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Odpust Maryjny w Trąbkach Wielkich jest połączony z dziękczynieniem

za plony. Starostowie dożynek Hanna i Bogumił Werochowscy z Gołę-

biewka wręczają księdzu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głodziowi

bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna



REFLEKSJE POODPUSTOWE

Tak się złożyło, że tymi re-
fleksjami dzielę się z kochanymi
parafianami pisząc je ze szpitala
wojewódzkiego, gdzie znowu prze-
bywam. Niewątpliwie tydzień od-
pustowy to dla proboszcza nie tyl-
ko wysiłek psychiczny, ale i wiele
stresów. Pragnę podzielić się tym
przeżyciem. Był to już 25 tydzień
odpustowy po koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej przez błogo-
sławionego papieża Jana Pawła II.
W tym czasie wyrosło już nowe po-
kolenie parafian. Wiem, że dla wielu
parafian fakt, że Trąbki Wielkie są
Sanktuarium Maryjnym, jest powo-
dem radości i wdzięczności do Boga.
Podczas homilii odpustowej ks. arcy-
biskup Sławoj Leszek Głódź powie-
dział między innymi, że powinniśmy
być przywiązani do miejsca nasze-
go pochodzenia, zamieszkania i być
autentycznymi patriotami, dumny-
mi z miejsca zamieszkania. My zaś
szczególnie mamy powód do du-
my z tego, że jest to znaczące
sanktuarium na Pomorzu i Ziemi
Gdańskiej.

A teraz do rzeczy. Poniedziałek
odpustowy, 5 września był poświęco-
ny małżeństwu i rodzinie. Zaproszo-
ny ks. kanonik Andrzej Kosowicz,
proboszcz z Rotmanki wygłosił nie-
zwykle ciepłe słowo Boże do małżon-
ków. Niektórzy mieli łzy w oczach.
Jak mało było małżonków z para-
fii w tym dniu im poświęconym.
Po prostu zlekceważyli. Gdyby nie
pielgrzymi, to byłby wstyd niesa-
mowity wobec dziewięciu kapłanów

koncelebrujących Mszę św. Było mi
bardzo wstyd! Jeżeli rodzice, mał-
żonkowie nie doceniają potrzeby
modlitwy, odnowy przysięgi mał-
żeńskiej, to jak mają wiarę przeka-
zywać dzieciom i czy naprawdę to
czynią? W moim odczuciu, z wy-
jątkiem chorych i osób będących
w pracy, wszyscy małżonkowie po-
winni w tym dniu być na odpuście.
Dziękuję tym małżonkom, którzy
byli obecni i przez wstawiennictwo
Matki Bożej umocnili się duchowo
w małżeńskiej wspólnocie.

Wtorek odpustowy. W tym dniu
były zaproszone do oddania czci
Matce Bożej Trąbkowskiej wszyst-
kie dzieci parafii, aby wspólnie po-
dziękować za łaskę chrztu św. czyli
łaskę wiary i za łaskę Eucharystii.
Nie przybyło nawet 20 procent dzie-
ci. Wina całkowita leży po stronie
rodziców. Nieswojo się czuł zapro-
szony specjalnie dla dzieci ks. wika-
riusz z parafii katedralnej w Oliwie
ks. mgr Waluk, który homilię spe-
cjalnie przygotował dla dzieci, a ich
w kościele prawie nie było! Nie miał
też kto nieść baldachimu w proce-
sji, choć byli do tego wyznaczeni
panowie. Ten dzień odpustu był
nieudany. Dzieci wcale nie dopisały.

Środa odpustowa to dzień Litur-
gicznej Służby Ołtarza i nadzwy-
czajnych szafarzy Eucharystii. Nie
byli obecni niektórzy ministranci.
Już od młodych lat nie włączają się
w uroczystości odpustowe, a powin-
ni świecić przykładem. I w tym dniu
nie dopisali panowie do baldachimu.
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Czwartek odpustowy. Tego dnia
świątynia była wypełniona po brze-
gi. Na pewno ci, którzy byli obecni,
ubogacili się Bożymi darami. Był
to dzień przeznaczony dla czcicieli
Matki Bożej i zarazem dla kie-
rowców, którym zostały poświęcone
pojazdy. Co roku w tym dniu jest
dużo wiernych. Ale czy byli wszyscy
członkowie Żywego Różańca z na-
szej parafii? W tym dniu było dużo
pielgrzymów.

Piątek odpustowy, Dzień cho-
rych. Celebrowało 11 kapłanów.
Udzieliliśmy sakramentu namasz-
czenia około 400 starszym ludziom.
Głównym celebransem był ks. prałat
Stanisław Łada z Pruszcza Gdań-
skiego, duszpasterz chorych i nie-
pełnosprawnych. Przez wiele lat
w tym dniu odpustu służył nam ks.
Leon Dąbski, pallotyn z Gdańska.
Zawsze chciał być tego dnia z nami.
Niestety w tym roku odszedł do
wieczności. „Dobry Jezu, a nasz Pa-
nie, daj mu wieczne spoczywanie”.

Sobota odpustowa. Dzień mło-
dzieży i modlitwy o powołania. Nie
chodzi tylko o powołanie do stanu
duchownego, ale o rozeznanie po-
wołania życiowego. Młodzież jeszcze
gorzej dopisała niż dzieci. Kościół
świecił pustką. Były wcześniej dwie
duże piesze pielgrzymki – jedna
z parafii gdańskich, około 160 piel-
grzymów (wyszli o 7 rano) i druga
z Kolbud (około 130 pielgrzymów).
Msza św. dla nich była o godz.
16. Po Mszy św. i posiłku w Do-
mu Pielgrzyma powrócili do domów
autokarami. Z ks. kanonikiem Ada-
mem jesteśmy bardzo zaniepokojeni
poziomem religijności młodzieży. Po

bierzmowaniu dla wielu z nich na-
stąpiło pożegnanie z praktykami
religijnymi i uczestnictwem w nie-
dzielnej Mszy św. W tym dniu też był
problem z niesieniem baldachimu.

W niedzielę wieńczącą odpust
Mszy św. przewodniczył po raz
pierwszy arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź, Metropolita Gdański.

Oprócz parafian w odpuście
uczestniczyło wielu pielgrzymów,
w tym piesze pielgrzymki z Łę-
gowa, Pruszcza Gdańskiego, Przy-
widza, Postołowa, Mierzeszyna oraz
pielgrzymi z Kłodawy i Sobowidza.
Uroczystość już od 10 lat ubogaco-
na jest nadaniem dyplomów wzoro-
wym rodzinom wytypowanym przez
Kapitułę Promującą Wzorowe Ro-
dziny, mającą siedzibę przy naszym
Sanktuarium. W tym roku z naszej
parafii wyróżnione zostały rodzi-
ny państwa Knitter z Ełganowa
i państwa Pianowskich z Trąbek
Wielkich. Księdzu Arcybiskupowi
przekazano w darze przepiękny bo-
chen chleba, były przepiękne ko-
rony żniwne, szczególnie z Kielna,
Ełganowa i Kleszczewa. Dopisała
słoneczna pogoda i dzięki ośmiu
pielgrzymkom spoza parafii było
wielu uczestników tej uroczystości.

Jako Wasz wieloletni duszpa-
sterz tą drogą składam gorące
podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do przeżywania Ty-
godniowego Odpustu Maryjnego już
po raz 25.

Dziękuję panu wójtowi naszej
gminy za tak gorliwą i życzliwą
współpracę w organizacji Archidie-
cezjalnychii i Samorządowych Do-
żynek (tu nasuwa się uwaga, że
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także pobliskie gminy powinny par-
tycypować w tej centralnej dożynko-
wej uroczystości). Dziękuję pracow-
nikom urzędu gminy, dyrektorom
gimnazjum i szkoły podstawowej za
miłą współpracę i pomoc. Dzięku-
ję szczególnie nadzwyczajnym sza-
farzom Eucharystii, paniom kate-
chetkom za zorganizowanie dzieci
do prószenia kwiatów i daru ołtarza,
panu Sławomirowi Surmie za przy-
cięcie żywopłotów, panu Andrzejowi
Gralli za nagłośnienie oraz kon-
feransjerkę podczas uroczystości.
Dziękuję serdecznie księdzu kanoni-
kowi Adamowi za wielką odpustową
pracę i pani Marii codziennie podej-
mującej pielgrzymów kawą, herbatą
i ciastem w Domu Pielgrzyma, a na
plebanii przybyłych kapłanów. Dzię-
kuję paniom za ciasto, za sprzątanie

i dekorację kościoła, a dzieciom za
wytrwałe prószenie kwiatów przez
cały tydzień.

Tak chciałbym, aby wszyscy dro-
dzy mi Parafianie cenili sobie Tygo-
dniowy Odpust, brali w nim czynny
udział, zarówno w organizacji od-
pustu, jak i w nabożeństwach od-
pustowych. To nasz skarb, to nasze
dziedzictwo, to nasza chluba. Wie-
lu parafian ani razu nie było na
Mszy św. w Tygodniu Odpustowym.
Czy oni czują jakiś związek z pa-
rafią? Ufam, że te refleksje pisane
w szpitalu zmienią postawę para-
fian w przyszłych latach na lepsze.
Tak nam dopomóż Bóg oraz święta
Jego i nasza Matko.

Ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2011

2 października: 27. Niedziela
Zwykła

Iz 5,1–7

Flp 4,6–9

Mt 21,33–43

Może komuś ta przypowieść wydać
się niesympatyczna, bo choć pachnie
winogronami, mowa w niej o biciu
człowieka, mordowaniu, kamieno-
waniu. Trochę straszy, ale – jak
wiele innych – przypomina o tym,
że człowiek niczego nie posiada na
własność.

Mówimy: moje życie. Czy naprawdę
moje? Dostaliśmy je w tajemniczy

sposób i Bóg zabierze je nam w pew-
nej chwili.

Mówimy: mój czas. Czy napraw-
dę mój? Dostaliśmy go, aby dzięki
niemu coś dobrego zrobić.

Mówimy: moje zdolności, mój przy-
jaciel, moje cierpienie, moja miłość.

Zdolności otrzymaliśmy od Boga po
to, by służyć innym. Pracę i siły
do niej dał nam Bóg, by uczynić ją
szlachetną i rzetelną. Bóg dał nam
przyjaciela, żebyśmy byli odpowie-
dzialni za niego wobec Boga. Dał
nam cierpienie jako próbę naszej
wierności. Dał nam miłość – swoją
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miłość. Ktokolwiek czyni z niej pła-
ski romans, niszczy Bożą wartość.
„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy
go, a posiądziemy jego dziedzictwo”.
Jak często chcemy usunąć prawo-
witego właściciela naszego życia,
czasu, zdolności, przyjaźni, cierpie-
nia, miłości. Z gospodarzenia ma-
jątkiem, jaki otrzymaliśmy, zdamy
rachunek przed samym Bogiem.

9 października: 28. Niedziela
Zwykła

Iz 25,6–10a
Flp 4,12–14.19–20
Mt 22,1–14

Zwykle, kiedy król zaprasza na
przyjęcie, nikt nie wymawia się
i prędko biegnie. W przypowieści
zaś czytamy, że zaproszeni odwra-
cają się tyłem: jeden kopie ziemię
w ogródku, drugi sprzedaje w skle-
pie śledzie. Nieprawdopodobne po
ludzku.
Bóg ma zupełnie inną logikę niż
my. Nam łatwiej wybrać bogatego
człowieka, który zaprasza na przy-
jęcie, bo widzimy i króla, i wołowinę
na talerzu. Trudniej natomiast wy-
brać zapraszającego niewidzialnego
Boga, skoro nawet Jego darów nie
widzimy. Tymczasem mamy całko-
wicie oprzeć się na niewidzialnym
Bogu.
Zaproszeni później goście przyszli
wszyscy, bo byli biedakami, nie mie-
li ani sklepów, ani pól. Bóg jest
Bogiem świętych grzeszników, któ-
rzy chcą być świętymi, biedaków,
nędzarzy, ludzi starych, umierają-
cych, którzy już wiedzą, że nie
mogą ufać ani swojemu rozumowi,

ani swoim majątkom – mogą tylko
zaufać Bogu. Jak diabeł święconej
wody boimy się choroby, samotno-
ści, starości, cierpienia, a wtedy
właśnie Bóg zaprasza nas, byśmy
byli jak najbliżej Niego.
Każdy z nas ma zaproszenie na Boże
wesele. Jak na nie idziemy? Czy
nie wleczemy się przypadkiem jak
sakramenckie dziady na pogrzeb?
Czy umiemy oderwać się od sklepiku
własnego egoizmu, by poczuć radość
państwa młodych?
16 października: 29. Niedziela
Zwykła
Iz 45,1.4–6
1 Tes 1,1–5b
Mt 22,15–21
„Oddajcie więc Cezarowi to, co na-
leży do Cezara, a Bogu to, co należy
do Boga”.
Czasem człowiekowi należą się pie-
niądze. Jakże szybko zmieniają one
wartość! Czasem człowiekowi nale-
ży się respekt, szacunek, ale często
są to odruchy tylko oficjalne i nie-
szczere. Natomiast Bogu należy się
wszystko, cokolwiek mamy – całe
nasze życie, nasza dusza.
Często jednak człowiekowi oddaje
się to, co należy się Bogu. W okre-
sie kultu jednostki ułożono litanię
do Stalina: „Poranku naszej ojczy-
zny, chorąży pokoju, inżynierze dusz
ludzkich, gwiazdo postępu...”
Często Bogu oddaje się to, co należy
się człowiekowi: ktoś przychodzi do
kościoła jak z wizytą kurtuazyjną,
postoi chwilę i pójdzie. Zaliczył wi-
zytę u Pana Boga. Inny przychodzi
do spowiedzi tak, jakby przyszedł
z wizytą do psychologa.
Taka jasna Ewangelia. Mówi
wprost, że w rozpolitykowanym
świecie trzeba pomyśleć o tym, co
należy się Bogu.
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23 października: 30. Niedziela
Zwykła

Wj 22,20–26

1 Tes 1,5c–10

Mt 22,34–40

Czy można miłość nakazać jako
przykazanie? Można wydać komen-
dę: „W tył zwrot!”, „W lewo patrz!”,
„Spocznij!”, ale czy można powie-
dzieć: „Kochaj tego pana, który
chodzi po parku i wzdycha”, „Ko-
chaj panią, która założyła niemodny
kapelusz”?

Jeżeli uważamy miłość tylko ja-
ko uczucie, fascynację, wzruszenie,
zakochanie, to takiej miłości chy-
ba nie można nikomu nakazywać
przykazaniem. Taka miłość przy-
chodzi spoza nas i może być radością
lub cierpieniem. Zawsze jest wiel-
kim doświadczeniem dla człowieka,
próbą, jak zachowa się w okresie
sentymentalnej niedojrzałości.

Jeżeli Ewangelia nakazuje przyka-
zanie: „Miłuj bliźniego”, to ma na
myśli taką miłość, która jest troską
o człowieka, odpowiedzialnością za
niego i ogromną pracą nad sobą,
walką z własnym egoizmem, który
przeszkadza w miłości. Taką miłość
trzeba nakazywać jako pracę nad
sobą. Kochać drugiego człowieka
oznacza wielką pracę nad sobą.

Najczęściej kochamy kogoś takim,
jakim on nie jest, a najważniejsze
uczyć się kochać takim, jakim on
jest.

30 października: 31. Niedziela
Zwykła

1 Krl 8,22–23.27–30

1 Kor 3,9b–11.16–17

J 4,19–24

„Nie pozwalajcie nazywać się Rabbi,
albowiem jeden jest wasz Nauczyciel
[...]. Nikogo też na ziemi nie nazy-
wajcie waszym ojcem, jeden bowiem
jest Ojciec wasz, Ten w niebie”.
Jak rozumieć te słowa, skoro mówi-
my o ojcach Kościoła, ojcach soboro-
wych, Ojcu Świętym, ojcu spowied-
niku? Jak o szkolnym nauczycielu,
któremu tyle zawdzięczamy, myśleć
jak nie o nauczycielu?
Nie o nazwę tu chodzi. Ewange-
lia jest zawsze najdalej od tego, co
przemyka się po wierzchu. Chodzi
o postawę tych, których nazywamy
ojcami, nauczycielami, mistrzami.
Dla nich te słowa powinny huczeć
jak dzwon alarmujący, bo te ogrom-
ne tytuły, nadawane przez zwyczaje
ludzkie i tęsknotę, stawiają wielkie
wymagania, budzą sumienie i wła-
ściwie sprawiają kłopot tym, któ-
rych tak pięknie nazywają.
Ten, kto rodzi kogoś do życia docze-
snego czy duchowego, ma być sługą.
O tyle jest ojcem, nauczycielem czy
mistrzem, o ile służy ludziom.
Święty Jan Vianney do kogoś, kto
nazwał go ojcem, powiedział: „Dzię-
kuję ci, bo przypomniałeś mi, że
jeden jest Ojciec w niebie, a jestem
Jego paskudną karykaturą. Gdy-
byś powiedział do mnie «ty», nie
urządziłbyś mi tak przejmujących
rekolekcji”.

Ks. Jan Twardowski
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NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Od 15 września rozpoczęło się
Nawiedzanie rodzin w Trąbkach
Wielkich. Obraz zabierany jest z ko-
ścioła po wieczornej Mszy św., a do-
starczany do kościoła przed wie-
czorową Mszą św. następnego dnia.
Przypominam, że jest to duchowe
przygotowanie parafian do jubile-
uszu 25-lecia koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej,
który obchodzić będziemy 12 czerw-
ca 2012 r. Ufam, że do tej daty
Matka Boża odwiedzi wszystkie ro-
dziny parafii, które Ją do siebie
zaproszą. Jest to niezwykła uroczy-
stość rodzinna, bo rodzina zapra-
sza niezwykłego gościa, Maryję na
rodzinne spotkanie, rodzinną mo-
dlitwę i rodzinne zawierzenie się
Maryi.

Dlatego przypominam kolejny
raz, że rodzina winna się przy-
gotować do tego uroczystego dnia
spowiedzią i Komunią św. przyjętą
przez wszystkich domowników. Do
sakramentu pokuty rodzina może
przystąpić codziennie przed wieczo-
rową Mszą św., która jest o godzinie
18.00 (po zmianie czasu o 17.00).

Powiadamiając księdza, można
zamienić termin Nawiedzenia z są-
siednią rodziną. W moim dusz-
pasterskim odczuciu Nawiedzenie
dobrze przygotowane i przeżyte po-
winno wydać piękne duchowe owo-
ce w rodzinach parafii. Zawierzając
się Matce Bożej rodzina powinna
poprosić o Mszę św. w intencji

przez siebie wybranej, jako dzięk-
czynienie za Nawiedzenie i prośbę
o wytrwanie w podjętych postano-
wieniach.

Tam, gdzie są zaniedbania, po-
winien poprawić się udział w nie-
dzielnej Mszy św. oraz powinno
pogłębić się religijne życie małżeń-
skie, by nie było związków „na
próbę”, bo takie życie nie przynosi
szczęścia, a odpowiedzialność przed
Bogiem jest nieunikniona wcześniej
czy później. Zachęcam, by w związ-
ku z Nawiedzeniem włączać się do
Żywego Różańca czy podejmować
inne osobiste lub rodzinne posta-
nowienia, które napisane na kartce
można przekazać księdzu, przyno-
sząc obraz do kościoła. Zostaną
one wpisane do „Księgi Czynów
Nawiedzenia”. Nadmienię, że do
rodziny goszczącej kopię obrazu
Matki Bożej po wieczornej Mszy
św. przychodzi kapłan, by wspólnie
z rodziną zawierzyć domowników
Matce Bożej.

Uważam za – delikatnie mó-
wiąc – bardzo niepoważne, opusz-
czanie domu, by nie spotkać się
z kapłanem. Pytałem nieraz, gdzie
syn, mąż i najczęściej słyszałem,
że w pracy, a tymczasem byli pod
sklepem z puszką piwa. My nie
przybywamy do rodziny, by mora-
lizować, ale pomodlić się wspólnie
i jeśli czas pozwala, porozmawiać.
Jesteśmy do Waszych usług. Niech
Matka Boża Trąbkowska uświęca
rodziny naszej parafii.

ks. E. Szymański
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Trąbki Wielkie

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

2–3.10, (nd./pon.) a) Leszek Gawryjołek, ul. Pawłowskiej
b) Stefan Troka, ul. Brzozowa

3–4.10, (pon./wt.) a) Krzysztof Stępień, ul. Brzozowa
b) Jan Szczepański, Włodzimierz Szczepański,

ul. Bukowa
4–5.10, (wt./śr.) a) Sławomir Panikowski, ul. Brzozowa

b) Adam Czechura, ul. Jesionowa
5–6.10, (śr./czw.) a) Roman Olechowski, ul. Brzozowa

b) Franciszek Dopierała, ul. Jesionowa
6–7.10, (czw./pt.) a) Przemysław Przybytko, ul. Brzozowa

b) Henryk Błaszczyk, ul. Jesionowa
7–8.10, (pt./sob.) a) Jan Malinowski, ul. Brzozowa

b) Konrad Walaszewski, ul. Jesionowa
8–9.10, (sob./nd.) a) Wiesław Rybicki, ul. Brzozowa

b) Małgorzata Wiśniewska, ul. Jesionowa
9–10.10, (nd./pon.) a) Andrzej Ambrożkiewicz, ul. Akacjowa

b) Tomasz Hetmański, ul. Jesionowa
10–11.10, (pon./wt.) a) Eugeniusz Płaza, ul. Akacjowa

b) Zbigniew Lorkowski, ul. Dębowa
11–12.10, (wt./śr.) a) Grzegorz Konopka, ul. Akacjowa

b) Mariusz Paradecki, ul. Dębowa
12–13.10, (śr./czw.) a) Jerzy Gralak, ul. Akacjowa

b) Adam Bogdan, ul. Dębowa
13–14.10, (czw./pt.) a) Kazimierz Cieszyński, ul. Akacjowa

b) Franciszek Grosz, Krzysztof Grosz, ul. Dębowa
14–15.10, (pt./sob.) a) Mirosław Bachusz, ul. Jesionowa

b) Marek Murawski, ul. Dębowa
15–16.10, (sob./nd.) a) Karol Kozak, ul. Akacjowa

b) Krzysztof Bartochowski, Grabowa
16–17.10, (nd./pon.) a) Mariola Wójtowicz, ul. Akacjowa

b) Henryk Ukleja, ul. Wierzbowa
17–18.10, (pon./wt.) a) Piotr Łangowski, ul. Jarzębinowa

b) Mariusz Zieliński, ul. Głogowa
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18–19.10, (wt./śr.) a) Tadeusz Klonowski, ul. Jarzębinowa
b) Zbigniew Makuch, ul. Głogowa

19–20.10, (śr./czw.) a) Andrzej Wojewódka, ul. Bukowa
b) Henryk Matuszkiewicz, ul. Kasztanowa

20–21.10, (czw./pt.) a) Dariusz Sanik, ul. Bukowa
b) Marek Kwiatkowski, ul. Kasztanowa

21–22.10, (pt./sob.) a) Stanisław Jasiński, ul. Bukowa
b) Stanisław Trochimiuk, ul. Kasztanowa

22–23.10, (sob./nd.) a) Tomasz Jasiński, ul. Bukowa
b) Marek Stefańczyk, ul. Kasztanowa

23–24.10, (nd./pon.) a) Witold Żagiell, ul. Bukowa
b) Szczepan Głowacki, ul. Kasztanowa

24–25.10, (pon./wt.) a) Jerzy Karpiński, ul. Bukowa
b) Grzegorz Tucholski, ul. Kasztanowa

25–26.10, (wt./śr.) a) Waldemar Zdun, ul. Bukowa
b) Ryszard Nierychlewski, ul. Kasztanowa

26–27.10, (śr./czw.) a) Andrzej Czyżewski, ul. Bukowa
b) Andrzej Witrambowski, ul. Polonii Gdańskiej

27–28.10, (czw./pt.) a) Marcin Karpiński, ul. Bukowa
b) Adam Szczęsny, ul. Polonii Gdańskiej

28–29.10, (pt./sob.) a) Leszek Domański, ul. Polonii Gdańskiej
b) Wojciech Cieluch, ul. Polonii Gdańskiej

29–30.10, (sob./nd.) a) Mariusz Głowacki, ul. Polonii Gdańskiej
b) Wiesław Matuszkiewicz, ul. Jaworowa

30–31.10, (nd./pon.) a) Mariusz Stanny, ul. Jaworowa
b) Daniel Roszak, ul. Jaworowa

NASZA PARAFIA STYGNIE W WIERZE

To bardzo niepokojące zjawisko.
Przecież Bóg ten sam, Kościół na-
ucza tak samo, a nasze sumienia
stygną!

Niepokojące są tego objawy:

1. Wielu parafian nawet raz
w roku nie przystępuje do spowie-
dzi św., a przykazanie jest jasne:
„Przynajmniej raz w roku przystą-
pić do spowiedzi św., a w Okresie
Wielkanocnym do Komunii św.”

2. Dzieci zwłaszcza po pierwszej
Komunii św. mają zadanie przez
dziewięć pierwszych piątków mie-
siąca przystępować do spowiedzi
i Komunii św. Wiele z nich z winy
rodziców nie spełnia tego zadania.
Przed kilku laty na I piątek urucho-
miony był autobus i pełny przywoził
dzieci na I piątki, a teraz? Jest ich
kilkoro! „Jeśli się czegoś Jaś nie
nauczy, to i Jan nie będzie umiał”.
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Jeżeli dzieci nie umocnimy w wie-
rze, to gdy dorosną – będą zupełnie
obojętne. Co roku przed Tygodnio-
wym Odpustem słuchało spowiedzi
św. kilku kapłanów z dekanatu, a w
tym roku tylko ks. kanonik Adam
i ja, i nie było kolejki. Zauważam,
że wielu parafian wcale nie uczest-
niczy w Tygodniowym Odpuście. Po
prostu odwrócili się od Matki Bożej,
choć Ona przed wiekami to miejsce
sobie wybrała.

3. W niedzielę coraz więcej pa-
rafian, w tym gremialnie młodzież,
nie uczestniczy we Mszy św., choć
sieć kościołów jest większa. Postoło-
wo, Pawłowo, Czerniewo – to nowe
świątynie ułatwiające udział w nie-
dzielnej Mszy św., przy czym jest też
coraz więcej pojazdów mechanicz-
nych. Przykazanie Boże: „Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił” oraz ko-
ścielne: „W niedzielę i święta we
Mszy św. uczestniczyć i powstrzy-
mywać się od prac niekoniecznych”
przecież nie przestały być aktual-
ne! Ciężki grzech popełnia ten, kto
z własnej winy opuszcza niedziel-
ną Mszę św., która jest bezkrwa-
wym ponowieniem krzyżowej ofiary
Chrystusa za nas. Opuszczając Mszę
św. lekceważymy Chrystusową mę-
kę i śmierć krzyżową. Czy taka
moralna postawa służy zbawieniu?
Grzech ciężki pozbawia nas prawa
do zbawienia. Czy warto ryzyko-
wać? Śmierć może przyjść nagle i co
potem? Ostygli w wierze parafianie
opamiętajcie się! Bardzo mnie boli
lekceważenie, i to narastające, obo-
wiązku uczestnictwa w niedzielnej
Mszy św.

4. Nabożeństwa formujące po-
bożność parafian nie są docenione.
Ilu parafian przez dziesiątki lat
ani razu nie uczestniczyło w Dro-
dze krzyżowej czy Gorzkich żalach
w Wielkim Poście, i w nabożeństwie
różańcowym? Czy je skasować?

5. Już młodzi ludzie bezmyślnie,
dla podkreślenia swej dojrzałości
(wątpliwej), wdają się w pijaństwo,
narkomanię, a skutki tych „uży-
wek” są opłakane. Nieszczęśliwe
rodziny, rozbite małżeństwa, pozba-
wione rodzicielskiej miłości dzieci,
zubożenie rodzin i liczne choro-
by. Czy nie warto przemyśleć tego
problemu, zanim będzie za późno?

6. Niesakramentalne związki
stają się plagą młodych. Przed kil-
kudziesięciu laty taka postawa była
napiętnowana przez otoczenie. Czyż
Bóg pozwoli lekceważyć przykaza-
nie szóste? Przecież, po pierwsze, to
grzech śmiertelny, a po wtóre, ujem-
nie wpływa na przyszłe życie mał-
żeńskie. Jak oni wytłumaczą swoje
zachowanie własnym dzieciom?

7. Powstał nowy problem rodzi-
ców chrzestnych. Prawo kościelne
wymaga opinii księdza proboszcza
dla chrzestnych. Warunkiem istot-
nym jest, by chrzestny czy chrzestna
byli osobami wierzącymi i prak-
tykującymi, bo oni mają być dla
ochrzczonego autentycznymi świad-
kami wiary. Nie raz kandydaci na
chrzestnych nalegają na księdza, by
wydał fałszywą opinię o ich prakty-
kach religijnych. Wydając niepraw-
dziwą opinię kapłan utwierdziłby
takiego kandydata w przekonaniu,
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że jest dobrym katolikiem, bo to
potwierdził jego proboszcz. Ten pro-
blem jest dla mnie zawsze bardzo
przykry. Proszę jednak nie wymu-
szać na księdzu wydawania kłamli-
wych zaświadczeń.

8. Troska wiernych o wspólnotę
parafialną.

Moją winą jest to, że w młod-
szych latach sam wykonywałem
wiele fizycznych prac związanych
z utrzymaniem ładu i porządku
w kościele i na terenie przykościel-
nym. Robiłem pustaki na budowę
kościoła w Postołowie. Wszystkie
drzewka na terenie przykościelnym
własnoręcznie sadziłem, pieliłem,
formowałem. Rozbierałem sam fun-
damenty po dawnej stodole. Sadzi-
łem kartofle, truskawki, siałem pe-
luszkę i wykonywałem tym podobne
prace. Teraz nie mam już, w 71 roku
życia, potrzebnych sił a większość
parafian wcale nie interesuje się,
w czym mogliby pomóc. Tymcza-
sem, piąte przykazanie kościelne
stanowi: „Troszczyć się o potrze-
by wspólnoty kościoła”. Ja bardzo
przeżywam to, że trzeba wiele razy
prosić, by ktoś uformował żywo-
płot, naprawił usterki elektryczne,
kanalizacyjne, wodne czy inne. Na-
prawdę wstydzę się prosić o pomoc,
a przy budowie kościoła nie mam
możliwości za wszelkie usługi płacić.
Obecnie wydatki na kościół w Eł-
ganowie bardzo się zwiększyły. No-
we ławki, nagłośnienie i konieczny
ołtarz, ambona, krzesła do prezbi-
terium, szafy do zakrystii, szaty li-
turgiczne, naczynia liturgiczne. To

wszystko wielkie wydatki liczone
w dziesiątkach tysięcy!

We wrześniowym numerze Ka-
ny zwracałem się z gorącą prośbą
do Drogich Parafian, by zechcieli
choć w części coś do budujące-
go się kościoła zasponsorować, ale
na razie nie ma żadnego odzewu.
Czy i te kłopoty nie są przyczy-
ną, że od czerwca już czwarty raz
znajduję się w szpitalu? W tym
miejscu bardzo serdecznie dziękuję,
że w związku z dożynkami niektóre
wioski zebrały ofiary na Msze świę-
te dziękczynne za tegoroczne plony,
co trochę pomogło mi w inwesty-
cjach kościoła w Ełganowie. Mam
pragnienie, aby w czasie jesiennej
wizytacji kanonicznej naszej parafii
i całego dekanatu został poświęco-
ny lub nawet konsekrowany kościół
w Ełganowie.

9. Jeżeli Bóg pozwoli mi powrócić
nieco zdrowszym do moich kapłań-
skich obowiązków, to zamierzam
zaprosić na nieco dłuższe spotka-
nie całą Radę Parafialną i członków
parafialnej Caritas, by wspólnie za-
stanowić się nad sposobami dobrego
funkcjonowania życia parafialnego,
odciążając od niekapłańskich prac
księdza proboszcza. Dobrzy para-
fianie powinni podjąć odpowiedzial-
ność za poszczególne sektory życia
parafialnego, tego materialnego jak
i w wymiarze duchowym. Przed
kilkunastu laty mieliśmy w parafii
70 ministrantów, a teraz nie ma
kto służyć w tygodniu do Mszy św.,
a jest 2 tys. parafian. To wstyd!

Bardzo pragnę, by na posie-
dzeniu Rady Parafialnej omówić
i usprawnić funkcjonowanie życia
parafialnego.

ks. E. Szymański
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KATECHIZM DOROSŁYCH
Obecność Chrystusa w Eucharystii

1. „Czy (...) naprawdę zamiesz-
ka Bóg na ziemi? Przecież niebo
i niebiosa najwyższe nie mogą Cię
objąć, a tym mniej ta świątynia,
którą zbudowałem” – (1 Krl 8,27)
– tymi słowami pytał Boga mądry
król Salomon, gdy dokonywał po-
święcenia zbudowanej przez siebie
świątyni w Jerozolimie. Z nie mniej-
szym zdziwieniem pytamy i my: czy
to możliwe, aby Chrystus, praw-
dziwy Bóg i prawdziwy Człowiek,
był obecny pod postaciami euchary-
stycznymi chleba i wina?

2. Tak. Bóg Ojciec chciał, by Syn
Boży stał się Człowiekiem. Ten Bo-
ży Syn, Jezus Chrystus, przez swoją
Mękę, Śmierć na krzyżu i Zmar-
twychwstanie przyniósł zbawienie
nam wszystkim. Kiedy wypełnił wo-
lę Ojca, wstąpił do nieba, aby nam

przygotować miejsce. Pozostał jed-
nak obecny na ziemi w zało-
żonym przez siebie Kościele:
w słowie, w modlitwie Kościo-
ła, w „braciach najmniejszych”
(Mt 25,31–46), w sakramentach,
w ofierze Mszy św. i w osobie
szafarza, a zwłaszcza pod po-
staciami eucharystycznymi (por.
KKK 1373).

Mówi nam o tym Pismo święte.
Święty Paweł w Pierwszym Liście do
Koryntian pisze: „Pan Jezus tej no-
cy, której został wydany, wziął chleb
i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł:
«To jest Ciało moje za was (wyda-
ne). Czyńcie to na moją pamiątkę!».
Podobnie, skończywszy wieczerzę,
wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten
jest Nowym Przymierzem we Krwi
mojej. Czyńcie to, ile razy pić bę-
dziecie, na moją pamiątkę!»” (1 Kor
11,23–25). Każdy kapłan, działający
w zastępstwie Chrystusa, wypowia-
da podczas Ofiary Mszy świętej nad
darami chleba i wina słowa: „To
jest Ciało moje. . .; To jest Krew mo-
ja. . .” Chrystus nadaje tym sło-
wom poprzez Ducha Świętego
skuteczność przemiany: chleb
staje się prawdziwym Ciałem,
a wino prawdziwą Krwią na-
szego Zbawiciela. Przemianę tę
nazywamy przeistoczeniem (por.
KomKKK 283).

3. Katechizm Kościoła Katolic-
kiego poucza, że „eucharystycz-
na obecność Chrystusa zaczyna
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się w chwili konsekracji i trwa,
dopóki trwają postacie eucha-
rystyczne. Cały Chrystus jest
obecny w każdej z tych posta-
ci i cały w każdej ich cząstce”
(KKK 1377). Będąc uczestnikami
Najświętszej Ofiary Chrystusa i Ko-
ścioła, adorując Najświętszy Sakra-
ment wierzymy i pamiętamy, że
stajemy w obecności samego Boga,
który dla naszego zbawienia pozo-
stał pod postaciami chleba i wina.

Pięknie wyraził tę prawdę Sługa
Boży Jan Paweł II pisząc w orędziu
na Światowy Dzień Modlitwy o Po-
wołania w roku 2000: „Wyjdźcie
naprzeciw Jezusowi Zbawicielowi!
Miłujcie Go i adorujcie w Euchary-
stii! On jest obecny we Mszy świętej,
która sakramentalnie uobecnia ofia-
rę Krzyża. Chrystus przychodzi do

nas w Komunii świętej i jest obecny
w tabernakulach naszych kościołów,
bo jest naszym Przyjacielem, Przy-
jacielem wszystkich, zwłaszcza was,
młodych, tak bardzo potrzebujących
zaufania i miłości” (nr 3).

4. Zapamiętajmy: „Jezus
Chrystus jest obecny w Eu-
charystii w sposób wyjątkowy
i nieporównywalny. Jest w niej
obecny prawdziwie, rzeczywi-
ście i substancjalnie: z Ciałem
i Krwią, wraz z duszą i Bó-
stwem. Jest w niej obecny w spo-
sób sakramentalny, to jest pod
postaciami chleba i wina, ca-
ły Chrystus: Bóg i człowiek”
(KomKKK 282).

Opr. ks. Adam Kroll

ZARYS WIARY
WIERZĘ

W codziennym życiu wielu z nas
nie zastanawia się, na czym oparte
jest zaufanie, którym kierujemy się
w życiu. Jest jednak rzeczą ważną
wyjaśnić to sobie. Kto bowiem polega
na czymś, czego nie posiadł, ten
w rzeczywistości jest sam.

Jeśli chrześcijanin mówi: powie-
rzam siebie Bogu polegam na Nim,
wówczas mówi o swej wierze. Kto
mówi „wierzę”, ten jest przekonany:
Bóg jest obecny On mnie zna, kocha,
On o mnie nie zapomina.

Wiara nie jest jednak tylko nie-
określonym zaufaniem do Boga. Po-
siada ona swoją treść. Ten kto wierzy,
musi zdawać sobie sprawę z tego,

w co wierzy. Zaufanie chrześcijan
opiera się na tym, co Bóg uczynił
w Jezusie i przez Niego. Dlatego
można wiarę chrześcijan wypowie-
dzieć w określonych zdaniach które
oddają jej treść, podobnie jak to ma
miejsc w wyznaniu wiary. „Wierzę”
oznacza, że jestem gotów odpowie-
dzieć własnym życiem. To znaczy,
ukierunkować moje życie i działanie
na Boga. Wierzący świadczy całym
swoim życiem o tym, w co wierzy i co
dla niego znaczy Bóg.

Ten, kto wychował się w rodzinie
wierzącej, przekonuje się z czasem,
że nie wszyscy ludzie wierzą. Żyje
i pracuje wśród ludzi różnych prze-
konań i poglądów. Zmusza go to do
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zastanowienia się nad istotą wiary
i jej potrzebą. Człowiek, który do-
chodzi do wiary już jako dorosły,
rozumie, że nie jest ona czymś oczy-
wistym. Doświadcza też, że wiara
jest darem. I on także musi pielę-
gnować ją w sobie i wciąż na nowo
rozbudzać, bo nie otrzymujemy jej
raz na zawsze.

Gdy ojciec opętanego młodzieńca
prosił Jezusa: „jeśli możesz”, pomóż
nam, Jezus odpowiedział:

„Jeśli możesz? – Wszystko możli-
we jest dla tego, kto wierzy”. Natych-
miast ojciec chłopca zawołał: „Wierzę,
zaradź memu niedowiarstwu” (Mk 9,
22–24).

Wierzyć albo wiedzieć?

Wiara często jest przeciwstawia-
na wiedzy. Przez wiedzę rozumiemy
to, do czego dochodzi się wysił-
kiem rozumu, poprzez badania i eks-
perymenty. Tak zdobywana wiedza
ma wielką wartość dla pojedynczego
człowieka i dla całej ludzkości. Jej
posiadanie staje się np. warunkiem
opanowania sił natury.

Pomimo to nie otrzymamy odpo-
wiedzi na pytania: Co to jest radość
i szczęście? Jak znaleźć sens życia?
Jak powstał świat? Dokąd zmierza?
W poszukiwaniach odpowiedzi na
tego rodzaju pytania posunie się na-
przód tylko ten, kto da wiarę spraw-
dzonym doświadczeniom innych.

„Wierzyć po chrześcijańsku”
oznacza przede wszystkim – uwie-
rzyć doświadczeniom i posłannictwu
Jezusa, uwierzyć, że jest On Chry-
stusem, Synem Bożym oraz wierzyć
temu, co On powiedział o tych waż-
nych pytaniach i o ich związku z Bo-
giem. A wreszcie – dać wiarę temu,
co przekazali nam Jego świadkowie.

Przy tak zdobytej wiedzy rozum
nie zostaje wykluczony. Istnieją pod-
stawy wiary, które można wyłożyć
i wyważyć. Jednak samą wiarę musi
się zaryzykować. Tylko ten, kto ją
zaryzykuje, może stwierdzić: tak jest,
to się zgadza.

Wiara nie zastępuje więc wiedzy,
a wiedza nie czyni wiary zbyteczną.
Są to dwa różne, lecz uzupełniające
się sposoby poznawania rzeczywisto-
ści. Wiara i wiedza wzajemnie siebie
potrzebują. Wiedza bez wiary gro-
zi bezsensownością i okrucieństwem,
a wiara bez wiedzy będzie nierozsąd-
na i ślepa.

„Wierzyć rozumnie” to znaczy
– rozważać prawdy wiary i starać
się pojąć, czym jest dla nas wiara.
Zajmuje się tym teologia, czyli na-
uka o Bogu i wierze w Boga. Lecz
nie tylko teologowie, ale również in-
ni chrześcijanie winni w sprawach
wiary odwoływać się do własnego
rozumu: „Bądźcie zawsze gotowi do
obrony wobec każdego, kto domaga
się od was uzasadnienia tej nadziei,
która w was jest” (1 P 3, 15). Pod-
stawą takiej wiedzy jest zaufanie do
Boga, który objawił się w Jezusie
Chrystusie.

Św. Paweł w swym Pierwszym
liście do Koryntian pisze o „niedo-
skonałym dziele” naszego poznania
i o inspirującej nadziei na osiągnięcie
jego pełni:

Teraz widzimy jakby w zwiercia-

dle, niejasno; wtedy zaś (zobaczymy)

twarzą w twarz. Teraz poznaję po

części, wtedy zaś poznam tak, jak

i zostałem poznany (1 Kor 13,12).

Opr. ks. Adam Kroll
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Słowniczek

Zwątpienie: Niepewność i dręczące py-
tanie. Wątpliwość, Czy Bóg jest rzeczy-
wiście miłością i czy wiara w Niego
stanowi dla człowieka oparcie. Wierzyć
oznacza także – umieć walczyć z wątpli-
wościami i umieć wyrażać je modlitwą
(tak jak np. czynił to Hiob).

Zabobon: Fałszywa wiara; przypisywa-
nie magicznej siły horoskopom, wróż-
bom, amuletom (jest to „wiara w głup-
stwo”).

Magia: Przypisywanie siły działania

słowom, czynnościom albo rzeczom i chęć

władania przy ich pomocy Bogiem

i ludźmi.

Prawdy wiary: Zawartość treściowa

wiary. Znajduje swój wyraz w wyzna-

niach wiary (np. Składzie apostolskim)

i w wypowiedziach urzędu nauczyciel-

skiego Kościoła, który ją wyjaśnia i nie-

omylnie rozstrzyga, czy jakaś nauka jest

objawiona przez Boga, czy jest prawdzi-

wa, czy błędna. Najwyższym nauczycie-

lem Kościoła jest papież.

DOSKONALENIE SERCA

Pomocą w doskonaleniu wnę-
trza człowieka jest dochodzenie
do prawdy przez cnotę. O cno-
tach, wadach i modlitwie mówił ks.
Edward Staniek w kościele Sióstr
Felicjanek w Krakowie. Opraco-
wując poszczególne artykuły do

Kany, będę korzystał z kazań kate-
chizmowych zawartych w książce
WADY – CNOTY I MODLITWA.

Na drogach ludzkiego życia
można spotkać dwa drogowskazy.
Jeden z napisem CNOTA, któ-
ry wskazywał drogę do prawdy,
w ostatnim wieku drugi z dwo-
ma napisami: DYSKUSJA oraz
DIALOG. Ten drugi drogowskaz
wyprowadził ludzi na bezdroża pu-
stosłowia i bezowocnej szermierki
językiem i piórem o to, kto ma
rację, a nie o to, co jest prawdą.

Prawda jest jedna, i do prawdy
nie dochodzi się przez dyskusję, ale
do prawdy się wewnętrznie dojrze-
wa. Prawdę trzeba umiłować, co
jest dziełem serca i czynu, a nie
słów.

Św. Jan Ewangelista napisał:
„nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą” (1 J 3,18).
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Natomiast Jezus w rozmowie z Sa-
marytanką oświadczył: Bóg jest

Duchem. Trzeba więc, by czciciele

Jego oddawali Mu cześć w Duchu

i prawdzie (J 4,24).
Jedyną drogą wiodącą do praw-

dy jest doskonalenie serca przez
cnotę. Ten kto chce poznać praw-
dę i ukochać ją ponad wszystko,
ten kto pragnie wejść w jej piękny
świat o wielkiej mocy i dobroci,
ma przed sobą tylko jedną drogę,
drogę systematycznego doskonale-
nia swego życia moralnego. Jest
to droga tak długa, jak długie jest
ludzkie życie. Nie można jej skrócić
ani o jedno uderzenie serca. Jest
to droga nieustannego zmagania
z tym, co sprzeciwia się cnocie,
czyli z wadami.

Mówiąc o wadach należy uświa-
domić sobie drugi bardzo poważny
błąd, jaki popełnia współczesny
świat, a z nim wielu wychowaw-
ców w Kościele. Polega on na
koncentracji uwagi na grzechu
a nie na wadach. Tu też mo-
żemy obserwować przemalowanie
drogowskazów. Jedyne zagrożenie
dla człowieka opatrzono napisem
ostrzegawczym – GRZECH. Na-
stępnie oznaczono teren mniejsze-
go zagrożenia napisami – GRZECH
LEKKI, i śmiertelnego zagrożenia
– GRZECH CIĘŻKI. Tym samym
pozwolono zasadniczo bezkarnie
chodzić po terenie skażonym grze-
chem lekkim. Wyrządzono tym
wielką szkodę wszystkim, którzy

z premedytacją zamieszkali na te-
renie skażonym grzechem lekkim.

Przez całe wieki dla sygnali-
zowania niebezpiecznych przejść
na drodze życia używano napisu
– WADY. Widnieją te ostrzeżenia
na ścieżkach cnoty. Wada bowiem
jest przepaścią na właściwej dro-
dze i trzeba opanować wędrowa-
nie ścieżkami cnoty tak, by nie
obsunąć się w przepaść wady, któ-
ra pozostaje blisko cnoty. Upadek
w przepaść wady jest grzechem,
który zawsze opóźnia wędrowanie
w stronę prawdy. Grzech, nawet
jeśli jest najlżejszy, opóźnia doj-
rzewanie człowieka, i dlatego nikt
świadomie i dobrowolnie nie mo-
że się na taki upadek zgodzić.
Wady natomiast otwierają się pod
stopami alpinisty jak czeluści, ale
one nie są groźne, jeśli ten umie
wspinać się ponad nimi w stronę
szczytu.

W świecie ludzi wierzących do-
stęp do wyższych szczytów prawdy
jest możliwy przez modlitwę. Nie-
stety, tu również przemyślnie prze-
malowano napisy. W miejsce – MO-
DLITWA wpisano PACIERZ. Róż-
nica zaś polega na tym, iż pacierz
jest słowem skierowanym do Boga,
a modlitwa słuchaniem słowa Boga
skierowanego do nas. Wprawdzie
w praktyce rozpoczynamy od pa-
cierza, by przejść w modlitwę, ale
najczęściej tego drugiego etapu już
nie ma i prawie nikt go nie uczy.

Opr. ks. Adam Kroll
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Duch rycerski kryje się w duszy Polaka

Ożywia dzieje narodu bohater-
stwem i szlachetnym pięknem.
Duch Świętego Jerzego, rycerza
Chrystusowego bez zmazy, woła
mnie do walki o sprawiedliwość i do-
bro na świecie. Mam być narzędziem
Boga. Mam stać na straży honoru
Polski” – te słowa z komentarza
do Prawa i Przyrzeczenia Harcer-
skiego Szarych Szeregów, autorstwa
harcmistrza Rzeczypospolitej księ-
dza Jana Mauersbergera, napisane
w sierpniu 1942 roku, patronowa-
ły sławnym braciom – bohaterom
Powstania Warszawskiego. Byli to
Andrzej Romocki „Morro”, dowód-
ca Kompanii „Rudy” Harcerskiego
Batalionu Armii Krajowej „Zośka”,
i Janek Romocki „Bonawentura”,
dowódca Drużyny Plutonu „Sad”
Kompanii „Rudy”.

Jesteście z rodu rycerzy

Matka Andrzeja i Janka stworzyła
razem z ojcem – Pawłem Romoc-
kim wspaniały dom. „Dom, który

żył Polską”. Dom pełen tradycji po-
wstańczych, o których pisał Paweł
Romocki do swych dorastających
synów w przeddzień rocznicy Po-
wstania Styczniowego: „Wasz Ojciec
i Wasz Dziad, i Wasi Pradziadowie
zostawili na Waszych ramionach
znamiona służby Rzeczypospolitej”.
Ojciec – Paweł Romocki był żołnie-
rzem Brygady Strzelców Polskich,
która podczas I wojny światowej,
w roku 1916 walczyła z Niemca-
mi na ziemi Adama Mickiewicza
– Nowogródczyźnie. Podczas wojny
polsko-bolszewickiej w roku 1920
za bohaterstwo i „osobistą, niezwy-
kłą odwagę” otrzymał najwyższe
odznaczenie Virtuti Militari.
Andrzej urodził się 16 kwietnia
1923 roku, Janek w nocy z 16
na 17 kwietnia roku 1925. Oby-
dwaj chłopcy byli uczniami war-
szawskiej Szkoły Ziemi Mazowiec-
kiej i harcerzami 21. Warszawskiej
Drużyny im. Generała Ignacego
Prądzyńskiego, bohatera Powsta-
nia Listopadowego. Zachowały się
listy ojca do chłopców. Są rzeczowe,
męskie, pełne serdecznej miłości,
podpisane często: „Twój ojciec, Ta-
tek, przyjaciel i powiernik Twych
kłopotów”. 13-letniemu Andrzejo-
wi i 11-letniemu Jankowi wyjaśnia,
czym jego zdaniem jest pojęcie ho-
noru, „Do czego obowiązuje? Co
jest przeciwieństwem honoru? Tym
jest kłamstwo, tchórzostwo, obłuda.
Twoje życie będzie tyle warte wobec
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Boga i Ciebie samego, jakim zasa-
dom będziesz wierny”. Gdy w 1936
roku Andrzej przeżywa uroczystość
bierzmowania, otrzymuje od ojca ta-
kie przesłanie: „Masz, synu, wielkie
zadatki, ale niech Cię Bóg chroni
od cienia zarozumialstwa czy pychy
(...) Życzę Ci i muszę dążyć do tego,
byś dojrzał jako człowiek honoru,
prawości i opanowania. A przy tym
kocham Cię, Synu, bezmiernie”.
Ojciec rozważa w swych listach
przyszłość synów, jaki zawód będą
chcieli wybrać. Pisze do Andrzeja
w listopadzie 1938 roku: „Twoja
pracowitość, uzdolnienia, umiejęt-
ność samodzielnego uczenia się – to
wszystko wskazywać się zdaje, że
cechy dodatnie należałoby poświę-
cić badaniom naukowym. (...) Musi
to być gałąź wiedzy, którą lubisz.
(...) Synu mój kochany! (...) Cokol-
wiek zdecydujesz, jakąkolwiek ma
być Twa droga życia, trzeba byś
w nie wchodził z całą trzeźwo-
ścią myśli, prawością niepokalaną.
Strzeż się, synu, nałogów. One zja-
dają jak robactwo wolę, energię,
rozmach życiowy. I kochaj ojca, któ-
ry przecież w matematyce kiedyś
pomagał”. U progu roku 1939 Pa-
weł Romocki pisze list, który brzmi
jak testament: „Jesteście z rodu
rycerzy, zrosłych wszystkimi fibra-
mi serca z Rzeczypospolitą i tego
ducha szlachetnego macie obowią-
zek kultywować przede wszystkim
w sobie”. Gdy wybuchła wojna, Pa-
weł Romocki wyruszył z Andrzejem
na wschód, usiłując dostać się do
szeregów Wojska Polskiego.
Paweł Romocki zginął 28 czerwca
1940 roku, zabity przez niemiecki

samochód. Andrzej, wstępując do
konspiracji, wybrał pseudonim ojca
– „Morro”.

Wywalczyć Polskę

Andrzej Romocki „Morro” pełni
funkcję dowódcy drużyny w Hufcu
„Południe – Sad” (skrót od Sabo-
taż i Dywersja), którego dowódcą
jest Janek Bytnar – słynny „Rudy”.
Dowództwo Szarych Szeregów przy-
gotowuje piękny program działania:
DZIŚ – JUTRO – POJUTRZE. Dziś
– walka podziemna. Jutro – walka
jawna, powstanie. Pojutrze – wolna
Polska, rzetelne studia i budowa-
nie Ojczyzny „godnej szacunku”.
Pseudonim Janka Romockiego –
„Bonawentura” – znaczy „dobra
przyszłość” i chłopcy wielokrotnie
zastanawiali się nad tą przyszło-
ścią. W piśmie swoim „SAD” pisali:
„To, co obecnie przeżywamy, nad
czym pracujemy, jest rzeczą poważ-
ną. Może to brzmi zbyt patetycznie,
ale przecież zdajemy sobie sprawę,
że jest to rzecz poważna powa-
gą śmierci. Co robić, aby związać
się silnie z kolegami, aby uczynić
przyszłe, powojenne życie silnym
i pełnym szczęścia?”. Latem 1943
roku Janek Romocki napisał wiersz
„Wizje” zaczynający się strofą:

Ej, jeszcze kiedyś gruchną strzały

poleci miastem tupot nóg

błyśnie z ciemności orzeł biały

i zadrży wróg (...)

Tej nocy wiele się dokona

i wielu sprawom przyjdzie kres

tej nocy wreszcie wstanie „Ona”

z bólu i łez...
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Kompania „Rudy” Batalionu „Zoś-
ka” pod dowództwem Andrzeja Ro-
mockiego „Morro” rozpoczęła Po-
wstanie 1 sierpnia 1944 roku o go-
dzinie 16.00 na Woli. Za dowodzenie
walkami „Rudego” na Woli Andrzej
Romocki „Morro” otrzymuje Order
Virtuti Militari.

12 sierpnia 1944 roku chłopcy pod
dowództwem Andrzeja Romockie-
go „Morro” nacierali na magazyny
niemieckie przy Stawkach. Janek
został ciężko ranny, ale nieocenio-
ny dr Zygmunt Kujawski „Brom”
w szpitalu powstańczym na Dłu-
giej uratował mu życie. Na krótko.
18 sierpnia 1944 roku Niemcy zbom-
bardowali szpital. Janek Romocki
„Bonawentura” zginął. Rozkazem
z 21 sierpnia 1944 roku zostaje
odznaczony pośmiertnie Krzyżem
Virtuti Militari „za wyjątkową od-
wagę osobistą wykazaną w walkach
i za bohaterskie, pełne poświęcenia
prowadzenie natarcia na nieprzyja-
ciela”. Zachował się list Andrzeja
do matki pisany 28 sierpnia ze
Starówki. Pogodny: „Kochana moja
Mamuśku! (...) Czujemy się bar-
dzo dobrze, jemy nieźle (...) Nie
wiem, kiedy się wszyscy zobaczymy,
bo plany nasze i przypuszczenia
lekko nawaliły, ale niech się Ma-
muśka nie niepokoi. Będzie dobrze.
Wszyscy jesteśmy zdrowi. Jasiek też
pisał, ale adresował na dawny ad-
res. Chłopcy się świetnie spisują.
Całuję Mamuśkę b. mocno z całego
serca – Andrzej”. Jasiek już od dzie-
sięciu dni leżał pod drewnianym
krzyżykiem. Ta modlitwa weszła
do kanonu polskiego pod tytułem

„Modlitwa Bonawentury”. Jej au-
torem był siedemnastoletni Janek
Romocki, który w morzu szalejącej
nienawiści i okrucieństwa modlił się
do Chrystusa o łaskę wybaczania:
Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu,
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas, Panie! (...)

Od bomb, granatów i pożogi
Od gorszej jeszcze w sercu trwogi,
Od trwogi strasznej, jak konanie
Uchroń nas, Panie!

Od rezygnacji w dobie klęski
Lecz i od pychy w dzień zwycięski,
Od krzywd, lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas, Panie!

Uchroń od zła i nienawiści
Niechaj się odwet nasz nie ziści,
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste!

Strzał w serce
Starówka konała. Przyszedł rozkaz
przebijania się do Śródmieścia. Je-
dynym oddziałem, któremu się to
uda – przejść ulicami Warszawy,
a nie kanałami – był oddział do-
wodzony przez Andrzeja „Morro”.
Andrzej ranny na ulicy Bielańskiej
prowadzi chłopców przez kościół
św. Antoniego, który przedstawia
obraz niemieckiego barbarzyństwa.
Wspaniałe ornaty i chorągwie leżą
zdeptane na płytach posadzki. Nocą
Andrzej przeprowadzi swoich chłop-
ców i dziewczęta przez Ogród Saski.
Już są blisko ulicy Królewskiej, kie-
dy dostają ostrzał z dwóch stron.
Z tyłu strzelają Niemcy, z przodu
placówki polskie, sądząc, że zbliża
się natarcie. Andrzej woła potężnym

19



głosem, na jaki tylko pozwala mu
zraniony nos: – Nie strzelać! Sta-
rówka! Baon „Zośka”! Niech żyje
Polska! Są wśród swoich. Zdejmują
hełmy. Brudni, skrwawieni, szarzy
od bezsenności, głodu i pragnienia.
Andrzej daje rozkaz: – Do modli-
twy! Podnoszą głowy i powtarzają
słowa do dziś tak bliskie harcerskim
sercom:
O, Panie Boże, Ojcze nasz,
W opiece swej nas miej,
Harcerskich serc Ty drgnienia
znasz,
Nam pomóc zawsze chciej,
Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć...

Od 5 września będzie walczył
na ostatniej placówce „Zośki” –
Czerniakowie. Z relacji świadków
o śmierci Andrzeja: o świcie 15 wrze-
śnia z Pragi na powstańczy brzeg
dotarła łódź. Andrzej wybiegł, by
nawiązać z nimi kontakt, gdy lądo-
wali. Niemiecki snajper ugodził go
prosto w serce.

Pamiętnik matki – Jadwigi Ro-
mockiej: „Nigdy jeszcze nie zrozu-
miałam tak dobrze słów kolegów:
«Cudowną śmierć miał Andrzej»,
«Jakże piękną śmiercią zginął An-
drzej». Tak niedawno dopiero zro-
zumiałam Twój samotny «spacer»
do Mostu Poniatowskiego i Twoją,
Synu, odpowiedzialność. Poszedłeś
sam na rozpoznanie terenu i Bóg
przyjął Twoją ofiarę – za wszyst-
kich – strzał w serce... Za rozkaz
wypełniony – «Nawiązanie łączno-
ści z tamtą stroną za wszelką ce-
nę». «Jezus, Maryja!». Twój okrzyk
ostatni zamyka Twe życie, a Jezus
i Maria błogosławią Twej męce, Woli
– Starówki – Czerniakowa. Zsyłając
taką śmierć, o jakiej pewno marzy-
łeś w te najtrudniejsze dni. I zabrała
Cię Matka Boska Bolesna. Ona była
przy Tobie!”.

„Nasz Dziennik” 31/07/2011

JUBILEUSZOWE WOTUM
ZA BEATYFIKACJĘ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

25 lipca, jak co roku, z fran-
ciszkańskiego kościoła w Helu wy-
ruszyła jubileuszowa XXX Piesza
Pielgrzymka Kaszubska na Jasną
Górę. By uczcić jubileusz, trasa zo-
stała wydłużona o... kolejne 500 km
i wiodła przez sanktuaria Maryjne
w Makowie Podhalańskim, Budzo-
wie, Jordanowie, Ludźmierzu, Za-
kopanem na Krzeptówkach, aż do
Levočy na Słowacji. W Levočy znaj-
duje się narodowe sanktuarium

Maryjne Słowaków, do którego nie-
gdyś pielgrzymował sam Jan Pa-
weł II.

Po raz 15 podjąłem trud piel-
grzymowania (po raz 10 prowadzi-
łem grupę w roli głównego porząd-
kowego), na kilku odcinkach kro-
czyli wraz ze mną żona Agnieszka
oraz siostra Iza z synem Patry-
kiem. Grupie przewodził (już od
wielu lat) ks. prof. Jan Perszon.

20



Czoło tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę

29 dni rekolekcji w drodze minę-
ło bardzo szybko, wszak program
ułożony i przygotowany był przez
blisko 20 kapłanów, którzy w cza-
sie pielgrzymowania nam służyli.
Pogoda dopisywała, mało padało,
a jeśli już, to najczęściej wieczo-
rami. Pielgrzymowało sporo mło-
dych ludzi, jednak w tym jubile-
uszowym roku sporą część grupy
stanowili także ludzie po pięćdzie-
siątce. Najstarszy z braci, który
samodzielnie przeszedł całą trasę
miał 80 lat! Dobroć ludzi nie zna
granic. W kilku wywiadach radio-
wych i telewizyjnych podkreślałem
fakt, iż grupa pielgrzymujących to
wierzchołek góry lodowej dobroci.
Oprócz pielgrzymujących doliczyć
trzeba wszystkich gospodarzy, któ-
rzy otwierają przed nami swoje

domy, remizy, domy kultury, szko-
ły, Ci wszyscy, którzy dawali nam
strawę oraz tysiące ludzi, którzy
nas wspominali w modlitwie.

Prawie miesiąc przebywania
w innej rzeczywistości odmienia
i przenika każdego z pielgrzymów.
Włączając wiadomości, na każdym
z programów wciąż słyszymy i wi-
dzimy codzienne afery, wzajemne
oskarżenia, przestępstwa, wyroki
sądów itd. Przyznać trzeba, że na
pielgrzymce także wielu ludzi ma
takie czy inne upodobania politycz-
ne, jednak nie słychać krzyków,
haseł bez pokrycia – tu ludzi jed-
noczy Chrystus dźwigający krzyż
w towarzystwie Matki. Lud kroczy
z podziękowaniami, przeprosina-
mi, prośbami. Wielu doświadczo-
nych wielkimi krzyżami rodzin-
nymi, kroczy ze łzami w oczach.
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Nie ma czasu na puste słowa. Do
końca życia utkwią mi w pamięci
dni pielgrzymowania po Beskidzie
Makowskim, Podhalu i w Tatrach.

Zaskoczyła nas wszystkich po-
zytywnie gościnność Braci Słowa-
ków. Otwierali przed nami swe
domy. Wspominać będziemy ro-
dziny gdzie np. na nocleg brano
15–20 osób. Spaliśmy gdzie się
dało: na łóżkach, materacach, pod-
łogach. Duch radości, wzajemnego
szacunku i wdzięczności niweczył
wszelkie bóle, doświadczenia i zmę-
czenie. Dziękowali nam za Ojca
Świętego Jana Pawła II. Zwieńcze-
niem pielgrzymki była uroczysta
Eucharystia w kościele w Levočy
na Mariańskiej Górze. Koncelebrę
sprawowało blisko 30 kapłanów.
Tego dnia dziękowaliśmy za 30
lat pielgrzymki, prosiliśmy także
o łaskę potrzebnego zdrowia dla
księdza kierownika Jana Perszona,
który w ostatni dzień pielgrzymki
tj. 22 sierpnia obchodził urodziny.
We Mszy uczestniczyło kilkanaście
pocztów sztandarowych z Kaszub
a także barwna kapela i zespół
kaszubski z Wiela i Karsina. Na-
sza grupa od samego początku
na swym sztandarze miała hasło:
NIESIEMY POMOC OJCU ŚWIĘ-
TEMU. Przez lata modliliśmy się
o Jego zdrowie i błogosławieństwo
dla Jego pracy ewangelizacyjnej. Po
śmierci modliliśmy się o beatyfika-
cję, a w tym roku dziękowaliśmy
za bł. Jana Pawła II. Zapewne On
kroczył duchowo z nami. Wraz z na-
mi był obecny błogosławiony Ojciec
Święty poprzez relikwie. Więcej

informacji, fotografii, wspomnień
o pielgrzymowaniu do Levočy zna-
leźć można na stronie www.1040pl.

Krocząc jeszcze nie wiedziałem,
że budowana świątynia w Ełga-
nowie nie będzie nosiła imienia
bł. Jana Pawła II. Podczas rozmów
o budującej się świątyni w Ełga-
nowie, któryś z braci pielgrzymko-
wych wspomniał, że jeśli nie może
być pod wezwaniem bł. Jana Pawła
II, to może któryś z błogosławio-
nych księży – Komorowski bądź
Górecki mógłby być naturalnym
patronem. Teraz wiemy, że patro-
nował będzie bł. Jerzy Popiełuszko.
A wspomniani księżą byli opieku-
nami Polonii Gdańskiej w czasie
międzywojennym. Jeden z nich po-
święcił przedwojenną Szkołę Ma-
cierzy w Ełganowie. Może po kon-
sekracji świątyni znajdzie się miej-
sce na „kaplicę wewnątrz kościoła”
poświęconą przedwojennej Polonii
z Ełganowa i okolic? Może znaj-
dzie się miejsce na przedwojenny
sztandar i najcenniejsze pamiąt-
ki po Annie Burdównie, które na
razie skrzętnie gromadzę do eks-
pozycji? Te myśli to m.in. pokłosie
tegorocznej pielgrzymki. Czasami
ludzie z zewnątrz umieją coś pod-
powiedzieć, a często przez nich
przemawia Duch Święty, którego
nie da się usłyszeć w codziennym
żargonie. Kto ma siłę niech planu-
je czas 19 dni na kolejną już 31
pielgrzymkę w 2012 roku od 25 lip-
ca. To prawdziwy czas łaski od
Boga i niepowtarzalne rekolekcje.
Polecam i zapraszam.

Jan Trofimowicz junior
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PODZIĘKOWANIA, ŻYCZENIA I...

W imieniu wspólnoty parafial-
nej pragnę z całego serca zło-
żyć szczere podziękowanie księdzu
proboszczowi prałatowi Edwardowi
Szymańskiemu oraz księdzu kano-
nikowi Adamowi Krollowi za ich
trud i wysiłek włożony w organi-
zację tygodniowego odpustu para-
fialnego. Tygodniowy odpust, za-
kończony uroczystością dziękczy-
nienia za tegoroczne plony ziemi,
był dla nas, parafian, a także dla
licznych pielgrzymów, prawdziwym
świętem religijnym przeżywanym
u stóp Matki Bożej Trąbkowskiej.
Biorąc pod uwagę obecny stan zdro-
wia naszego czcigodnego księdza
proboszcza, życzymy mu przede
wszystkim szybkiego powrotu do
pełni sił. Niech Matka Boża Trąb-
kowska otacza Ciebie, drogi księże
i wyprasza u swojego Syna dalsze
potrzebne Ci łaski. Wielu z nas
wspiera Cię także swoją modlitwą.

Szanowni parafianie, nasz
ksiądz proboszcz ostatnio dość czę-
sto „podupada” na zdrowiu. Cza-
sem odnoszę wrażenie, że my, para-
fianie obojętnością i brakiem zaan-
gażowania w życie parafialne także
w jakimś stopniu się do tego przy-
czyniamy. W ostatnim czasie, szcze-
gólnie podczas tygodniowego odpu-
stu, ale też po jego zakończeniu,
wyraźnie można było zauważyć, jak
badzo ksiądz proboszcz przeżywał
obojętną postawę swoich parafian

w czasie odpustu. Na przykład, bar-
dzo zasmuciło go to, jak mała liczba
małżeństw w poniedziałek odpu-
stowy uczestniczyła we Mszy św.
z odnowieniem przysięgi małżeń-
skiej. Gdyby nie pielgrzymi spoza
parafii, kościół świeciłby pustkami.
Podobnie było we wtorek odpusto-
wy, kiedy na Mszę św. miały przy-
być dzieci. Okazało się, że dzieci
z naszej parafii było bardzo ma-
ło. Jak zauważył ksiądz proboszcz,
i nie tylko on, nieobecność dzieci to
w dużym stopniu „zasługa” rodzi-
ców, którzy tego dnia nie znaleźli
czasu dla swoich dzieci. Kolejnym
bolesnym dla księdza proboszcza
przeżyciem była sobota odpustowa
i Msza św. dla młodzieży. Tego
dnia wielu młodych ludzi przy-
bywało w pielgrzymce, aby oddać
hołd Matce Bożej Trąbkowskiej,
natomiast młodzież z naszej parafii
bardzo nielicznie przyszła na wie-
czorną Mszę św. Znając gorliwość
księdza prałata, ośmielę się stwier-
dzić, że mocno przeżywał wszystkie
te objawy obojętności parafian.

Na zakończenie chciałbym do-
dać, że choć każdy z nas, jako
człowiek wiary, nie jest doskonały,
to na pewno stać nas na więk-
szą odpowiedzialność wobec Boga
za siebie, swoje czyny i za swoje
dzieci.

Przewodniczący Rady Parafialnej

Józef Sroka
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

3 września w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich w sakramen-
talny związek małżeński wstąpili
Monika Lorkowska z Trąbek Wiel-
kich i Robert Przybyło z Gdyni.

***
4 września w kościele w Trąbkach
Wielkich ochrzczeni zostali:
� Weronika Ratkowska, córka An-

ny i Krzysztofa z Trąbek Wielkich,
� Szymon Węgrzyński, syn Urszu-

li i Bartłomieja z Ełganowa.
***

W dniach od 4 do 11 września
w Trąbkach Wielkich po raz 25
zorganizowany został Tygodniowy
Odpust ku czci Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. W niedzielę
11 września, odprawiona została
uroczysta suma odpustowa w inten-
cji rolników wraz z dziękczynieniem
za plony, koncelebrowana przez ka-
płanów przybyłych z pielgrzymkami
z wielu parafii, pod przewodnictwem
metropolity gdańskiego ks. arcybi-
skupa Sławoja Leszka Głodzia. Na
początku Mszy św. wyróżniono naj-
piękniejsze korony żniwne. Następ-
nie ks. arcybiskup wręczył wyróżnie-
nia rodzinom nominowanym przez
Kapitułę Promującą Wzorowe Rodzi-
ny. Tytuł Rodziny 10-lecia otrzymała
Elżbieta Płażyńska z dziećmi, wdo-
wa po śp. Macieju Płażyńskim –
pośle do Sejmu RP, który tragicz-
nie zginął w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem w dniu 10 kwiet-
nia 2010 r. Oprawę muzyczną Mszy
św. zapewnił chór „Bel Canto” pod
kierunkiem Janusza Beyera oraz
Orkiestra Dęta Straży Granicznej

z Gdańska. Po Mszy św. zaproszeni
goście spożyli wspólny obiad w gim-
nazjum. Po południu na stadionie
odbył się festyn dożynkowy, podczas
którego mogliśmy podziwiać występy
artystyczne uczniów ze szkół podsta-
wowych w Kłodawie, Mierzeszynie,
Czerniewie, Sobowidzu i Trąbkach
Wielkich oraz z Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich. Kolejnym punktem
programu był koncert orkiestr dę-
tych. Dużym powodzeniem cieszyła
się loteria fantowa zorganizowana
przez parafialną Caritas. Na uwagę
zasługuje nietypowa nagroda w lo-
terii, ufundowana przez ks. prałata
Edwarda Szymańskiego, w posta-
ci Mszy św. w intencji laureata.
Wielkim zainteresowaniem widzów
cieszyły się Mistrzostwa Pomorza
Strongman, zorganizowane po raz
pierwszy w naszej gminie. Późnym
popołudniem z krótkim programem
rozrywkowym wystąpiło Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Gołębiewka. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół Hals. Na
zakończenie festynu do tańca przy-
grywała kapela Standard Acustic.
Wieczorem w auli gimnazjum odbył
się koncert Młodzieżowej Orkiestry
Symfonicznej „Marzenie” z Litwy.

***
24 września w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakramentalny zwią-
zek małżeński zawarli:
� Marlena Wysiecka z Godziszewa

i Krzysztof Korycki z Mierze-
szyna.

� Małgorzata Sieniek z Ełganowa
i Krzysztof Gogoliński z Prusz-
cza Gdańskiego.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Weronika Ratkowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Szymon Węgrzyński z rodzicami i chrzestnymi
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Rodzina 10-lecia, Elżbieta Płażyńska z synami przyjmują gratulacje ks. arcybiskupa

Mistrzostwa Pomorza Strongman podczas festynu w Trąbkach Wielkich
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Festyn odpustowy w Trąbkach Wielkich, występ zespołu Hals

Państwo Młodzi Monika i Robert Przybyłowie
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Państwo Młodzi Marlena i Krzysztof Koryccy

Państwo Młodzi Małgorzata i Krzysztof Gogolińscy
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Dziękujemy Ci, Boże

Dziękujemy Ci, Boże za błogosławionego

naszego Papieża Jana Pawła II,

który mówił za nas, gdy była potrzeba,

dzisiaj też mówi do nas z wysokości nieba.

Był nam oknem, przez które można ujrzeć Boga.

Nie lękajcie się – mówił – bo do Niego droga

jest, gdy otworzycie Chrystusowi drzwi,

zachęcając nas, byśmy wciąż ku Niemu szli.

Dziękujemy Ci, Boże, Królu wiecznej chwały,

że Ojczyźnie, Polsce dałeś dar wspaniały,

jakim był nasz Papież, dziś błogosławiony.

Boże w Trójcy jedyny bądźże pochwalony.

Jan Orczykowski

INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2011

1. 1500: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Zofii
i Jana Chmielewskich
w 50-lecie sakramentu
małżeństwa

b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Iwony
i Andrzeja Chmielewskich
w 10-lecie sakramentu
małżeństwa

1800: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jadwigi
Zarembskiej w 82. urodziny
(int. dzieci i wnuków)

b) Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

2. 730: a) Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Magdaleny Selka
w 20. urodziny
b) Dziękczynna za łaskę
pielgrzymowania do Levočy
(int. J. Trofimowicza)
900, Czerniewo: Dziękczynna
za plony, z int. Czerniewa
i Czerńca
1100: a) Za śp. Mirosława
i Wojciecha Kowalewskich oraz
Hannę Goczkowską
b) Dziękczynna za plony z int.
Trąbek Wielkich

7. Za śp. Sylwestra Reimusa
(10. rocznica śmierci)
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8. Za śp. Bronisława (21. rocznica
śmierci) i Annę Sokołowskich

9. 730: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jana
Borkowicza w urodziny
b) Za śp. Jadwigę Bukowską
(rocznica śmierci)
900, Czerniewo: Za
śp. Władysława, Stanisławę
i Józefa Szostków oraz
zmarłych z tej rodziny
1100: a) Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Anny i Piotra Gawryjołków
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Barbary
i Kazimierza Szepietowskich
w 26. rocznicę sakramentu
małżeństwa, a także za
śp. Stanisławę i Romana
Walczewskich oraz Janinę
i Władysława Szepietowskich

10. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Heleny
Cieszyńskiej w 90. urodziny
b) Za zmarłych z rodzin
Grzelaków i Lisiaków

12. Za śp. Ryszarda (8. rocznica
śmierci) i Jarosława Kruków
Czerniewo: Za śp. Alfonsa
Zulewskiego (14. rocznica
śmierci)

13. W intencji księdza proboszcza
(int. nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św.)

15. a) Za śp. Gertrudę Drawską
oraz zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Jadwigę i Wacława
Antoniewiczów

16. 730: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jadwigi
Pianowskiej w imieniny
b) Za śp. Teodora Wiebe
(22. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z rodziny
Czerwińskich
900, Czerniewo:
a) Za śp. Marię i Władysława
Rodów
b) Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków
1100: Za śp. Helenę
i Mieczysława Rucińskich

18. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Danuty
i Andrzeja Grallów w 25-lecie
sakramentu małżeństwa

19. Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Barbary i Jarosława
Grotów w 20-lecie sakramentu
małżeństwa

21. a) Za śp. Łucję Selka
b) Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich oraz Alojzego
Pelowskiego

22. a) Za śp. Renatę Dunst
(3. rocznica śmierci)
b) Za śp. Zdzisława Balcera
(w urodziny)

23. 730: a) Za śp. Urszulę i Annę
Kinder oraz zmarłych z tej
rodziny
b) Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich oraz Helenę
Śródkowską i Jerzego
Muranowskiego
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900, Czerniewo:
Za śp. Henryka i Genowefę
Piotrowskich oraz zmarłych
z rodzin Piotrowskich
i Poprawskich
1100: a) Podziękowanie za
opiekę Matki Bożej, z prośbą
o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Aleksandry
Godlejewskiej w 17. urodziny
b) Za śp. Agnieszkę i Piotra
Kotulów

24. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

25. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Adama
Lewańczyka w 18. urodziny
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Gabrieli
i Krzysztofa Jagłów w 25-lecie
sakramentu małżeństwa

26. Za śp. Marię (3. rocznica
śmierci) i Jakuba Czerw oraz
Krystynę Kreft

27. a) Za śp. Bertę Stefan oraz
zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Bernarda i Martę
Lefańczyków

28. Za śp. Tadeusza Banaczyka
(w urodziny)

29. Za śp. Jana Kantaka
(8. rocznica śmierci)

30. 730: Za śp. Metę Cymermann
900, Czerniewo: Za
śp. Helenę i Józefa Rodów
1100: a) Za śp. Teresę Kępa
(17. rocznica śmierci)
b) Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta
Dubielę
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 października: Antoni Adam Słupiński,
17 października: Mikołaj Krzysztof Kuban, Julia Dorota Kuban.

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Emilii (z d. Dufke) i Mariusza Radtke
21 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty (z d. Kula) i Zbigniewa Góra
12 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny (z d. Tkaczyk) i Zbigniewa Makuchów
19 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary (z d. Ziemann) i Jarosława Grotów
18 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty (z d. Krępa) i Andrzeja Grallów
23 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli (z d. Keler) i Krzysztofa Jagłów

ODESZLI DO PANA

7 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Mieczysława Baumgarta
25 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Władysława Rody

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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