy ostat-
nim ołtarzu ks. Adam podziękował
wszystkim, którzy czynnie włączyli
się w przygotowanie i przeprowa-
dzenie uroczystości. W tegorocznej
procesji, po raz pierwszy od wielu
lat, nie uczestniczył nasz ks. pro-
boszcz, który był zbyt osłabiony po
niedawnym powrocie ze szpitala.

***
25 czerwca w kościele w Trąbkach
Wielkich w sakramentalny związek
małżeński wstąpili:

� Małgorzata Dziemińska i Ro-
bert Dąbrowski – oboje z Trąbek
Wielkich,

� Sylwia Kisicka z Trąbek Wiel-
kich i Tomasz Dombrowski
z Sobowidza.

***
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Nowo ochrzczona Julia Pranga z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Oskar Jackiewicz z rodzicami i chrzestnymi i rodzeństwem
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Nowo ochrzczony Karol Piórek z rodzicami i chrzestnymi

Ksiądz neoprezbiter Grzegorz Szatkowski podczas Mszy św. prymicyjnej w Trąbkach
Wielkich
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25 czerwca w kościele w Czernie-
wie sakrament małżeństwa zawar-
li Karolina Strukiel i Mateusz
Baumgardt – oboje z Kleszczewa.

***
26 czerwca w kościele w Trąb-
kach Wielkich Mszę św. prymicyjną
odprawił ks. Grzegorz Szatkow-
ski, który przez prawie rok, jako
diakon, odbywał praktykę w naszej
parafii. Na zakończenie Mszy św.
ks. Grzegorz ofiarował parafii ró-
żę z metaloplastyki, jako symbol
swojej wdzięczności za wszelkie do-
bro, jakie go spotkało w Trąbkach
Wielkich.

***
3 lipca w kościele w Trąbkach Wiel-
kich sakrament chrztu św. otrzyma-
li:

� Julia Pranga, córka Emilii i Ad-
riana zamieszkałych w Trąbkach
Wielkich,

� Oskar Jackiewicz, syn Magdy
i Jacka zamieszkałych w Klesz-
czewie,

� Karol Piórek, syn Edyty i Mar-
cina zamieszkałych w Trąbkach
Wielkich.

***
15 lipca odbyła się VII zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku sesji znalazły się m.in.
następujące uchwały:

1) Upoważniono wójta do zawarcia
porozumienia z Gminą Pszczółki
w sprawie kierowania mieszkańców
naszej gminy do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kolniku.

2) Podjęto uchwałę o przystąpieniu
Gminy Trąbki Wielkie do założe-
nia Stowarzyszenia Gdański Obszar
Metropolitalny z siedzibą w Gdań-
sku.

3) Podjęto uchwałę dotyczącą usta-
lenia opłat za ponadprogramowe
świadczenia wprowadzone przez
Gminę Trąbki Wielkie w Przed-
szkolu w Trąbkach Wielkich za-
wierającą zapis, że wysokość opłaty
ulega obniżeniu o 50% na drugie
i każde kolejne dziecko w rodzinie
uczęszczające do tego przedszkola.

4) Podjęto 4 uchwały dotyczące
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego we wsiach:
Trąbki Małe, Gołębiewko, Kaczki
i Ełganowo.

5) Podjęto 4 uchwały o nadaniu
nazw ulic w Ełganowie, Kaczkach
i Mierzeszynie

6) Podjęto 6 uchwał dotyczących
sprzedaży lub zamiany nierucho-
mości gminnych we wsiach: Mierze-
szyn, Kłodawa, Warcz, Ełganowo,
Graniczna Wieś, Kaczki, Kleszcze-
wo i Sobowidz.

***
20 lipca 50-lecie sakramentu mał-
żeństwa obchodzili Inga i Herbert
Tiborscy z Kleszczewa. Z tej oka-
zji w kościele w Trąbkach Wielkich
odprawiona została Msza św. dzięk-
czynna i o błogosławieństwo Boże
dla zacnych Jubilatów.

***
23 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich sakramentalny związek
małżeński zawarli Elżbieta i Mi-
chał Kulla z Trąbek Wielkich.

Opracował S. D.
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Państwo Młodzi Sylwia i Tomasz Dombrowscy

Państwo Młodzi Małgorzata i Robert Dąbrowscy
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Państwo Młodzi Elżbieta i Michał Kulla

Jubileusz 50-lecia sakramentu małżeństwa Ingi i Herberta Tiborskich
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RADA DUSZPASTERSKA

W dniu 5 czerwca br. odby-
ło się kolejne robocze spotkanie
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
sanktuarium Maryjnego w Trąb-
kach Wielkich. Po powitaniu przy-
byłych członków Rady i modlitwie
ksiadz proboszcz Edward Szymań-
ski przedstawił tematy spotkania.

W pierwszym punkcie ob-
rad ksiądz przypomniał zebranym
sprawy omawiane na poprzed-
nich posiedzeniach, po czym za-
poznał zebranych z pismem księ-
dza arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia, ordynariusza archidiecezji
nakazującym usunięcie z posadz-
ki trąbkowskiego kościoła symboli
„IHS” oraz „M”, ponieważ chodząc
po tych znakach, bezcześcimy je.
Członkowie Rady Parafialnej mieli
w tej sprawie różne zdania, tym nie-
mniej uznano, że należy się zgodzić
z uwagami księdza arcybiskupa.

Ksiądz prałat Edward Szymań-
ski zasygnalizował konieczność wy-
konania napraw chodników na dro-
dze krzyżowej i drodze różańcowej.
Omówiono przebieg tras procesji
Bożego Ciała w Trąbkach Wiel-
kich i Czerniewie, takich samych,
jak w ubiegłym roku. Ksiądz za-
apelował, aby podczas uroczystości
i oktawy Bożego Ciała nie zabrakło
mężczyzn do niesienia baldachimu.

W dalszej części posiedzenia
ksiądz nawiązał do stanu budowy

kościoła w Ełganowie i występu-
jących problemów. Zachęcał zebra-
nych do jeszcze większego wspiera-
nia tej budowy. Trzeba podkreślić,
że kościół będzie wypełnieniem ma-
rzeń pokoleń mieszkańców Ełgano-
wa, którzy już w 1932 roku czynili
starania w tym kierunku, będzie
też służył następnym pokoleniom.

Ksiądz prałat przedstawił rad-
nym informację o przebiegu pere-
grynacji kopii obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej w rodzinach parafii.

Podczas tego spotkania ksiądz
proboszcz przypomniał o święce-
niach kapłańskich naszego diakona
Grzegorza Szatkowskiego w dniu
18 czerwca 2011 r. i zaprosił wszyst-
kich do wzięcia udziału w tej
uroczystości. Przy tej okazji za-
proponował, aby w niedzielę, 26
czerwca 2011 r. ksiądz neoprezbi-
ter odprawił w naszym kościele
Mszę prymicyjną.

Na zakończenie została poru-
szona sprawa religijnej formacji
dzieci i młodzieży, która jest moc-
no zagrożona, w dużym stopniu
z powodu braku dobrej współpracy
rodziców z Kościołem. Widać to
m.in. podczas Nowenny dziękczyn-
nej za Pierwszą Komunię Świętą.
Zdaniem księdza proboszcza i wie-
lu radnych, rodzice za mało cza-
su poświęcają swoim dzieciom na
kształtowanie ich życia religijnego.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2011

1. Dziękczynna za otrzymane
łaski i o błogosławieństwo Boże
dla rodziny Langmesser

2. Za śp. Barbarę Chrzanowską
i Jana Pastuszkę

3. a) Za śp. Grzegorza Grzelaka
(31. rocznica śmierci)
i zmarłych z rodzin Grzelaków
i Lisiaków
b) Za śp. Elżbietę Laga
i zmarłych z tej rodziny
Czerniewo: a) Za śp. Józefa,
Rozalię i Franciszka
Hendrychów i zmarłych z tej
rodziny
b) Za śp. Adama Kosikowskiego

4. Za śp. Elżbietę Zielke
5. a) Za śp. Elżbietę Zielke

b) Za śp. Stanisława
(24. rocznica śmierci)
i Ksawerę Małopolską

6. Za śp. Stanisławę Majewską
(1. rocznica śmierci)

7. 730: W intencji ofiarodawców,
skarbników i budowniczych
kościoła w Ełganowie
900, Czerniewo: Za śp. Adama
Kosikowskiego
1100: Za śp. Romana
Jaszczyka (29. rocznica
śmierci), Stanisława, Józefa
i Katarzynę Drągów oraz
Zygmunta Dubielę

8. Za śp. Elżbietę Zielke
9. Dziękczynna i o błogosławień-

stwo Boże dla Natalki Szolle
w 3. urodziny i dla Eugenii
Kobierzyńskiej w 83. urodziny

10. Za śp. Władysława Mućkę
Czerniewo: Za śp. Adama
Kosikowskiego

11. Za śp. Elżbietę Zielke
12. Za śp. Elżbietę Zielke
13. Za śp. Elżbietę Zielke
14. 730: Za parafian

900, Czerniewo:
Za śp. Leokadię i Józefa
Ziemann oraz Martę i Witolda
Piszczuków

15. 730: a) Za śp. Gerarda
Lewandowskiego
b) Za śp. Franciszkę i Jana
Selków
1100: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Moniki i Dariusza Kosińskich
w 19. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za zmarłych z rodzin
Kelerów i Bugów

16. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Richertów

17. Za śp. Elżbietę Zielke
Czerniewo: Za śp. Brunona
Sengera (22. rocznica śmierci)

18. Za śp. Elżbietę Zielke
19. a) Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Barbary
Chajewskiej w urodziny
b) Za śp. Elżbietę Zielke

20. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Danuty
i Stanisława Gostomskich
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa (int. dzieci)
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20. b) Za śp. Kazimierza Bugę
(5. rocznica śmierci)

21. 730: Za parafian
900, Czerniewo: Za zmarłych
zrodzin Ziemannów
i Piszczuków
1100: Za śp. Elżbietę Zielke

22. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Agnieszki
i Rafała Wilczkowiaków
w 2. rocznicę sakramentu
małżeństwa oraz dla Pawła
Skierki w 18. urodziny

23. a) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Bernadety i Zdzisława Płazów
w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Bernarda Zulewskiego
(7. rocznica śmierci)

24. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Barbary
i Andrzeja Ziemannów
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa
Czerniewo: a) Za śp. Zofię
Zalewską (1. rocznica śmierci)
b) Za śp. Alojzego Ptacha

25. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

26. Za śp. Elżbietę Zielke
27. Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Marii
i Franciszka Preussów
w 45. rocznicę sakramentu
małżeństwa

28. 730: Za parafian
900, Czerniewo: Za śp. Martę
i Witolda Piszczuków

SPIS TREŚCI

Przemija życie,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . . 4

Nawiedzenie rodzin przez Matkę
Bożą, ks. E. Szymański . . . . . . . . . . . 5

Plan nawiedzenia rodzin przez
Matkę Bożą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Sierpniowe rocznice,
ks. E. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Katechizm dorosłych. Znaki
chleba i wina, ks. Adam Kroll . . . 11

Porozmawiajmy z naszymi
dziećmi. Mamusiu, co ksiądz dał
ci do zjedzenia?, ks. Adam Kroll . . 13

O tęsknocie, ks. Adam Kroll . . . . . 14

Wakacyjna wycieczka do
Kościerzyny, Dorota Jaszewska . . 15

Polskie dzieci z Białorusi
w gminie Trąbki Wielkie,
Patrycja Jereczek,
Anna Andreskowska . . . . . . . . . . . . . 17

Kronika nie tylko parafialna . . . . . 19

Rada Duszpasterska,
Józef Sroka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

27



28. 1100: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Anety i Roberta Kąkolów
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa oraz dla Agnieszki
i Grzegorza Koprowskich
w 4. rocznicę sakramentu
małżeństwa

29. Za śp. Elżbietę Zielke

30. Za śp. Elżbietę Zielke
31. a) Za śp. Rajmunda

Miecznikowskiego
b) Za śp. Monikę Grenz
oraz Jana, Jerzego i Janusza
Brandtów
Czerniewo: Za śp. Adama
Kosikowskiego

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

1 sierpnia: Magdalena Ziemian
19 sierpnia: Szymon Andrzej Chrząszcz
28 sierpnia: Jakub Miłosz Fordon
29 sierpnia: Jakub Szostek

Rocznice sakramentu małżeństwa
28 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Honoraty (z d. Wrońskiej) i Miłosza Fordonów
28 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anety (z d. Karcz) i Roberta Kąkolów
19 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki (z d. Bujak) i Krzysztofa Bukowskich
4 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Bławat) i Adama Stockich
24 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary (z d. Selka) i Andrzeja Ziemannów
30 sierpnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Gizeli (z d. Armatowskiej) i Jerzego Stolców
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