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TYGODNIOWY ODPUST
ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Tygodniowe obchody odpusto-
we rozpoczniemy uroczystą Sumą
w niedzielę, 4 września o godz.
11.00. Serdecznie zapraszam ca-
łą wspólnotę parafialną do udzia-
łu w uroczystościach odpustowych
w ciągu całego tygodnia odpustowe-
go. Codziennie o godz. 18.00 uro-
czystą Sumę odpustową odprawi in-
ny zaproszony kapłan. Szczególnie
proszę, by w poniedziałek odpusto-
wy przybyli wszyscy małżonkowie,
aby przeżyć odnowienie przysięgi
małżeńskiej dokonanej przed laty.
W czwartek nie powinno zabraknąć
nikogo z członków Żywego Różań-
ca ani ze zmotoryzowanych, gdyż
tradycyjnie w tym dniu poświęcimy
nasze pojazdy i będziemy prosić Bo-
ga o szczęśliwe poruszanie się po
drogach bez wypadków. W piątek
wszystkie osoby w podeszłym wieku
otrzymają sakrament namaszczenia
chorych. Przyjmijmy go w stanie ła-
ski uświęcającej. Niech w sobotę nie
zabraknie naszej młodzieży, którą
polecimy szczególnej opiece Matki
Bożej Trąbkowskiej.

Wszystkich drogich parafian za-
praszam na centralne uroczysto-
ści odpustowe w dniu 11 września
o godz. 12.00. Uroczystą Sumę od-
prawi ks. arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź metropolita gdański. Przedłu-
żeniem uroczystości będzie popołu-
dniowy festyn na stadionie, połączo-
ny z loterią z cennymi nagrodami
zorganizowaną przez parafialną Ca-
ritas.

Proszę rodziców, by posłali dzie-
ci, zwłaszcza rozpoczynające klasę
III, do prószenia kwiatów podczas
procesji Eucharystycznych. Proszę
strażaków o kierowanie ruchem po-
jazdów na terenie przykościelnym.
Proszę też, by nie zabrakło pa-
nów do niesienia baldachimu i pań
do sztandarów. Niech każdy przy-
czyni się do jak najuroczystszego
przeżycia odpustu, już 25. raz ob-
chodzonego przez cały tydzień, od
koronacji cudownego obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej.

Ks. E. Szymański

PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
OD 4 DO 11 WRZEŚNIA 2011 R.

Niedziela 4 września – rozpoczęcie odpustu
7.30 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta Suma z procesją Eucharystyczną – celebruje ks. kanonik
Gerard Borys
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18.00 Msza św. z homilią

21.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 5 września – dzień małżeństw

17.00 Różaniec w intencji małżeństw

18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. kanonik
Andrzej Kosowicz, proboszcz parafii św. Faustyny w Rotmance

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 6 września – dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie
za chrzest i Eucharystię

17.00 Nabożeństwo Maryjne

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Waldemar Waluk, wikariusz
parafii katedralnej w Gdańsku Oliwie

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzicami

Środa 7 września – dzień liturgicznej służby ołtarza z szafarzami
Komunii św.

17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem

18.00 Msza św. – celebruje ks. mgr Władysław Pałys, proboszcz parafii
św. Maksymiliana Kolbego w Gdyni; homilię wygłosi ks. kanonik
dr Tomasz Biedrzycki, proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego
w Gdańsku Złotej Karczmie

21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 8 września – dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy
Różaniec)

17.00 Różaniec fatimski

18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów –
celebruje ks. mgr Piotr Wiecki, wikariusz parafii św. Kazimierza
Królewicza w Gdańsku Zaspie

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 9 września – dzień chorych

16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują chorzy

18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu chorych – celebruje
ks. prałat Stanisław Łada, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pruszczu Gdańskim

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych
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Sobota 10 września – dzień kapłański i młodzieży

15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka do
Miłosierdzia Bożego

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją
Eucharystyczną

18.00 Msza św. z homilią – celebrują ks. mgr Krzysztof Sroka z parafii
Matki Bożej Królowej Polski w Wejherowie oraz ks. dr Wiesław
Stolc, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Gdańsku; homilię
wygłosi ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis, wikariusz parafii św. Teresy
od Dzieciątka Jezus w Gdańsku Aniołkach

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 11 września – uroczystość dziękczynna za plony,
dożynki archidiecezjalno-samorządowe

7.30 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Adam Kroll

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki Wielkie, Kolbudy,
Pruszcz Gdański – przewodniczy ks. arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź metropolita gdański; oprawa muzyczna – chór męski „Bel
Canto” z Trąbek Wielkich;
wręczenie pucharów wykonawcom najpiękniejszych koron
żniwnych;
nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę
Promującą Wzorowe Rodziny;
błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie

18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski

19.00–21.00 Zabawa na stadionie

21.00 Zakończenie – Apel Jasnogórski na stadionie

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2011

4 września: 23. Niedziela
Zwykła

Ez 33,7–9
Rz 13,8–10

Mt 18,15–20

Jeden z lekarzy mówił: „Nie mam
czasu na modlitwę. Leczę chorych
i to jest moją modlitwą. Kiedy im
służę – służę Panu Bogu”. Wydaje
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się to bardzo autentyczne i przeko-
nujące, ale czy do końca? Czy można
powiedzieć: leczę ludzi od dwuna-
stej do siedemnastej, a modlę się, od
piątej do szóstej po południu? Mam
modlić się cokolwiek czynię – wtedy,
kiedy leczę, piszę książkę, odpoczy-
wam. Wystarczy powiedzieć: Panie,
trzymam Ciebie za rękę.

11 września: 24. Niedziela
Zwykła

Syr 27,30–28,7
Rz 14,7–9
Mt 18,21–35

Niektórzy urodzili się od razu
z przebaczającym sercem. Łagodni
jak jajko na miękko. Można ich ra-
nić, grać im na nerwach, szturchać
łokciem, pukać w głowę i mówić
„kuku na muniu”, ich to wcale
nie rusza. Przebaczą, wytłumaczą,
zrozumieją nie siedem, ale siedem-
dziesiąt siedem i tysiąc razy. Inni
rodzą się z ciężkim charakterem
jak czarownice, jędze, awanturnice,
uparciuchy. Może i mają złote serce,
ale ciężkie łapy. Ile się muszą na-
cierpieć, żeby przebaczyć! Wyją po
kątach i tak im trudno wykrztusić:
„przebaczam” lub „proszę o prze-
baczenie”. Najczęściej utożsamiamy
się z tymi pierwszymi. Tych drugich
bardzo łatwo potępiamy i umiesz-
czamy nie na czasowy, ale na stały
pobyt w piekle. Nie myślimy o tym,
jak ciężki krzyż dźwigają! Krzyż
własnego charakteru. Ileż jednak
oni mogą mieć zasług, gdy walczą
z czortem w swoim sercu, prze-
zwyciężą go i powiedzą wreszcie:
„przepraszam” lub „przebaczam”.

18 września: 25. Niedziela
Zwykła

Iz 55,6–9
Flp 1,20c–24.27a
Mt 20,1–16a

Bóg myśli inaczej niż my. „My-
śli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami”
(Iz 55,8). Podglądanie tajemnic nie
ma sensu. Tajemnice mają wielki
urok, głoszą wielkość Boga. Świat
byłby nudny, gdybyśmy wszystko
wiedzieli.

Sprawiedliwość ludzka nakazuje
każdemu dać to, co mu się na-
leży. Zresztą jakże często się my-
li. Natomiast sprawiedliwość Boża
daje każdemu więcej, niż się ocze-
kuje. Sprawiedliwość Boża wydaje
się „nierównością” według naszej
ludzkiej miary, ale jest jednocześnie
miłosierdziem, czego po ludzku nie
możemy pojąć. Nierówni potrzebują
siebie, chory potrzebny jest leka-
rzowi, a lekarz choremu. W życiu
zawsze występuje wyrównanie.

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bez-
bronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny

Nie trzeba szukać odpowiedzi do
końca. Są tajemnice, których Pan
Bóg nie chce wyjaśnić – jest Bo-
giem niedomówień i uczy postawy
słuchania. Dopiero życie wieczne
będzie polegało na odkrywaniu Bo-
żych tajemnic. W świecie pozornej
nierówności ukryta jest mądrość
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prawdziwego Boga, który ogarnia
całość.

25 września: 26. Niedziela
Zwykła

Ez 18,25–28
Flp 2,1–11
Mt 21,28–32

Ewangelia o właścicielu winnicy,
dwóch jego synach i winogronach,
które trzeba było zrywać, ma swoje
drugie dno. Jezus mówił językiem
obrazowym, ale zawsze w Jego sło-
wach domyślamy się głębszych tre-
ści. Bóg nie czeka na zło, lecz na
dobro, jakie ma się w nas objawić

i dojrzewać. Czeka długo i cierpli-
wie. W sercach grzeszników wresz-
cie budzi się dobroć. Zdarza się, że
człowiek może zapomnieć o tym, że
jest Bóg, dusza nie umiera, grzech
niszczy. Nawet cały naród może
zatracić się i zapomnieć, że jest
narodem chrześcijańskim. Straszne
zaciemnienie umysłu. Kościół stale
podaje „sole trzeźwiące”: rachunek
sumienia, żal za grzechy, spowiedź,
Komunię Świętą, by oprzytomnieć
i odgadnąć w sobie Bożą sprawę.
Pełnić wolę Bożą oznacza odsłonić
w sobie dobro.

Ks. Jan Twardowski

NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Zakończyło się nawiedzenie ro-
dzin przez Matkę Bożą Trąbkowską
w kopii Jej obrazu w Czerniewie,
Czerńcu, Kleszczewie i Ełganowie.
Rozpoczyna się nawiedzenie rodzin
w Trąbkach Wielkich.

Teraz rodziny będą przyjmować
obraz w kościele parafialnym po
wieczornej Mszy św. Powinny one
uczestniczyć we Mszy św., przystąpić
przed Mszą do sakramentu pokuty,
a podczas Mszy św. przyjąć Komunię
św. Proszę, by wszyscy członkowie
rodziny w stanie łaski uświęcającej
i z żywą wiarą zapraszali Matkę
Bożą w jej ikonie do swoich miesz-
kań. Niech obecność Matki Bożej
w rodzinie sprawi, że dzień ten
będzie szczególnie radosny i świą-
teczny. W czasie modlitwy rodzinnej
czy indywidualnej przy obrazie po-
dejmijmy nasze postanowienia, do-
tyczące zwłaszcza pogłębienia życia

religijnego, zerwania z nałogami, za-
cieśnienia więzi ze wspólnotą parafii
i odpowiedzialności za nią. Ksiądz
po Mszy św. przybędzie do rodziny
na wspólną modlitwę i zawierzy tę
rodzinę Matce Bożej. Przypominam:
księdza nie podejmujemy żadnym
poczęstunkiem. Ma to być czas po-
święcony modlitwie i ewentualnie
rozmowie o sprawach rodziny. Do-
brze będzie, gdy rodzina przyjmująca
obraz Matki Bożej podejmie decyzję
o przyłączeniu się do Żywego Ró-
żańca, a oddając się w opiekę Matce
Bożej, poprosi o Mszę dziękczyn-
ną za dar nawiedzenia, z prośbą
o szczególną Bożą opiekę w dalszym
życiu.

Wychodząc z domu do pracy czy
do szkoły, proszę wygasić przy obra-
zie wszelkie świece.
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Następnego dnia należy dostar-
czyć obraz nawiedzenia do kościo-
ła przed wieczorną Mszą św. czyli
przed godz. 18.00 (w okresie zimo-
wym godz. 17.00). Gdy wyznaczony
termin nawiedzenia będzie kolido-
wał z obowiązkami domowymi, to

rodziny mogą się w sąsiedztwie za-
mienić.

Nawiedzenie w Trąbkach Wiel-
kich rozpoczynamy od Osiedla Le-
śnego.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Trąbki Wielkie

15–16.09, (czw./pt.) a) Henryk Wójcik, ul. Pawłowskiej
b) Marcin Mudziński, ul. Lipowa

16–17.09, (pt./sob.) a) Andrzej Mejer, ul. Pawłowskiej
b) Jan Pajonkowski, ul. Lipowa

17–18.09, (sob./nd.) a) Waldemar Janczurewicz, ul. Pawłowskiej
b) Marzena Kleba, ul. Lipowa

18–19.09, (nd./pon.) a) Jerzy Smykowski, ul. Pawłowskiej
b) Piotr Iwanowicz, ul. Lipowa

19–20.09, (pon./wt.) a) Jolanta Pluta-Gołębiewska, ul. Pawłowskiej
b) Waldemar Świeczkowski, ul. Lipowa

20–21.09, (wt./śr.) a) Leszek Głowacki, ul. Pawłowskiej
b) Leszek Wawrynowicz, ul. Lipowa

21–22.09, (śr./czw.) a) Roman Tysler, Tomasz Tysler, ul. Pawłowskiej
b) Jan Smulczyk, Piotr Drejer, ul. Lipowa

22–23.09, (czw./pt.) a) Andrzej Gorzyński, ul. Pawłowskiej
b) Mariola Kleist, ul. Lipowa

23–24.09, (pt./sob.) a) Jürgen Tucholski, ul. Pawłowskiej
b) Marek Borejszo, ul. Lipowa

24–25.09, (sob./nd.) a) Piotr Pawłowski, ul. Pawłowskiej
b) Maria Rickauer, ul. Lipowa

25–26.09, (nd./pon.) a) Grzegorz Kopeć, ul. Pawłowskiej
b) Mariusz Nowak, ul. Lipowa

26–27.09, (pon./wt.) a) Ryszard Kowalski, ul. Pawłowskiej
b) Bogdan Bartosewicz, ul. Lipowa

27–28.09, (wt./śr.) a) Wojciech Rakowski, ul. Pawłowskiej
b) Jerzy Surma, Adam Owanek, Zdzisław Pietrzak,

ul. Klonowa
28–29.09, (śr./czw.) a) Zdzisław Kwiatek, ul. Pawłowskiej

b) Michał Świerżewski, ul. Klonowa
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29–30.09, (czw./pt.) a) Alina Koszewska, ul. Pawłowskiej
b) Kamil Leczkowski, ul. Topolowa

30.09–1.10, (pt./sob.) a) Paweł Konkol, ul. Pawłowskiej
b) Mirosław Łosiński, ul. Topolowa

1–2.10, (sob./nd.) a) Krzysztof Ogonowski, ul. Pawłowskiej
b) Adrian Lackowski, ul. Topolowa

WSPÓLNYM WYSIŁKIEM BUDUJEMY
KOŚCIÓŁ W EŁGANOWIE

W sierpniu wspólnie z wójtem
naszej gminy i przewodniczącym
Rady Gminy byliśmy u ks. arcybi-
skupa, aby zaprosić go na uroczy-
stość odpustową. W czasie wizyty
wręczyłem prośbę o nadanie tytułu
dla kościoła w Ełganowie. Propo-
nowałem, by patronem tej świątyni
był bł. Jan Paweł II. Okazuje się,
że prawo kościelne nie zezwala, by
w diecezji kilka kościołów miało te-
go samego patrona, a już powstaje
w Gdańsku parafia pw. bł. Jana
Pawła II. Stąd zaproponowałem, by
patronem kościoła w Ełganowie był
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, wynie-
siony na ołtarze w czerwcu 2010 r.
Ks. arcybiskup zaaprobował tę suge-
stię. Tak więc kościół w Ełganowie
będzie pod wezwaniem błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszki, mę-
czennika komunistycznego reżimu.

Składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim ofiarodawcom, skarb-
nikom i budowniczym tego kościo-
ła, co miesiąc odprawiam Mszę św.
w ich intencji. W chwili obecnej
(piszę tę relację 12 sierpnia 2011 r.)
w kościele jest kładziona posadzka.
Już jest położona na schodach pro-
wadzących na chór. Są powieszone

żyrandole i kinkiety boczne. Pan
Myszk z Kaczek wykonuje modrze-
wiowe ławki. Wraz z ks. kanonikiem
Adamem byliśmy u kamieniarza
w Przodkowie, aby zamówić ołtarz
i ambonkę. Rzeźbiarz Marek Zagór-
ski wykona Drogę krzyżową i pła-
skorzeźbę patrona kościoła. Przed
kościołem jest postawiony okazały
dębowy krzyż.

Wydatki obecnie są niesamowi-
cie duże, a ofiarność niestety spada.
W listopadzie ks. arcybiskup do-
kona kanonicznej wizytacji naszej
parafii. Chciałbym połączyć ją z kon-
sekracją tej świątyni. Nie wiem, czy
podołamy finansowo. Gorąco proszę
drogich parafian, by zechcieli coś
konkretnego z wyposażenia kościo-
ła w Ełganowie sfinansować. Można
pokryć koszty np. tabernakulum,
wiecznej lampki, ołtarza, ambonki,
ksiąg liturgicznych, mszału, stacji
Drogi krzyżowej, mikrofonu, orna-
tu czy alby, a nawet choćby jednej
ławki. Uczynimy to nie dla księdza,
ale dla Chrystusa, ku którego czci
ten kościół budujemy. Bóg zapłać za
zrozumienie i ofiarne serce.

ks. E. Szymański
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UROKI JESIENI ŻYCIA

Zazwyczaj podczas urodzin,
imienin, jubileuszy śpiewamy so-
lenizantom „Sto lat”. Czy to dobre
życzenia? Wiek jesieni życia jest
piękny, gdy człowiek stary jest zdro-
wy, gdy potrafi sam się obsłużyć
i ma życzliwą pomoc. Jednak naj-
częściej z podeszłym wiekiem wiąże
się choroba, niedołęstwo, a często
też opuszczenie przez własne dzieci.
Wówczas starość jest bardzo trud-
na, a okazywana pomoc, nie płynąca
z serca, staje się upokarzająca.

Ludzie starzy nierzadko cierpią
też z powodu samotności. Spędzają
całe dnie w przysłowiowych czte-
rech ścianach. Nikt nie odwiedzi,
nie porozmawia, nie wypierze, nie
posprząta. Dobrze, jeśli mają w mia-
rę dobry wzrok i słuch, można w te-
dy coś poczytać, posłuchać Radia
Maryja, a gdy pogoda dobra, pójść
na codzienny spacer, jeśli jeszcze
służą nogi.

Rozmawiam często z ludźmi sta-
rymi i rozmawiałem z takimi w szpi-
talu. Na ogół wszyscy mówili o trud-
nej starości. Jak więc, wobec trudnej
starości, pojmować śpiew „Sto lat”?
Znacznie lepiej brzmią słowa innej
jubileuszowej piosenki:

Życzymy, życzymy –
i zdrowia, i szczęścia,
i błogosławieństwa
przez ręce Maryi.
Niech łaska i pokój
w twoim sercu gości.
Niech nigdy nie braknie,
niech nigdy nie braknie
ludzkiej życzliwości.

Szybko mijają chwile i szybko
mija czas. Przekonują się o tym
zwłaszcza ludzie w podeszłym wie-
ku. Trudno im posługiwać się in-
ternetem, telefonem komórkowym
z tyloma możliwościami do wyko-
rzystania. Nie potrafią wysyłać ani
przyjmować SMS-ów. Technika ich
wyprzedza i nie są w stanie jej
przyswoić, ani do niej się dosto-
sować, ani z niej korzystać. Stary
człowiek najchętniej myślami cofa
się do przeszłości, nie lubi myśleć
o przyszłości. Myśli wolniej, wolniej
też podejmuje decyzje. Młodzi ludzie
nie rozumieją tych uwarunkowań,
stąd krytycznie oceniają zachowa-
nia starego człowieka. Tymczasem
starszy człowiek czeka na odwiedzi-
ny, te nieprzymuszone, ale płynące
z serca. Czeka na rozmowę, na de-
likatną fizyczną pomoc w formie
przepierki, posprzątania, powiesze-
nia firanek, przyniesienia opału,
przeczyszczenia pieca i tym podob-
ne. Tymczasem młodzi zabiegani,
zapracowani, nie domyślają się, że
starzy przeżywają bardzo, że ich
nikt nie odwiedzi i nikt im nie
pomoże. Oni pracowali na to, by ich
dzieciom było lepiej niż im, a czy
dzieci troszczą się, by ich rodzice,
dziadkowie, pradziadkowie nie byli
opuszczeni?

Domy opieki są potrzebne i do-
bre, ale najlepiej ludzie starzy czują
się wśród swoich bliskich i wśród
swoich dzieci, gdy są otoczeni ich
opieką. Odwiedzając starszych pa-
rafian podczas kolędy czy w pierw-
sze piątki miesiąca, zawsze ogarnia
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mnie wzruszenie na widok ich cier-
pienia, dolegliwości, a nierzadko też
tego cierpienia, którego doświadcza-
ją z powodu opuszczenia i samotno-
ści. W tym stanie wielką pomocą jest
żywa wiara ubogacona szczerą mo-
dlitwą. Wówczas człowiek samotny
i stary ma tę świadomość, że przy
nim jest Chrystus i jest Maryja, Je-
go i nasza Matka. To rodzi wielkie
pocieszenie na duchu.

Są też i zalety jesieni życia.
W tym okresie jest okazja do pogłę-
bienia życia religijnego i, po prostu,
nadrobienia ewentualnych zaległo-
ści z przeszłości. Jest to też oka-
zja do lektury zaległej literatury
pięknej i religijnej. To czas, gdy
duchowo, modlitwą i cierpieniem,
możemy u Boga wyprosić tak wiele
łask dla rodziny, parafii, Ojczyzny
i Kościoła. Modlitwa ma niezwykłą
moc niesienia pomocy sobie i in-
nym. Przez cierpienie też łączy się

człowiek ściślej z męką Chrystusa,
podjętą za nasze grzechy. Jednocząc
się przez modlitwę i Eucharystię
już tu, na ziemi z Panem Jezusem,
starszy człowiek z ufnością przygo-
towuje się na spotkanie z Bogiem
po drugiej stronie życia.

Młodszych w rodzinach, gdzie są
bliscy w podeszłym wieku, zachę-
cam do okazywania im dużo serca,
ciepłych słów i materialnej pomo-
cy. Pamiętajmy o słowach Jezusa:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”. Pomyślcie też,
że i wy zbliżycie się do jesieni życia,
a wówczas może będziecie doznawać
– co nie daj Boże – jeszcze większego
opuszczenia i zapomnienia, niż wasi
rodzice czy dziadkowie.

ks. E. Szymański

KATECHIZM DOROSŁYCH
Liturgiczna celebracja Eucharystii

Czasem niewiedza lub rutyna
przeszkadzają niektórym chrześci-
janom w pełnym przeżywaniu Mszy
świętej. Nie zawsze jej uczestni-
cy dobrze orientują się, jaka jest
wymowa poszczególnych części Eu-
charystii, przez co sakrament ów nie
przynosi być może w ich duszach
takich owoców jak powinien.

W układzie Mszy świętej od-
zwierciedla się niezwykła mądrość
Kościoła. Cała struktura Euchary-
stii ma nam pomóc w odkryciu
i przeżyciu zarówno tajemnicy Ko-

ścioła, jak i tajemnicy pełnego zjed-
noczenia z Bogiem. W strukturze
tej należy najpierw zwrócić uwagę
na fakt, że „na czele zgromadze-
nia (eucharystycznego) stoi sam
Chrystus, główny celebrans Eu-
charystii” (KKK 1348). Biskup lub
prezbiter, przewodniczący zgroma-
dzeniu reprezentuje więc Chrystu-
sa. Istotnym elementem celebracji
jest liturgia słowa. Składa się na
nią czytanie fragmentów Starego
i Nowego Testamentu, wyjaśnienie
ich w homilii oraz modlitwa wsta-
wiennicza w różnych intencjach.
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Po liturgii słowa następuje litur-
gia eucharystyczna. W jej skład
wchodzą: przygotowanie darów,
modlitwa eucharystyczna i ob-
rzędy Komunii świętej. Darami
ofiarnymi są chleb i wino, które
przez kapłana zostaną ofiarowa-
ne w imię Chrystusa i staną się
w czasie Ofiary Eucharystycznej Je-
go Ciałem i Krwią (por. KKK 1350)
Oprócz chleba i wina chrześcijanie
ofiarowują dary służące wspólnocie
Kościoła. Modlitwa eucharystyczna,
która jest modlitwą dziękczynienia
i konsekracji, prowadzącą do szczy-
tu i centrum celebracji czyli prze-
istoczenia (por. KKK 1352), składa
się z kilku części. Rozpoczyna ją
prefacja, w której „Kościół składa
dziękczynienie Ojcu przez Chrystu-
sa, w Duchu Świętym, za wszystkie
Jego dzieła: stworzenie, odkupienie

i uświęcenie. Cała wspólnota włącza
się wówczas w tę nieustanną pieśń
chwały, którą Kościół w niebie, anio-
łowie i wszyscy święci śpiewają trzy-
kroć świętemu Bogu” (KKK 1352).
„W epiklezie Kościół prosi Ojca,
aby zesłał Ducha Świętego (lub peł-
nię swojego błogosławieństwa) na
chleb i wino, aby Jego mocą stały
się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa
i aby ci, którzy uczestniczą w Eu-
charystii, byli jednym ciałem i jedną
duszą. (. . .) W opisie ustanowie-
nia Eucharystii moc słów i działania
Chrystusa oraz moc Ducha Świę-
tego sprawia, że pod postaciami
chleba i wina uobecnia się sakra-
mentalnie Ciało i Krew Chrystusa,
Jego ofiara złożona na krzyżu raz
na zawsze” (KKK 1353). „W nastę-
pującej po tym anamnezie Kościół
wspomina mękę, zmartwychwsta-
nie i chwalebne wniebowstąpienie
Jezusa Chrystusa, przedstawia Ojcu
ofiarę Jego Syna, który nas z Nim
pojednał. W modlitwie wstawien-
niczej Kościół daje wyraz temu, że
Eucharystia jest celebrowana w jed-
ności z całym Kościołem w niebie
i na ziemi, z żywymi i zmarłymi,
a także w jedności z pasterzami
Kościoła, czyli papieżem, biskupem
diecezji, jej prezbiterium i diakona-
mi oraz ze wszystkimi biskupami
całego świata wraz z ich Kościołami”
(KKK 1534). Po modlitwie euchary-
stycznej przychodzi czas na Komu-
nię świętą. Poprzedza ją modlitwa
„Ojcze nasz”, przekazanie znaku
pokoju i łamanie chleba. Następ-
nie wierni przyjmują Ciało i Krew
Chrystusa.

Katechizm Kościoła Katolickie-
go naucza, że liturgia Eucharystii
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zachowała swój podstawowy kształt
przez wieki do naszych czasów,
stanowiąc „jeden akt kultu” (por.
KKK 1346). Struktura Eucharystii
jest głęboko zakorzeniona w Piśmie
Świętym i tradycji Kościoła.

Zapytajmy: czy i na ile uczest-
niczę ze zrozumieniem we Mszy
świętej? W jaki sposób gesty i słowa
Mszy świętej odzwierciedlają moje
życie duchowe i co wnoszą w prak-
tykę mojego podążania drogą Bożą?

Zapamiętajmy: Na czele zgro-
madzenia liturgicznego stoi Chry-

stus, który jest głównym celebran-
sem. „Celebracja Eucharystii roz-
wija się w dwóch zasadniczych czę-
ściach, które stanowią razem jeden
i ten sam akt kultu: w liturgii sło-
wa, która obejmuje głoszenie słowa
Bożego; i w liturgii eucharystycznej,
która obejmuje przygotowanie chle-
ba i wina, modlitwę eucharystycz-
ną, która zawiera słowa konsekracji
i komunię” (Kom KKK 277).

Opr. ks. Adam Kroll

ZARYS WIARY
Bóg się objawia

Chrześcijanie i Żydzi są przeko-
nani, że Bóg ich słyszy, że prze-
bywa z ludźmi, daje się poznać,
mówi do nich. Mają też pewność,
że nie pozostawia ludzkich pytań
bez odpowiedzi – działa w naszej
codzienności i sprawia, że doświad-
czamy Jego obecności. Opowiadają
też i o tym, jak doświadczyli Boga
pierwsi wierzący.

Przekazy te mają utrwalić w pa-
mięci pokoleń sposób, w jaki Bóg
zjawił się w historii ludzkości, jak
ludzie odczuli fakt, że On ich
prowadzi, i jak dzięki tym doświad-
czeniom złączyli się we wspólnotę
wierzących.

Jeżeli Bóg objawia się w dziejach
ludzkich, to tym samym współdzia-
ła z ludźmi, przemawia ich języ-
kiem. Ludzkie słowa przekazują
słowo Boże, słowo Boże w ludzkiej
mowie – w taki sposób określa to
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wiara. Bóg wplata historię zbawie-
nia, której jest sprawcą, w historię
ludzkości.

Chrześcijanie wierzą, że historia
ta osiągnęła swój punkt szczytowy
w Jezusie Chrystusie. On stał się
ostatecznym i nieprześcignionym
Słowem Boga. Wierzą także, że Bo-
ża historia wraz z ludzką nie są
czymś zamkniętym, a Bóg objawia
się w niej w zwyczajnych zdarze-
niach. A ponieważ wierzą, że Jezus
Chrystus jest ostatecznym Słowem,
Nim się kierując, pragną wyjaśnić
swą historię.

Tak rozpoczyna się mówiący
o historii Objawienia List do He-
brajczyków: Wielokrotnie i na różne
sposoby przemawiał niegdyś Bóg do
ojców przez proroków, a w tych osta-
tecznych dniach przemówił do nas
przez Syna (Hbr 1, 1–2).

***
Objawienie: W Biblii wielokrotnie
czytamy o Bogu, który mówi, dzia-
ła, daje się poznać, wzywa i prowa-
dzi ludzi, objawia swoją wolę. Czy-
tamy o tym, jak ludzie doświadczają
Go – słuchają, nie chcą słuchać –
i jak Mu odpowiadają. Wszystko
to Kościół nazywa „Objawieniem”.
Zawiera ono „mowę” Boga do ludzi
(w stwarzaniu, przez wydarzenia,
doświadczenia i powołanych przez
Boga ludzi, np. Proroków i Apo-
stołów; a przede wszystkim przez
Jezusa). Kościołowi powierzono za-
chowanie i wyjaśnianie tego, co
Bóg objawił. Kościół naucza, że Ob-
jawienie jest zakończone. Pragnie

w ten sposób podkreślić, że Bóg ob-
jawił już wszystko, co człowiekowi
do zbawienia jest konieczne.

Przepowiadanie: Centralne sło-
wo Ewangelii. Radosna Nowi-
na przynosi pociechę i zbawienie
tym wszystkim, którzy jej pragną.
„Przepowiadanie” apeluje do słu-
chacza, wymaga zajęcia przez niego
stanowiska, bo „to jego dotyczy”,
„to jest dla niego ważne”.

Biblia: (z grec. biblos = księ-
ga): Zbiór ksiąg uważanych przez
chrześcijan za święte i natchnione
przez Boga (za dokument objawie-
nia). Księgi te nazywają się Pismo
św. lub Biblia (tzn. Księga). Część
Pisma świętego, która została na-
pisana przed Chrystusem, nazywa
się Stary Testament; ta zaś, którą
napisano po Chrystusie, nazywa
się Nowy Testament. „Testament”
jest łacińskim tłumaczeniem grec-
kiego słowa „Przymierze”. Pisma
należące do jednego Przymierza (=
Testamentu) nazwane zostały póź-
niej Testamentem. Stary Testament
powstawał ponad tysiąc lat, zaś
Nowy – około pięćdziesięciu.

Wykład Biblii: Podobnie jak każ-
dy inny tekst, Biblia wymaga także
interpretacji i wyjaśnienia. Zajmuje
się tym specjalna nauka (egzege-
za). Kościół katolicki uważa, że ma
prawo interpretować i wyjaśniać
Biblię, ponieważ jest ona Księgą
Kościoła, który wierzy, że prowadzi
go Duch Święty, ponieważ Kościół
istniał zanim powstała Biblia.

Opr. ks. Adam Kroll
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WZRASTANIE

Zachowanie dojrzałe i dojrzałość
traktuje się nieraz jako synonim
rozsądku i rozwagi. Niektórzy mó-
wią, że „być rozsądnym” znaczy
na przykład „nie ryzykować”. Naj-
częściej nie ryzykuje ten, kto nie
podejmuje żadnych działań. W ta-
kiej sytuacji dojrzałość stawałaby
się biernością, a zachowanie dojrza-
łe wegetacją.

Czym jest dojrzałość? Odpowiedź
na to pytanie nie jest prosta. Ła-
twiej jest odpowiedzieć na pytanie,
czym dojrzałość nie jest. Dojrzałość
nie jest tym samym co dorosłość,
chociaż mówi się o maturze jako
egzaminie dojrzałości. Jest to pew-
na miara dorosłości w dziedzinie
wykształcenia. Dorosłość osiąga się
w pewnym określonym umownie
roku życia, zależnie od punktu wi-
dzenia np. prawo głosu czy prawo
do zawarcia małżeństwa. . . Żadna

z tych dat umownych nie stanowi
jeszcze dowodu dojrzałości.

Dojrzałość jest miarą względną,
zawsze w stosunku do czegoś np.
osoba dojrzała jak na dziecko, była-
by niedojrzała jak na dorosłego lub
ktoś dojrzały na lat osiemnaście,
byłby niedojrzały na lat trzydzie-
ści. Można wskazać pewne etapy
nabywania dojrzałości i łączyć je
z określonym rokiem życia. Trudno
jednak określić punkt osiągnięcia
dojrzałości, ponieważ życie biegnie
wciąż naprzód. Postępowanie doj-
rzałe dziś, byłoby niedojrzałe jutro.

Nie można też określić punktu
kulminacyjnego dojrzałości, chociaż
można to zrobić dla innych spraw-
ności, np. w sporcie punktem szczy-
towym możliwości jest dwadzieścia
parę lat, w możliwościach pracy za-
wodowej czterdzieści parę (zależnie
od zawodu) itd.

W dojrzałości psychicznej takie-
go momentu określić się nie da, gdyż
może ona wzrastać aż do śmier-
ci, ale może też przerwać rozwój
i wtedy szybko stanie się niedoj-
rzałością w stosunku do aktualnego
etapu życia. To nieustanne wzra-
stanie dojrzałości dotyczyć może
paru cech psychicznych szczegól-
nie ważnych: samodzielności my-
ślenia, samoświadomości działania
oraz umiejętności miłości.

Wzrastanie tych cech zależy
w dużej mierze od środowiska, które
je wzmacnia lub osłabia. Człowiek
od wieku dorastania może sam
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podjąć odpowiedzialność za swój
rozwój i świadomie nim kierować.
Samodzielność myślenia, samoświa-
domość działania, umiejętność mi-
łości można traktować jako pewne
sprawności – coś co da się na-
uczyć. Oczywiście, zwłaszcza w wie-
ku dziecięcym, środowisko, a przede
wszystkim rodzina, może to ucze-
nie się ułatwiać albo utrudniać, tak
jak można dziecku ułatwiać lub
utrudniać naukę szkolną. Jednak
ostatecznie człowiek sam decyduje
o tym, czy chce się uczyć, i o ile jest
w tej nauce wytrwały.

Podstawą, na której opiera się
rozwój elementów dojrzałości jest
akceptacja siebie, czyli uznanie sa-
mego siebie za pewną wartość po-
mimo różnych ograniczeń.Sprawa
jest bardzo delikatna – wielu na-
szych bliźnich aż za bardzo akcep-
tuje samych siebie, mimo że innym
wytrzymać z nimi trudno. Często
jednak w rzeczywistości ludzie ci
nie lubią samych siebie, lecz ak-
ceptują, czy nawet samouwielbiają
swój obraz, który wytworzyli so-
bie sami, a który nie jest zgodny
z rzeczywistością. Człowiek, który
nie zna samego siebie, nie może
więc wzrastać w dojrzałości. Nie
może zmieniać siebie świadomie, bo
nie wie, jaki jest. Często nie chce
wiedzieć, bo nie umie się pogo-
dzić z sobą samym, takim, jaki jest
naprawdę.

Prawidłowym punktem wyjścia
jest realne spojrzenie na siebie ra-
zem z wadami i zaletami. Wtedy
dopiero można wiedzieć, co warto
rozwijać, a co zmieniać. Trzeba ko-
niecznie coś w sobie polubić, bo jeśli

nic realnego lubić się w sobie nie
będzie, zacznie się uciekać od siebie
prawdziwego do obrazu fikcyjnego,
z którym już w gruncie rzeczy nic się
nie da zrobić, bo nie będzie on miał
związku z rzeczywistością. Trzeba
polubić coś w swoim postępowaniu
i myśleniu, a także w swoim ciele.

Ciało jest narzędziem porozu-
miewania się z innymi ludźmi po-
przez oczy, uszy, mowę i dotyk.
Jeżeli niczego w tym narzędziu nie
będzie się lubić, porozumienie nie
będzie udane. Uczenie się umiejęt-
ności posługiwania się ciałem jako
wyrazem jest ważnym zadaniem, bo
bez niej nie można otworzyć się na
innych ludzi. Trzeba się ze swoim
ciałem oswoić, polubić je i poznać
jego potrzeby. Udawanie przed so-
bą samym, że się tych potrzeb nie
ma, nie unicestwia ich, lecz tyl-
ko powoduje, że traci się nad nimi
kontrolę. Nieuświadomione, istnieją
nadal powodując niepokój, rozdraż-
nienie i nerwicę. Nad potrzebami
uświadomionymi można panować
i realizować je lub nie realizować –
w zależności od tego, co się posta-
nowi.

To przyjęcie siebie, nie jako ide-
ału, w którym już nic zmieniać
nie trzeba, ale też nie jako kogoś
bez wartości, kto nic nie może dać
z siebie, akceptacja siebie takiego,
jakim się jest naprawdę i jakim war-
to się dalej rozwijać jest punktem
wyjścia do rozwoju samodzielności,
samoświadomości i właściwego od-
noszenia się do innych, czyli dojrza-
łości. Dojrzałość byłaby więc w tym
ujęciu nie tyle stanem, co proce-
sem, kierunkiem rozwoju nigdy nie
kończącego się.

Opr. ks. Adam Kroll
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Cud Eucharystyczny w Buenos Aires

18 sierpnia 1996 r. wieczorem
o godz. 19.00 ks. Alejandro Pezet
odprawiał Mszę św. w katolickim
kościele, który znajduje się w han-
dlowej dzielnicy Buenos Aires. Pod
koniec udzielania Komunii św. po-
deszła do niego kobieta, informu-
jąc, że z tyłu kościoła na świeczni-
ku leży porzucona Hostia. Ksiądz
Alejandro poszedł we wskazane
miejsce i zobaczył sprofanowaną
Hostię. Była tak pobrudzona, że
nie mógł jej spożyć. Włożył ją do
naczyńka z wodą i schował do
tabernakulum w kaplicy Najświęt-
szego Sakramentu.

Kiedy w poniedziałek 26 sierp-
nia ks. Alejandro otworzył taberna-
kulum, ze zdziwieniem stwierdził,
że Hostia zamieniła się w krwistą
substancję. Poinformował o tym
ks. kardynała Jorgego Bergoglio,

który polecił wykonanie profesjo-
nalnych zdjęć. Zdjęcia Hostii wy-
konano również 6 września. Widać
na nich wyraźnie, że Hostia, która
zamieniła się w zakrwawione cia-
ło, znacznie się powiększyła. Przez
kilka lat przechowywano ją w ta-
bernakulum, trzymając całą spra-
wę w tajemnicy. Ponieważ Hostia
ta w ogóle nie ulegała degradacji,
w 1999 r. decyzją ks. kardynała
Bergoglia postanowiono poddać ją
naukowym badaniom.

5 października 1999 r. w obec-
ności przedstawicieli ks. kardynała
z Hostii, która stała się cząstką za-
krwawionego ciała, dr Castanon
pobrał próbkę. Przesłano ją na-
ukowcom w Nowym Jorku. Celo-
wo nie poinformowano ich o jej
pochodzeniu, aby im niczego nie
sugerować. Jednym z badaczy był
dr Frederic Zugibe, znany nowojor-
ski kardiolog i patolog medycyny
sądowej. Stwierdził on, że badana
substancja jest prawdziwym ludz-
kim ciałem i krwią, w której obecne
jest ludzkie DNA. Naukowiec ten
oświadczył, że „badany materiał
jest fragmentem mięśnia ser-
cowego znajdującego się w ścia-
nie lewej komory serca, z okolicy
zastawek. Ten mięsień jest od-
powiedzialny za skurcze serca.
Trzeba pamiętać, że lewa komora
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serca pompuje krew do wszystkich
części ciała. Mięsień sercowy jest
w stanie zapalnym, znajduje się
w nim wiele białych ciałek. Wska-
zuje to na fakt, że to serce żyło
w chwili pobierania wycinka.
Twierdzę, że serce żyło, gdyż bia-
łe ciałka obumierają poza żywym
organizmem, potrzebują go, aby
je ożywiał. Ich obecność wskazu-
je więc, że serce żyło w chwili
pobierania próbki. Co więcej, te
białe ciałka wniknęły w tkankę,
co wskazuje na fakt, że to serce
cierpiało – np. jak ktoś, kto był
ciężko bity w okolicach klatki
piersiowej”. Dwaj Australijczycy,
znany dziennikarz Mike Willesee
i prawnik Ron Tesoriero, którzy
byli świadkami tych badań i wie-
dzieli, skąd pochodziła próbka, byli
zaszokowani treścią oświadczenia
dra Zugibe. Mike Willesee zapytał
naukowca, jak długo białe ciał-
ka zachowałyby swoją żywotność,
gdyby się znajdowały w ludzkiej
tkance, którą umieszczono w wo-
dzie. Doktor Zugibe odpowiedział,
że w ciągu kilku minut przestały-
by istnieć. Wtedy dziennikarz po-
informował doktora, że materiał,
z którego pobrano badaną próbkę,
był najpierw przez miesiąc prze-
chowywany w naczyniu ze zwykłą
wodą, a później przez trzy lata
w naczyniu z wodą destylowaną –
i wtedy dopiero pobrano z niego
próbkę do badań. Doktor Zugi-
be odpowiedział, że nie znajduje
naukowego wyjaśnienia dla tego

faktu, a jego zaistnienie nie da
się racjonalnie wytłumaczyć. Wte-
dy Mikę Willesee poinformował dra
Zugibe, że źródłem badanej przez
niego próbki jest konsekrowana
Hostia (biały niekwaszony chleb),
która w tajemniczy sposób zamie-
niła się we fragment zakrwawio-
nego ludzkiego ciała. Zdumiony tą
informacją dr Zugibe powiedział:
„W jaki sposób i dlaczego kon-
sekrowana Hostia mogła zmienić
swój charakter i stać się ludzkim
żyjącym ciałem i krwią, pozostanie
dla nauki nierozwiązalną tajemni-
cą, która całkowicie przerasta jej
kompetencje”.

Jedyną rozsądną odpowiedź
może dać nam tylko wiara w nad-
zwyczajne działanie Boga, który
przez ten znak chciał nam uświa-
domić, że On jest rzeczywiście
obecny w tajemnicy Eucharystii.

Cud eucharystyczny w Buenos
Aires jest niezwykłym znakiem,
potwierdzonym przez naukowe ba-
dania. Poprzez ten cudowny znak
Jezus pragnie nas zachęcić do ży-
wej wiary w Jego rzeczywistą obec-
ność w Eucharystii pod postaciami
chleba i wina; przypomina, że jest
to obecność realna, a nie symbo-
liczna. Możemy Go zobaczyć tylko
oczami wiary pod postaciami kon-
sekrowanego chleba i wina. Nie
widzimy Go oczami ciała, ponie-
waż jest tam obecny w swoim
uwielbionym człowieczeństwie. Je-
zus w Eucharystii widzi, kocha nas
i pragnie nas zbawić.

„Miłujcie się” 4/2009
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 lipca gościliśmy w Trąbkach
Wielkich XXIX Gdańską Pieszą Piel-
grzymkę na Jasną Górę. Ze względu
na deszczową pogodę pielgrzymi od-
poczywali i posilali się w hali sporto-
wej. Po krótkiej modlitwie w naszym
Sanktuarium oraz błogosławieństwie
ks. prałata Edwarda Szymańskiego
pielgrzymi udali się w dalszą drogę.

***
7 sierpnia w kościele w Trąbkach
Wielkich ochrzczeni zostali:
– Julia Łucja Ziemann, córka Ka-

tarzyny i Rafała z Kleszczewa,
– Adam Franciszek Ossowski, syn

Justyny i Tomasza z Trąbek Wiel-
kich,

– Jan Daniel Rogalski, syn
Agnieszki i Daniela z Czerniewa.

***
13 sierpnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament chrztu św. otrzy-
mała Roksana Vanessa Sieniek córka
Weroniki i Marka z Ełganowa.

***
Rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie
rundy jesiennej sezonu 2011/2012.
Zespoły seniorów z naszej gminy
wystąpią w następujących klasach
rozgrywek:
– Orzeł Trąbki Wielkie rywalizo-

wał będzie w lidze okręgowej w gru-
pie „Gdańsk I”,

– Błękitni Sobowidz grać będą
w klasie A w grupie „Gdańsk II”,

– Sokół Ełganowo grał będzie
w klasie B w grupie „Gdańsk III”.

Opracował S. D.

Kościół w Ełganowie, widok 16 sierpnia 2011 r.

18



Nowo ochrzczona Julia Łucja Ziemann z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Adam Franciszek Ossowski z rodzicami, chrzestnymi i bratem
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Nowo ochrzczony Jan Daniel Rogalski z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Roksana Vanessa Sieniek z rodzicami i chrzestnymi
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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA
Duszpasterskiej Rady Parafialnej

W niedzielę, 21 sierpnia br.
odbyło się kolejne spotkanie Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej Sank-
tuarium Maryjnego w Trąbkach
Wielkich. Po modlitwie rozpoczy-
nającej to spotkanie ks. prałat
E. Szymański przypomniał tematy
poprzedniego spotkania. Przypo-
mniał też o zobowiązaniach człon-
ków Rady Duszpasterskiej doty-
czących prac przykościelnych.

Głównym tematem obecnego
spotkania była organizacja tygo-
dniowego odpustu ku czci Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej w dniach
4–11 września 2011 roku. Ksiądz
proboszcz przedstawił swoją wizję
przygotowań i poprosił parafian,
szczególnie członków Rady Dusz-
pasterskiej, o pomoc w organi-
zacji. Zapoznał też zebranych ze
szczegółowym planem obchodów
(zamieszczamy go w „Kanie” na
s. 2–4).

O utrzymanie porządku na pla-
cu przykościelnym ks. proboszcz
poprosił, już tradycyjnie, straża-
ków z Trąbek Wielkich. Omówiono
również role poszczególnych para-
fian podczas głównej uroczysto-
ści. Ustalono odpowiedzialnych za
przygotowanie nagłośnienia i kon-
feransjerki, powitanie ks. arcy-
biskupa, przygotowanie liturgii,

czytań mszalnych, modlitwy po-
wszechnej i daru ołtarza.

Po powitaniu ks. arcybiskupa
przewodniczący Kapituły Promu-
jącej Wzorowe Rodziny przedstawi
wyróżnione rodziny. Przed roz-
poczęciem liturgii Mszy św. jury
w osobach wójta gminy, starosty
powiatowego oraz prezesa Pomor-
skiej Izby Rolniczej nagrodzi naj-
piękniejsze wieńce dożynkowe.

Po zakończeniu głównej uro-
czystości parafianie, wspólnie z za-
proszonymi gośćmi, udadzą się
w pochodzie na stadion, gdzie od-
będzie się festyn parafialny.

Ustalono, że w tygodniu od-
pustowym baldachim na procesji
Eucharystycznej będą nieśli pano-
wie z poszczególnych wiosek:
� w poniedziałek – z Trąbek Wiel-

kich,
� we wtorek – z Ełganowa,
� w środę – z Czerniewa i Czerńca,
� w czwartek – z Kleszczewa,
� w piątek – z Trąbek Wielkich,
� w sobotę – z Ełganowa.

Sztandary i feretrony podczas
procesji nieść będą panie z Żywego
Różańca i neokatechumenatu.

Na zakończenie ksiądz pro-
boszcz serdecznie zaprosił wszyst-
kich do wspólnego świętowania.

Józef Sroka

21



INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2011

1. a) Za śp. Stanisława Kusaja
(w urodziny)
b) Za śp. Elżbietę Zielke

2. Za śp. Elżbietę Zielke
3. Za śp. Józefa (13. rocznica

śmierci)
4. 730: W intencji ofiarodawców,

skarbników i budowniczych
kościoła w Ełganowie
1100: Dziękczynna za
nawiedzenie obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej
i o błogosławieństwo Boże dla
Krystyny Kusaj

5. Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów

6. Za śp. Danutę (15. rocznica
śmierci) i Kazimierza
Jankowskich

7. a) W intencji nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św.
b) Za śp. Ludwikę, Franciszka
i Sylwestra Reimusów

8. Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże
dla Krystyny Tkaczyk
w 80. urodziny

9. a) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Marii
i Pawła Meyerów w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Zygmunta
Kluskiewicza i Ernę Geer

10. a) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla rodziny Szulców
b) Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich

11. 900, Czerniewo:

Za śp. Marię i Władysława
Rodów

1200: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Izabeli Salewskiej
w 18. urodziny

12. a) Za śp. Jolantę i Jerzego
Kopickich

b) Za śp. Janinę Płaza
(4. rocznica śmierci) i Jana
Brokosa (21. rocznica śmierci)

14. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Celiny
i Andrzeja Stankiewiczów
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa

15. a) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Anny
i Krzysztofa Ratkowskich
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Beaty i Adama Galińskich
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

16. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Mateusza
Preussa w 21. urodziny

17. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodziny Brzózków

18. 730: Za śp. Janinę Smuczyńską
i zmarłych z tej rodziny
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900, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna i o błogosławieństwo
Boże dla Anity i Andrzeja
Dończyków w 18. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Martę, Józefa i Jana
Zawickich oraz Helenę i Józefa
Rodów
1100: Za śp. Marię i Jerzego
Szwindowskich

19. Za śp. Antoninę i Andrzeja
Czerwińskich oraz Stanisławę
i Józefa Dopierałów

20. Za śp. Monikę Narwojsz
(1. rocznica śmierci)

24. Za śp. Zygmunta Azarowicza
(13. rocznica śmierci)

25. 900, Czerniewo:
Za śp. Alfonsa, Krystynę,
Helenę i Cecylię Kurkowskich
oraz zmarłych z tej rodziny

27. a) Za śp. Pelagię i Wiktora
Bławatów
b) Za śp. Stanisława Nowaka
(1. rocznica śmierci)

28. Za śp. Hildegardę Karnat
(4. rocznica śmierci)

29. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Justyny i Pawła
Niedźwiedzkich w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa

30. Za śp. Zygmunta Dubielę,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Romana
Jaszczyka

1.10. 1500: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Zofii i Jana Chmielewskich
w 50. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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Rocznice sakramentu chrztu
24 września pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi Miłosz
Stanisław Chmielewski.

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Hanny (z d. Smulczyk) i Piotra Drejerów
25 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Karoliny (z d. Pelowskiej) i Karola Wysockich
29 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii (z d. Grot) i Pawła Meyerów
30 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Kopickiej) i Tomasza Sadowskich
15 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Preuss) i Krzysztofa Ratkowskich
15 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty (z d. Kaczmarek) i Adama Galińskich
22 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Smolak) i Piotra Kelerów
29 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony (z d. Markiewicz) i Andrzeja Chmielewskich
29 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Justyny (z d. Linda) i Pawła Niedźwiedzkich
14 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Celiny (z d. Gdaniec) i Andrzeja Stankiewiczów
21 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty (z d. Schwichtenberg) i Józefa Gadomskich
21 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Cecylii (z d. Reimus) i Jerzego Rębisiów
20 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Wandy (z d. Kusz) i Mirosława Bolczaków
5 września: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Aliny (z d. Smukała) i Ryszarda Szelestów
12 września: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety (z d. Wróblewskiej) i Romana Knitter
19 września: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny (z d. Szwindowskiej) i Czesława Tomelów

Pierwsza rocznica śmierci
7 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Hościło
20 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Moniki Narwojsz
27 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisława Nowaka
30 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Zofii Niemczyk

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
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