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NIESIEMY POMOC DUSZOM CZYŚĆCOWYM

Wiarę w istnienie czyśćca i sku-
teczną duchową pomoc, jaką my,
żyjący na ziemi, możemy nieść du-
szom tam przebywającym, opieramy
na Piśmie św. i nauce Kościoła.

Ewangelie opisują przypadek zja-
wienia się zmarłych. Miało to miejsce
podczas Przemienienia Chrystusa na
górze Tabor. Oczom Apostołów Pio-
tra, Jakuba i Jana ukazali się dawno
już zmarli Mojżesz i Eliasz. Mojżesz
umarł około 1250 lat przed tym wy-
darzeniem, a prorok Eliasz – 850
lat wcześniej. W Starym Testamen-
cie czytamy o zjawieniu się proroka
Samuela królowi Saulowi. Również
święci naszych czasów, św. siostra
Faustyna i św. ojciec Pio, mieli wi-
dzenie dusz czyśćcowych. Świadczy
to dobitnie, że ze śmiercią i po-
grzebem nie wszystko się kończy.
Przeciwnie! Życie człowieka nie koń-
czy się ze śmiercią ciała, ale jedynie
się zmienia. Zakończył się pierwszy
etap życia, a rozpoczął nowy, wiecz-
ny. Wszak w widzialnym ciele żyje
niewidzialna dusza, która jest nie-
śmiertelna, czyli nigdy nie umiera.
Właśnie z powodu tej niewidzial-
nej, nieśmiertelnej duszy mówimy,
że człowiek jest stworzony na obraz
i podobieństwo Boże.

Pan Bóg, a zatem i Kościół,
zakazuje stanowczo praktyk spiry-
tystycznych, czyli tzw. wywoływa-
nia duchów. W Księdze Kapłańskiej
(20,27) czytamy: „Jeżeli jaki męż-
czyzna albo jaka kobieta będą wy-
woływać duchy albo wróżyć, będą
ukarani śmiercią”.

Dogmat o świętych obcowaniu
wyraża prawdę, że istnieją relacje
miedzy nami a świętymi w niebie
i tymi, którzy po śmierci pokutują
za swoje grzechy w czyśćcu. Mo-
żemy prosić świętych o potrzebne
nam łaski, gdyż są w bezpośredniej
bliskości Boga i mogą wstawiać się
za nami. Do każdej beatyfikacji czy
kanonizacji potrzebny jest skrupu-
latnie zbadany cud za wstawiennic-
twem kandydata na ołtarze. Istnieje
też więź między nami a duszami
w czyśćcu. Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego (1030–1031) wyjaśnia: Ci,
którzy umierają w łasce i przyjaźni
z Bogiem, ale nie są jeszcze cał-
kowicie oczyszczeni (...) przechodzą
po śmierci oczyszczenie, by uzyskać
świętość konieczną, aby wejść do
radości nieba. To końcowe oczysz-
czanie wybranych, które jest czymś
całkowicie innym, niż kara potępie-
nia, Kościół nazywa czyśćcem”. My
możemy przyczynić się do złagodze-
nia i skrócenia ich cierpień, oni zaś
swoją modlitwą mogą wstawiać się za
nami. Nie mogą pomóc sobie, ponie-
waż czas zyskiwania zasług już się
dla nich skończył w chwili śmierci.
Cierpienia czyśćca można porównać
do pobytu w szpitalu ze złama-
nym kręgosłupem czy kończynami.
Może nam ktoś nieść pokrzepienie,
a fachowe leczenie – skrócić po-
byt w szpitalu. Wielu bliskich zapo-
mniało o niesieniu duchowej pomocy
zmarłym. Swoją modlitwą, ofiarowa-
niem Mszy św. i dobrymi uczynkami
mogliby przynieść ulgę w ich cier-
pieniu, albo nawet zupełnie uwolnić
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z czyśćca. Sam płacz i smutek tu nic
nie pomaga. To tak, jakby smucić się
nad chorym ze złamaną nogą, nic
dla niego nie robiąc.

Rodzą się pytania po odejściu
bliskich: Gdzie on teraz jest, w nie-
bie, czyśćcu, a może odrzucony? Czy
potrzebuje mojej modlitwy? Był taki
dobry, to powinien być w niebie. Po
co za niego się modlić? Owoce naszej
modlitwy są zawsze ważne i mogą
być przeznaczone dla tych, którym
powinniśmy pomóc.

Ponieważ w czyśćcu jest wielkie
cierpienie, więc zachodzi też potrze-
ba niesienia duszom czyśćcowym
wielkiej pomocy. Dysponujemy od-
powiednimi środkami pomocy. Naj-
większą pomocą dla dusz jest
Msza św., czyli Najświętsza Ofiara
Chrystusa, w której uobecnia się Je-
go okrutna męka i śmierć na krzyżu,
aby zadośćuczynić za grzechy.

W wielu rejonach Polski istnieje
już zwyczaj zamawiania Mszy św.
z racji pogrzebu zamiast „wieńca
kwiatów”. Ktoś zamiast kupować
kwiaty czy wieńce zamawia Mszę
św. za tę duszę. Chodzi o pomoc
efektywną, a nie efektowną dla oka.
Owszem, wieniec czy wiązanka kwia-
tów pięknie wyglądają przy trumnie,
ale i tak za kilka dni znajdą się na
śmietniku. A jaka z tego pomoc dla
zmarłego?

Wielu i w naszej parafii prosi
o Mszę św. za zmarłych członków ro-
dziny z okazji ich rocznicy śmierci,
imienin, urodzin. Są intencje w 30.,
a nawet jeszcze wyższe rocznice
śmierci. Świadczy to o miłości do
tych, którzy od nas odeszli do wiecz-
ności. „Miłość nigdy nie ustaje” –
pisał św. Paweł. Niektórzy pamięta-
ją w modlitwie o zmarłych, których

nie znali za życia, tak jak lekarz
troszczy się o wszystkich pacjentów
w szpitalu, czy miłosierny Sama-
rytanin udzielający pomocy niezna-
jomemu cierpiącemu przy drodze.
Po prostu, modlitwę za zmarłych
uważają za swoje życiowe zadanie.
Czy dusze doznające naszej pomocy
mogą zapomnieć o swoich dobro-
czyńcach? Nikt na ziemi nie potrafi
być tak wdzięczny, jak dusze wyba-
wione dzięki naszej modlitwie. Jedni
pomagają zmarłym, jak mogą, ale
są i tacy, którzy nigdy nie proszą
o Mszę św. za zmarłego, po któ-
rym np. dziedziczą majątek, a tego
domaga się zwykła sprawiedliwość.
Przecież kiedyś się tam z nimi spo-
tkamy, obyśmy nie doznali wstydu
z powodu naszej znieczulicy.

Oprócz Mszy św. szczególnie po-
mocna zmarłym jest modlitwa ró-
żańcowa. W wielu rejonach przy
trumnie zmarłego czuwanie modli-
tewne trwa cały czas, aż do pogrze-
bu. Członkowie rodziny wymieniają
się, kontynuując modlitwę różańco-
wą nieustannie, we dnie i w nocy.
Pomocą dla zmarłych są też dobre
uczynki wykonane w ich intencji. Na
przykład, jeśli ktoś za życia naduży-
wał alkoholu, można po jego śmierci
podjąć dobrowolną abstynencję wy-
nagradzająca jego grzech pijaństwa.
Jeśli ktoś inny opuszczał często nie-
dzielną Mszę św., można zadość-
uczynić uczestnictwem we Mszy św.
i w dni powszednie. Jeśli ktoś za
życia nikomu nie pomagał, można
w jego intencji nieść pomoc potrze-
bującym (zarówno uczynki miłosier-
dzia co do ciała, jak i co do duszy).
Podobnie możemy Bogu ofiarować
za zmarłych nasze dobrowolnie pod-
jęte cierpienia (np. pościć nie tylko
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w piątki, zrezygnować z oglądania
telewizji).

Jest jeszcze inny skuteczny spo-
sób niesienia pomocy duszom czyść-
cowym przez ofiarowanie za nich
odpustów. Wydaje się, że w małym
stopniu wykorzystujemy tę możli-
wość. Każdego dnia możemy zyskać
odpust częściowy lub zupełny, czyli
częściowo skrócić karę lub zupełnie
zadośćuczynić za grzechy zmarłego
i wybawić jego duszę z czyśćca. Aby
uzyskać odpust zupełny trzeba być
w stanie łaski uświęcającej, przeczy-
tać przez kilkanaście minut frag-
ment Pisma św. lub odprawić Drogę
Krzyżową, albo odmówić Koronkę
do Miłosierdzia Bożego i pomodlić
się w intencji Ojca św. oraz odmówić
„Wierzę w Boga...”.

Zatem konkretnie: w niedzielę
idę na Mszę św., wzbudzając inten-
cję zyskania odpustu i ofiarowania
go za śp. ............ Podczas Mszy św.
przystępuję do komunii św., odmó-
wię w intencji Ojca św. np. „Zdrowaś
Maryjo...” czy „Pod Twoją obronę...”
(„Wierzę w Boga...” było odmówio-
ne wspólnie) oraz odmówię przed
Mszą św. lub po niej Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.

Czasem docierają do nas wieści,
że Bóg pozwala wybranym duszom
czyśćcowym, by się nam na krótki
czas ukazały, aby prosić o modli-
tewną pomoc. Pomagajmy duszom
czyśćcowym, bo są najbiedniejsze
z biednych.

Ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2011

1 listopada: Uroczystość
Wszystkich Świętych

Ap 7,2–4.9–14
1 J 3,1–3
Mt 5,1–12a

6 listopada: 32. Niedziela
Zwykła

Mdr 6,12–16
1 Tes 4,13–18
Mt 25,1–13

Ewangelia zawsze chwali tych, któ-
rzy dzielą się tym, co mają. Tymcza-
sem panny mądre jak skąpiradła nie
chciały pożyczyć oliwy. Tłumaczyły,
że może wszystkim zabraknąć.

Wiemy z doświadczenia, że ci, któ-
rzy nie mają, pożyczają najwięcej,
nie myślą o tym, czy im zabrak-
nie. Myślą o tych drugich, żeby
im wystarczyło, albo żeby im mniej
zabrakło. A to już dużo!
Chyba chodzi tu o to, że są pewne
wartości, jakich nie można nikomu
pożyczyć. Na przykład: czy można
pożyczyć sobie wzajemną miłość?
Czy człowiek bojaźliwy może poży-
czyć sobie trochę odwagi od odważ-
nego? Czy można sobie pożyczyć
trochę mądrości? Do mądrości czło-
wiek sam dojrzewa w cierpieniu,
osamotnieniu, miłości niewzajem-
nej. Jest to wartość, którą uzysku-
jemy sami z pomocą Boga. Salomon
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modlił się o mądrość. Nazywano go
Mądrym Królem.

Są wartości, których nikomu nie
możemy przekazać, bo każdy musi
dojrzeć do nich sam, i to nieraz
bardzo żmudną pracą.

13 listopada: 33. Niedziela
Zwykła

Prz 31,10–13.19–20.30–31
1 Tes 5,1–6
Mt 25,14–30

Pan powiedział do sługi, że skoro
był on wierny w małej rzeczy, to
nad wielkimi go postawi.

Stale żyjemy wśród małych rze-
czy. Wstajemy, ubieramy się, jemy
śniadanie, robimy zakupy. Tysiąc
drobnych spraw. Tego, co małe,
nie należy wyolbrzymiać. Mądro-
ścią jest wśród rzeczy małych, jakie
nas otaczają, być wiernym Panu
Bogu, to znaczy spełniać wszystko,
czego On chce.

Święty Augustyn powiedział, że rze-
czy małe są zawsze małe. I bę-
dą małe. Ale wierność Panu Bogu
w rzeczach małych jest czymś naj-
większym.

20 listopada: Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

Ez 34,11–12.15–17
1 Kor 15,20–26.28
Mt 25,31–46

Jedni się martwią, inni się gorszą,
jeszcze inni tracą wiarę. Pan Jezus,
zwłaszcza w dzisiejszym świecie, jest
niedostrzegany, zapomniany, przez

wielu odtrącony, dla wielu niepo-
trzebny. W dodatku Święty Mate-
usz w tym fragmencie Ewangelii
nie pocieszył, że będzie lepiej.
Pan Jezus na Sąd Ostateczny przyj-
dzie z wszystkimi aniołami, zasią-
dzie na tronie chwały i osądzi każ-
dego. Powie, że cały czas był między
ludźmi spragniony, nagi, prześlado-
wany, odsunięty, i postawi każdemu
tylko jedno pytanie: Czy żyłeś dla
siebie, czy dla innych?
Denerwuje nas słowo „piekło”. Uwa-
żamy, że piekła nie ma. A przecież
piekło to brak miłości. Jeżeli w ro-
dzinie nie ma miłości, wszyscy ska-
czą na siebie jak diabelce.
Bardzo chrystocentryczny tekst
Ewangelii. Pan Jezus jest najważ-
niejszy.

27 listopada: 1. Niedziela
Adwentu

Iz 63,16b–17.19b
1 Kor 1,3–9
Mk 13,33–37
Rozpoczyna się nowy rok litur-
giczny. Rozmaicie nazywamy lata.
Rok kalendarzowy rozpoczyna się
pierwszego stycznia, rok szkolny
– pierwszego września, rok akade-
micki – pierwszego października.
Rok Jubileuszowy jest pamiątką
ważnego wydarzenia. Rok budżeto-
wy liczymy od pierwszego marca,
astronomiczny obliczony jest co do
sekundy i może być tylko pustą
rachubą czasu.
Każdy taki rok może łączyć się
z pewnym zmartwieniem. Kiedy za-
czyna się rok szkolny – żal, że skoń-
czyły się wakacje. Początek akade-
mickiego straszy pracą, budżetowe-
go przypomina o podatkach. Rok
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liturgiczny przynosi spokój. Jest
ponad wszystkim.
Już sam jego zaśnieżony początek
przypomina o Bożym Narodzeniu
z Panem Jezusem, który wycią-
ga zmarznięte ręce. W lutym, kie-
dy dzieci wybiegają na ślizgawkę,
przypomina się Matka Boża Grom-
niczna. Przez marcowe zamarznię-

te kałuże jeździ się na rekolekcje.
Wiosna kojarzy się z Wielkanocą.
Kwitnące malwy można zaś nazwać
różami zielonoświątkowymi.

Rok Bożych tajemnic zaczyna się
Adwentem, tęsknotą za przyjściem
Jezusa.

Ks. Jan Twardowski

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Trąbki Wielkie

31.10–1.11, (pon./wt.) a) Maciej Raducha, ul. Jaworowa
b) Grzegorz Połtarzycki, ul. Jaworowa

1–2.11, (wt./śr.) a) Michał Jurski, ul. Jaworowa
b) Waldemar Frydrych, ul. Jaworowa

2–3.11, (śr./czw.) a) Sławomir Krawczyk, ul. Jaworowa
b) Sławomir Mokrosiński, ul. Jaworowa

3–4.11, (czw./pt.) a) Władysław Pasztaleniec, ul. Jaworowa
b) Tomasz Sołyga, ul. Jaworowa

4–5.11, (pt./sob.) a) Jarosław Radziszewski, ul. Jaworowa
b) Michał Narwojsz i Jan Rychlik, ul. Jaworowa

5–6.11, (sob./nd.) a) Kazimierz Firyn i Magdalena Mikołowska,
ul. Jaworowa

b) Józef Labuda i Marek Mikos, ul. Jodłowa
6–7.11, (nd./pon.) a) Jarosław Wąsik, ul. Jodłowa

b) Tomasz Kłos, ul. Jodłowa
7–8.11, (pon./wt.) a) Tomasz Fuks, ul. Jodłowa

b) Tadeusz Fajgier, ul. Świerkowa
8–9.11, (wt./śr.) a) Rafał Bielawa, ul. Jodłowa

b) Michał Hoffman, ul. Jodłowa
9–10.11, (śr./czw.) a) Marcin Specylak, ul. Jodłowa

b) Tadeusz Tabor, ul. Jodłowa
10–11.11, (czw./pt.) a) Jacek Iwański, ul. Świerkowa

b) Zbigniew Piotrowski, ul. Świerkowa
11–12.11, (pt./sob.) a) Jacek Łyczyszyński, ul. Świerkowa
12–13.11, (sob./nd.) a) Stanisław Kopicki, ul. Świerkowa

b) Remigiusz Szczepan, ul. Świerkowa
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13–14.11, (nd./pon.) a) Grzegorz Borkowicz, ul. Świerkowa
b) Krzysztof Gostomski, ul. Świerkowa

14–15.11, (pon./wt.) a) Jędrzej Kuta, ul. Świerkowa
b) Krzysztof Gara, ul. Świerkowa

15–16.11, (wt./śr.) a) Tadeusz Chrupcała, ul. Sosnowa
b) Arkadiusz Czechowski, ul. Sosnowa

16–17.11, (śr./czw.) a) Jan Gącarzewicz i Sebastian Edwarczyk,
ul. Sosnowa

b) Adam Bida, ul. Sosnowa
17–18.11, (czw./pt.) a) Jacek Szczurowski, ul. Sosnowa

b) Maciej Makarewicz, ul. Sosnowa
18–19.11, (pt./sob.) a) Tomasz Ossowski, ul. Cisowa

b) Marek Terlecki, ul. Cisowa
19–20.11, (sob./nd.) a) Wiesław Jędryszek i Maurizio Bonino,

ul. Ełganowska
20–21.11, (nd./pon.) a) Krystyna Kopicka, ul. Pocztowa

b) Eugeniusz Pirch i Edyta Pirch, ul. Pocztowa
21–22.11, (pon./wt.) a) Krzysztof Jankiewicz, ul. Pocztowa

b) Alfreda Szymańska, ul. Pocztowa
22–23.11, (wt./śr.) a) Barbara Chajewska, ul. Pocztowa

b) Janusz Kozikowski, ul. Pocztowa
23–24.11, (śr./czw.) a) Marian Lewańczyk i Urszula Kelpin,

ul. Pocztowa
b) Zofia Kromer, ul. Pocztowa

24–25.11, (czw./pt.) a) Zygmunt Sławiński, ul. Pocztowa
b) Leszek Tysarczyk, ul. Pocztowa

25–26.11, (pt./sob.) a) Stanisław Turzyński i Bartłomiej Turzyński,
ul. Pocztowa

b) Stanisław Kania i Jadwiga Kobierzyńska,
ul. Pocztowa

26–27.11, (sob./nd.) a) Renata Karcz, ul. Pocztowa
b) Zofia Jakowska, ul. Pocztowa

27–28.11, (nd./pon.) a) Andrzej Maucha, ul. Pocztowa
b) Grzegorz Kromer i Norbert Możuch,

ul. Pocztowa
28–29.11, (pon./wt.) a) Wojciech Kreft, ul. Pocztowa

b) Bogusław Szulc, ul. Pocztowa
29–30.11, (wt./śr.) a) Jerzy Antoniewicz i Jadwiga Zarembska,

ul. Pocztowa
b) Jarosław Laga, ul. Pocztowa

30.11–1.12, (śr./czw.) a) Mieczysław Cygan, ul. Pocztowa
b) Krystyna Pańków, ul. Pocztowa
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STAN BUDOWY KOŚCIOŁA W EŁGANOWIE
(Relacja pisana 18 października 2011)

Proszę przyjąć moje gorące podzię-
kowanie za wszelką pomoc przeka-
zaną na budowę kościoła. Dziękuję
szczerze wszystkim skarbnikom,
którzy już drugi rok co miesiąc
nawiedzają nasze domy i proszą
w imieniu ks. proboszcza o ofiarę
na budowę świątyni. To jest wielkie
i nie zawsze doceniane poświęcenie
z ich strony. Niech Bóg hojnie Wam
to wynagrodzi, drodzy skarbnicy
Bożej sprawy.

W dniu, gdy piszę tę relację stan
kościoła jest następujący:

� wokół kościoła położona jest na-
wierzchnia z kostki brukowej;

� położono posadzkę w kościele;

� w nawie kościoła ustawione są
ławki; wykonywane są ławki na
chór kościelny; chór został pod-
niesiony, aby poprawić widocz-
ność ołtarza;

� w prezbiterium zamontowano
piękny granitowy ołtarz i am-
bonkę; czeka na zamontowanie
tabernakulum;

� gotowe jest nagłośnienie;

� trwają prace wykończeniowe in-
stalacji elektrycznej; obecnie wy-
konywana jest skrzynka z prze-
łącznikami; wcześniej powieszo-
no żyrandole;

� rozpoczęto prace przy doprowa-
dzeniu wody i odprowadzeniu

ścieków; instalowana jest łazien-
ka dla niepełnosprawnych i umy-
walka w zakrystii;

� zakrystia jest wyposażona w sza-
fy podarowane przez państwa
Kielasów z Czerniewa;

� do końca października mają być
dostarczone krzesła do prezbi-
terium; kończony jest konfesjo-
nał; trzeba jeszcze ocieplić strop
drewniany; chciałbym też zało-
żyć ogrzewanie nawiewowe (ale
to na razie marzenie).

Podczas spotkania członków Rady
Duszpasterskiej postanowiliśmy, że
po otwarciu i poświęceniu kościoła
w Ełganowie – mam nadzieję, że
stanie się to w drugiej połowie
listopada – Msze św. niedzielne
będą odprawiane w następujących
godzinach:

� w kościele parafialnym w Trąb-
kach Wielkich – 7.00, 11.30,
18.00;

� w Czerniewie – 8.30;

� w Ełganowie – 10.00.

Porządek Mszy św. jest tak zapla-
nowany, aby w razie np. choroby
księdza, jeden ksiądz mógł obsłu-
żyć wszystkie trzy kościoły, bez ko-
nieczności odwoływania Mszy św.
czy zmiany godzin ich odprawiania.

ks. E. Szymański
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Wnętrze kościoła w Ełganowie, stan 22.10.2011
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KATECHIZM DOROSŁYCH
Eucharystia jako Uczta Paschalna
Istota i owoce Komunii Eucharystycznej

1. Słowo „pascha” na kartach Sta-
rego Testamentu oznacza – między
innymi – przemianę losu Izraeli-
tów, którzy dzięki mocy Boga zo-
stali wyzwoleni z niewoli egipskiej
i poprowadzeni do ziemi, którą
Bóg obiecał im dać w posiada-
nie. Na pamiątkę tego wydarze-
nia Żydzi obchodzili i obchodzą
każdego roku święto Paschy. Spo-
żywają wtedy m.in. przaśny, czyli
niekwaszony chleb i piją tzw. „kie-
lich błogosławieństwa”. W Nowym
Testamencie „paschą” nazywamy

przejście Chrystusa ze śmierci do
życia, czyli zmartwychwstanie. No-
wą Paschą jest także Eucharystia
– sakrament dający życie wieczne.

2. W przededniu święta Pas-
chy, podczas Ostatniej Wieczerzy,
w dniu, który obecnie nazywa-
my Wielkim Czwartkiem, Chrystus
ustanowił Najświętszy Sakrament
Ciała i Krwi swojej. Dał samego sie-
bie, pod postaciami chleba i wina,
na pokarm uczniom i wszystkim,
którzy uwierzą w Niego. Polecił
też czynić to na Jego pamiątkę.
W dniu swojej śmierci stał się
prawdziwym Barankiem Paschal-
nym, który ofiarował się za nas.
Jego Ciało za nas wydane i Jego
Krew za nas przelana wyzwoliły
nas od grzechu i śmierci wiecznej.

3. Ustanowiona w Wielki Czwartek
Eucharystia jest Ucztą Paschal-
ną, wieczerzą wyzwolenia, „świętą
ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pa-
na” – jak określa ją Katechizm
Kościoła Katolickiego (KKK 1382).
Pan kieruje do nas usilne zapro-
szenie, abyśmy przyjmowali Go
w sakramencie Eucharystii: „Za-
prawdę, zaprawdę powiadam wam:
Jeśli nie będziecie spożywali Ciała
Syna Człowieczego i nie będziecie
pili Krwi Jego, nie będziecie mieli
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życia w sobie” (J 6,53). „Przy-
stępować do Komunii świętej –
czytamy dalej w Katechizmie –
oznacza przyjmować samego Chry-
stusa, który ofiarował się za nas”
(KKK 1382). „Zgodnie z tym, co
oznacza Eucharystia, jest rzeczą
właściwą, by wierni, jeśli tylko są
odpowiednio usposobieni, przyjmo-
wali Komunię za każdym razem,
gdy uczestniczą we Mszy świętej”
(KKK 1388).

Jakie są zatem owoce przyjmowa-
nia samego Chrystusa?

Pierwszym z nich jest głębo-
kie zjednoczenie z Chrystu-
sem. Gdy wypełniamy słowa Pana:
„Bierzcie i jedzcie” nawiązują się
szczególne więzy pomiędzy czło-
wiekiem, a Synem Bożym. On
sam zapewnił: „Kto spożywa mo-
je Ciało i Krew moją pije, trwa
we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56)
(por. KKK 1391). Zjednoczenie
z Chrystusem oznacza dla chrze-
ścijanina obdarowanie życiem
wiecznym. „Jak mnie posłał ży-
jący Ojciec, a ja żyję przez Ojca,
tak i ten, kto Mnie spożywa, bę-
dzie żył przeze Mnie” (J 6,57).
Katechizm Kościoła Katolickiego
uczy: „Jak pokarm cielesny słu-
ży do przywracania utraconych
sił, tak Eucharystia umacnia
miłość, która słabnie w życiu
codziennym” (KKK 1394) (por.
KKK 1392) Komunia święta chro-
ni nas przed grzechem. Jedno-
cząc nas z Chrystusem, oczysz-
cza nas jednocześnie z grzechów

powszednich. Zaproszony do serc
Jezus w Komunii świętej mobili-
zuje do tego, żeby być bardziej
wymagającym od siebie i bardziej
stanowczym w wybieraniu dobra
i odrzucaniu grzechu. Miłość, która
rodzi się w sercu człowieka napeł-
nionym obecnością Jezusa, zacho-
wuje go od popełnienia przyszłych
grzechów śmiertelnych (por. KKK
1393–1395) „Eucharystia two-
rzy Kościół” – to kolejny owoc
Komunii przypomniany w Katechi-
zmie (por. KKK 1396). Obecność
Chrystusa we mnie spaja mnie z tą
samą obecnością Chrystusa w mo-
ich siostrach i braciach. Komunia
odnawia, umacnia i pogłębia wsz-
czepienie w Kościół, dokonane już
w sakramencie chrztu.

4. Zapamiętajmy: Eucharystia
jest Ucztą Paschalną, czyli
Ofiarą zbawienia przemienia-
jącą los ludzi i świata. Ofiara
Chrystusa wyzwala nas z grze-
chu i daje udział w zmar-
twychwstaniu Zbawiciela. Pod-
czas tej Uczty dający się nam
w Komunii świętej Chrystus
pogłębia nasze z Nim zjed-
noczenie, gładzi grzechy po-
wszednie, i zachowuje od przy-
szłych grzechów śmiertelnych,
odnawia i podtrzymuje życie
łaski otrzymane na chrzcie
świętym, zobowiązuje do po-
mocy ubogim i tworzy Kościół.

KP
Opr. ks. Adam Kroll
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ZARYS WIARY
Ojciec Wszechmogący

Ludzie zawsze zastanawiali się
nad początkiem świata. Wyobrażali
sobie jakiegoś budowniczego, jakąś
„siłę sprawczą”. Mówili o „najwyż-
szym prawie”, o „wiecznym począt-
ku”.

Ale ta Istota Najwyższa, pod-
stawa tego cudownego porządku –
cóż może ją obchodzić człowiek?
Czy interesuje się Ona ludźmi? Mo-
że jest przeciwnikiem człowieka?
Biblia odpowiada: „Najwyższa Isto-
ta”, podstawa tego godnego podziwu
porządku, jest dla człowieka Osobą,
której nie musi się on obawiać.

Osoba ta, ów „początek świata”,
kocha każdego człowieka oraz może
i chce być przez niego kochana.
Człowiekowi wolno do Niej mówić:
„Ty!”.

W jaki sposób można to pogodzić
ze zdaniem ze Składu apostolskiego
o Bogu wszechmogącym? Cóż łączy
tych jakże różnych partnerów –
wszechmocnego Stwórcę i często
bezsilnego człowieka?

Moc i wierność Boga

Chrześcijanin wierzy, że moc
i wielkość Boga nie moją granic.
„Wszechmoc” Boga jest jednak in-
na niż ta, o jakiej marzy człowiek
w swych zuchwałych snach. Moc
Boga nie zgniata człowieka. Ujaw-
nia się ona, gdy Bóg „silną ręką” go
wspomaga, także wtedy, gdy „wcho-
dzi” On w „ograniczoność” świata
i ludzi.

Biblia, określając to udzielanie
się Boga w naszym świecie, mówi
o przymierzu, które Bóg zawarł
z ludźmi. Przymierze to nie jest
związkiem równego z równym: Bóg
zniża się – „odkłada” swoją moc,
stawia się na jednej płaszczyźnie
z człowiekiem. I to jest istotą tego
przymierza.

Chrześcijanie wyznają więc
w „Składzie apostolskim” wiarę
w Boga, który jest początkiem i Oj-
cem wszystkiego. Ma wszelką moc
– używa jej wiernie dla dobra czło-
wieka. Temu Ojcu wszechmocnemu
ludzie ufają – On ich podtrzymuje
i prowadzi.

Do często odmawianych psal-
mów należy tzw. psalm pasterski.
Oto jego pierwsze wersety:

Pan jest moim pasterzem, nie
brak mi niczego; pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach. Prowa-
dzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wie-
dzie mnie po właściwych ścieżkach
(Ps 23,1–3).

Wielki Bóg

Na przestrzeni wieków teolo-
gowie starali się mówić o Bogu
w sposób jak najpełniejszy. Zdawali
sobie jednak sprawę z tego, że nie
tylko ich myśli, ale i wyobrażenia są
czymś bardzo niedoskonałym wobec
Jego wielkości.
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Biblia opowiada historię Hio-
ba, który załamany nieszczęściem,
z rozpaczą próbuje zmagać się z Bo-
giem. Pyta: Dlaczego Bóg mnie
prześladuje? Dlaczego muszę tyle
cierpieć? Gdy jednak Bóg zjawia się
wśród burzy, mówi: „Dotąd Cię zna-
łem ze słyszenia, obecnie ujrzałem
Cię wzrokiem, stąd odwołuję, co
powiedziałem, kajam się w prochu,
popiele” (Hi 42,1.5–6). Skargi Hioba
ucichły wobec majestatu i tajemnicy
Boga. Zamilkł nie z rezygnacji, lecz
uświadomił sobie, że mówił o rze-
czach i zjawiskach, których pojąć
nie był w stanie (Hi 42,3).

Ludzie, których wiara w Boga
jest żywa, starają się wyrazić ją
wielbiąc Go modlitwą i pieśnią. Mo-
gą więc mówić wraz z psalmistą:
„Przyjdźcie, uwielbiajmy, padnijmy
na twarz i zegnijmy kolana przed
Panem, który nas stworzył. Albo-
wiem On jest naszym Bogiem, a my
ludem Jego pastwiska i owcami
w Jego ręku” (Ps 95,6–7).

Wierzący ufają, iż Bóg przy
„końcu dni” ukaże się w swej
wspaniałości, a zbawieni będą Mu
śpiewać z uwielbieniem, podziwem
i wdzięcznością.

Z czwartego wieku pochodzi ła-
ciński hymn Te Deum. Zaczyna się
on w ten sposób:

Ciebie Boga wysławiamy.
Tobie Panu wieczna chwała.
Ciebie Ojca – niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek

Wszechmoc Boża: Biblia mówi o peł-
nym mocy działaniu Boga, objawiają-
cym się w naszej historii. Moc Boga
ujawnia się w Jego wierności i pomocy,
której udziela On swemu ludowi.

Wierność Boża: Ten kto jest wierny,
dotrzymuje przyrzeczeń, można mu ufać.
Nie sposób oddzielić wiary w wierność
Bożą od wiary w Jego potęgę. Potężny
Bóg wspiera tych, którzy Mu zaufali.

Opatrzność: Tak określamy trwały sto-
sunek Boga do świata. Bóg daje począ-
tek wszystkiemu i wskazuje cel wolnym
ludziom. „Bóg troszczy się o każdego
człowieka tak, jakby tylko ten jeden ist-
niał; o wszystkich zaś tak, jak o każdego
z osobna” (św. Augustyn). Tę Bożą opie-
kę nad nami nazywamy Opatrznością
Bożą.

Wszechwiedza Boża: Teologowie uży-
wają często pojęcia „wszechwiedza” dla
wyrażenia mądrości Bożej nieskończe-
nie przewyższającej wszystko, co ludzie
mogą zaplanować i przewidzieć.

Uwielbienie: Człowieka można czcić
z rozmaitych powodów; uwielbieniem
określa się oddawanie czci, która przy-
sługuje jedynie Bogu (adoracja). Świę-
tym oddaje się cześć, można się do nich
modlić, to znaczy prosić ich o wstawien-
nictwo u Boga.

Teologia: (grec. = nauka o Bogu).
Teolog zajmuje się w sposób naukowy
podstawami, treścią i przekazem wiary,
jej historią i praktycznymi skutkami.
Teologia jest zatem nauką o wierze.

Wieczność Boga: „Wieczny” to coś
więcej niż „bez początku i bez końca”.
Wieczny Bóg, tzn. – istniejący ponad
czasem, doskonalszy niż wszystko, co
czasem jest ograniczone. Wieczny – to
posiadający pełnię.

Niezmienność Boga: Jeśli Kościół mó-
wi o Bożej niezmienności, chce powie-
dzieć, że Bóg pozostaje wierny sobie
i ludziom.
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Miłość silniejsza od zdrady

Co roku latem media informu-
ją, że wakacje to czas wzmożo-
nej niewierności małżeńskiej.
Według ostatnich badań, Po-
lacy zdradzają coraz częściej.
Czy zgadza się Ksiądz z takim
stwierdzeniem?

Badania na ten temat oparte są na
deklaracjach respondentów, a ze
szczerością odpowiedzi bywa róż-
nie. Poza tym aspekt ilościowy
zdrad małżeńskich nie jest najważ-
niejszy. W chrześcijaństwie każda
osoba ma nieskończoną godność,
a każda zdrada małżeńska to dra-
matyczne zranienie tej godności.
Ewentualne upowszechnianie się

tego zjawiska dla nikogo nie sta-
nowi usprawiedliwienia!

Telewizja, kino, Internet i inne
media od lat „karmią” nas ob-
razami, w których zdrada mał-
żeńska jest zjawiskiem oczy-
wistym i niemal powszechnie
akceptowanym. Czy tego typu
pochwała niewierności wpły-
wa na zachowania ludzi?

Ależ oczywiście! Twórcy mediów
zdają sobie z tego doskonale spra-
wę. Niektórzy z nich w „miły”
sposób i „na luzie” ukazują zdra-
dy małżeńskie dlatego, że opisują
własne życie i próbują w ten spo-
sób wmówić samym sobie i innym
ludziom, że tak postępują „wszy-
scy” i że w związku z tym jest
to w porządku. To takie zagłu-
szanie sumienia przez twórczość
„artystyczną”. Tego typu twórcy
w swoich filmach czy książkach
nie są w stanie promować miłości
i odpowiedzialności w małżeństwie
i rodzinie. Niektórzy są natomiast
finansowani przez środowiska, któ-
re zarabiają na zaburzonej seksu-
alności. Chodzi tu o producentów
i sprzedawców antykoncepcji, pre-
zerwatyw czy pornografii.

Ukazywanie prymitywnych więzi
oraz prymitywnej seksualności ma
niestety wysoką oglądalność i dla-
tego właściciele mediów chętnie
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sięgają po wulgarne obrazy i tre-
ści, by pozyskać nowych odbior-
ców. Odbiorcy tego typu bodźców
niszczą swoją wrażliwość moral-
ną i zdradzają własne marzenia
o szczęśliwym małżeństwie i trwa-
łej rodzinie. A takie marzenia
tkwią przecież w sercu każdego
człowieka.

Co najbardziej zagraża mał-
żonkom w dochowaniu wier-
ności?

Największym zagrożeniem jest nie-
dojrzałość i brak miłości ze strony
jednego lub obojga małżonków. To
nie strach przed grzechem czy
obawa o zarażenie się chorobami
wenerycznymi, ale wzajemna mi-
łość jest jedyną niezawodną formą
ochrony przed zdradą. Kto kocha,
tego zupełnie nie interesują takie
zachowania seksualne, które nisz-
czą szacunek do samego siebie czy
przyjaźń z drugim człowiekiem.
Od wierności małżeńskiej oddala

wszystko, co oddala od Boga i od
miłości.

Często zdrady małżeńskie wiążą się
z nadużywaniem alkoholu i z por-
nografią, która sprawia, że czło-
wiek zaczyna odnosić się do drugiej
osoby tak, jak do przedmiotu, któ-
rym można się w dowolny sposób
posługiwać dla zaspokojenia wła-
snego popędu. Radykalnym zagro-
żeniem dla wierności małżeńskiej
jest też przewrotne twierdzenie,
że wierność małżeńska w ogóle
nie jest konieczna do tego, by być
dobrym małżonkiem i rodzicem.

Seksualność staje się chorobliwie
atrakcyjna tylko dla ludzi nieszczę-
śliwych, a zatem dla tych, którzy
nie kochają i wiążą się z ludź-
mi podobnymi sobie. Dla chwili
seksualnej przyjemności człowiek
nieszczęśliwy potrafi poświęcić do-
słownie wszystko: sumienie, zdro-
wie, małżeństwo i rodzinę, a nawet
własne życie.

Ks. Marek Dziewiecki

BOGACTWO NASZEGO SERCA

Co mogę powiedzieć o wadach
i cnotach? A przecież w każdym
człowieku są pewne siły pochodzą-
ce od Stwórcy, które nazywamy
pożądaniem. Do nich należy po-
żądanie jedzenia, posiadania, zna-
czenia czy też pożądanie cielesne
o zabarwieniu erotycznym. Owe
siły pochodzą od Boga i są do-
bre. Ale gdy znajdą się w rękach

wolnego człowieka, mogą być, tak
jak inne dary Boga, wykorzystane
twórczo dla dobra albo też mogą
być wykorzystane źle.

Rozum i wola, osłabione przez
grzech dziedziczny, nie zawsze mą-
drze kontrolują owe siły. Bywa
nawet tak, że człowiek sam je
karmi i wtedy z racji ulegania
ich apetytom zamieniają się one
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w pożądliwości. Pożądanie po-
chodzi od Boga i jest dobre. Ale
źle ustawione pożądanie staje
się pożądliwością, nad którą
człowiek przestaje panować,
i w ten sposób powstają wady.
U ich podstawy jest zawsze dar
Boga; następnie zjawia się pewne
przyzwyczajenie do czynienia zła,
a jeśli ono jest mocne, może się
w człowieku utrwalić. Wiemy, że
potrafi nawet wpływać na jego ge-
ny i wędrować drogą dziedziczenia
z pokolenia w pokolenie. Tak jest
na przykład z uzależnieniem się
od alkoholu. Takie siły mogą być
bardzo groźne; wówczas boleśnie
ranią otoczenie i potrafią całkowi-
cie zniszczyć swego właściciela.

Mogą być również opano-
wane. Jeśli człowiek w sposób

mądry potrafi owe siły wyko-
rzystać tak, jak pragnie tego
Bóg, stają się one motorem czy-
nienia dobra, ubogacają czło-
wieka. Opanowanie sił pożą-
dania nazywamy cnotą. Funda-
mentami cnoty są zatem: siła jako
skarb otrzymany od Boga, trud
człowieka, przyzwyczajenie w czy-
nieniu dobra. W pewnej mierze
tak jak wady możemy dziedziczyć
cnoty. Ktoś może np. w jakimś
stopniu dziedziczyć łagodność. Są
więc dwie drogi wiodące do wyko-
rzystania bogactwa, otrzymanego
od Boga.

Na początku trzeba wyraźnie
zaznaczyć, że istnieje zasadnicza
różnica między grzechem i wadą.
Grzech jest czynem, jest jed-
norazowym aktem, natomiast
wada jest stałą skłonnością do
czynienia zła, jest bezsilnością,
która zmusza człowieka do te-
go, by karmił swe pożądliwości.
Grzech można porównać do zra-
nienia. Ten, kto rozbił głowę bądź
złamał rękę, może w stosunko-
wo krótkim czasie wyleczyć ranę.
Wada natomiast jest chorobą, chro-
nicznym stanem zapalnym; posia-
dający ją człowiek jest ustawicznie
chory; z dnia na dzień, z tygodnia
na tydzień, z roku na rok i dla-
tego wada, podobnie jak choroba,
kształtuje wszystkie jego czyny,
słowa a nawet postawę. Leczenie
wady jest znacznie trudniejsze niż
leczenie grzechów. Rachunki su-
mienia robimy najczęściej z grze-
chów, ale każdy, komu zależy na
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kształtowaniu osobowości, winien
pamiętać, że rachunek sumie-
nia, który się liczy w perspek-
tywie rozwoju, musi dotyczyć
wad. Człowiek musi odkryć, które
wady najczęściej doprowadzają go
do grzechu.

Istnieje także różnica mię-
dzy czynem dobrym i cnotą.
Ktoś może być dobry jednorazowo,
może być nawet bardzo dobry, ale
z tego wcale nie wynika, że on
posiada cnotę. Wiemy, że łatwo jest
być dobrym przez godzinę, trud-
niej jednak być dobrym przez 24
godziny; łatwo jest być dobrym je-
den dzień, ale bardzo trudno jest
być dobrym przez 365 dni. Właśnie
w tym kryje się owa zasadnicza
różnica. Człowiek z wielkimi wada-
mi potrafi zdobyć się jednorazowo
nawet na heroicznie dobre czyny,
lecz one wcale nie świadczą o jego
cnocie. Cnota jest bowiem stałą
sprawnością czynienia dobra
w każdej sytuacji. Człowiek, po-
siadający cnotę, może jednorazowo
popełnić grzech; nawet grzech cięż-
ki, podobnie jak świetny kierowca
może spowodować wypadek. Je-
den wypadek nie świadczy jednak
o tym, że on jest złym kierowcą;
jeden grzech człowieka kochające-
go cnotę nie świadczy także o tym,
że on ową cnotę stracił.

W Ewangelii Chrystus poświę-
ca wiele miejsca ukazaniu zarówno
wad, jak i cnót. Sam nie posia-
da żadnej wady. Jego serce jest
zbudowane z samych cnót. Nato-
miast pozwala na to, aby ludzie,

podchodzący do Niego, objawiali
swoje wady. Wśród wrogów Chry-
stusa możemy łatwo rozpoznać lu-
dzi opanowanych przez nienawiść,
zazdrość, pychę i chciwość. W swo-
ich pouczeniach Jezus poświęcił
wiele uwagi zarówno wadom, jak
i cnotom. Udzielił nam także ła-
ski, potrzebnej do tego, byśmy
podjęli trud wygrywania w wal-
ce z własnymi wadami i trud
kształtowania własnych cnót. Św.
Paweł powiada, że dokonuje
się to przez zrzucenie z sie-
bie starego człowieka, ubrane-
go w wady, i przez przyodzia-
nie się w nowego człowieka,
ubranego w cnoty. W tym tkwi
istota naszego nawrócenia. To
jest właśnie owa dobroć, na którą
oczekuje świat i której my naszym
sercem pragniemy.

W świecie tak mało stabilnym
moralnie jesteśmy wezwani do pra-
cy nad sobą. Znamy z katechizmu
siedem wad głównych. Ale znamy
również i cnoty, które są prze-
ciwieństwem wad. Każdy z nas
musi odkryć, że posiada w sobie
zarazki prawie wszystkich wad;
że niektóre z nich nawet opano-
wały już jego serce i paraliżują
mu życie. Podstawowym zadaniem
dojrzałego chrześcijanina jest zo-
baczyć całe wyposażenie swojego
wnętrza, a równocześnie wprowa-
dzić Bożą harmonię. Praca nad
opanowaniem wad i nad doskona-
leniem cnót obowiązuje każdego
człowieka do ostatniej minuty jego
życia.

Opr. ks. Adam Kroll
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 16 października br.
odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Duszpasterskiej zwołane przez ks.
proboszcza Edwarda Szymańskiego.
Na wstępie ks. proboszcz przywitał
wszystkich obecnych i zaprosił do
modlitwy o błogosławieństwo Boże
dla obrad.

Spotkanie skoncentrowało się
wokół następujących tematów:

1. Przypomnienie ustaleń z po-
przedniego posiedzenia oraz zapo-
znanie ze stanem ich realizacji.
Nawiązując do poprzednich usta-
leń, ks. proboszcz podziękował tym,
którzy już wywiązali się ze swoich
deklaracji. Została naprawiona na-
wierzchnia drogi krzyżowej i drogi
różańcowej przy kapliczkach oraz
parkingu, odnowiona jest dzwonnica
i krzyż w Czerniewie, naprawio-
no żaluzję na wieży kościoła i po-
malowano podest ołtarza polowego.
Pozostałe osoby prosił o realizację
podjętych zobowiązań, abyśmy zdą-
żyli do czerwca przyszłego roku – na
25. rocznicę koronacji obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej.

2. Wizytacja kanoniczna ks. arcy-
biskupa w naszej parafii. Ksiądz
proboszcz przypomniał, że ostatnia
wizytacja w naszej parafii odbyła się
pod koniec 2002 r. Przeprowadził ją
śp. ks. bp Zygmunt Pawłowicz. Obec-
ną wizytację przeprowadzi ks. abp
Sławoj Leszek Głódź, który będzie
też wizytował wszystkie pozostałe
parafie naszego dekanatu.

3. Budowa kościoła w Ełgano-
wie, przygotowania do konsekracji.

Ksiądz proboszcz przypomniał prze-
bieg budowy i stan obecny. Wszystko
wskazuje na to, że budowa kościo-
ła, mimo wielu trudności, przebiega
zgodnie z planem, a planowana jego
konsekracja w listopadzie br. sta-
je się realna. Jeśli potwierdzi się
propozycja ks. arcybiskupa, to pa-
tronem kościoła w Ełganowie będzie
męczennik naszych czasów, błogosła-
wiony ks. Jerzy Popiełuszko. Być mo-
że uroczystość konsekracji zaszczyci
swoją obecnością mama ks. Jerzego,
Marianna Popiełuszko.

4. Sprawy bieżące. Ksiądz pro-
boszcz zapoznał radnych z kwotą
uzyskaną ze składki prowadzonej
w parafii. Tegoroczne składki (wli-
czając listopad) kształtują się na
poziomie roku ubiegłego i wynoszą
85 tys. zł. Jak na taką inwestycję,
jest to naprawdę niewiele, jednak
dzięki ludziom dobrego serca dług
mamy stosunkowo niewielki, bo oko-
ło 63 tys. zł, ale pozostają jeszcze
spore wydatki.

Na zakończenie ks. proboszcz za-
proponował ustalenie nowych godzin
niedzielnych i świątecznych Mszy
w kościołach naszej parafii, uwzględ-
niając kościół w Ełganowie. Przyjęto
następujące godziny Mszy św.:
Trąbki Wielkie – 7.00, 11.30, 18.00
Czerniewo – 8.30
Ełganowo – 10.00

Jest to propozycja tymczasowa,
przyjęta po to, żeby w przypadku nie-
obecności jednego z księży, Msze św.
mogły być odprawione bez zakłóceń.

Przewodniczący Rady Parafialnej
Józef Sroka
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WIERSZE

Troskliwa Matka

Krańce ziemi chwalą Ciebie
Matko, która jesteś w niebie,
za Twe wsparcie, za Twą miłość,
by się nam tu dobrze żyło,
gdzie zrodzeni Bożą łaską,
zasiedlamy wieś i miasto.

Ty, Mateczko, zawsze z nami,
pośredniczysz nam z prośbami,
które ślemy do Jezusa,
aby spokój miała dusza,
bo nasz Pan, Twój Syn jedyny,
gdy przebacza nasze winy,
mówi: kocham cię, człowieku,
mimo naszych wad i grzechów.

Boża Matko, w objawieniach
oczekując zrozumienia,
tym, co słyszeć i co widzieć
mogli Ciebie, wiarą przyrzec,
jak Ci drogie każde dziecię
na stworzonym Bożym świecie.

Jak zabiegasz, jak się troszczysz,
byśmy dobrą drogą poszli
przez modlitwy oczyszczenie
serc, dające nam zbawienie,
Matko nasza ukochana
i od Boga światu dana.

Jan Orczykowski
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Czcigodni jubilaci Zofia i Jan Chmielewscy

Nowo ochrzczony Dominik Jarosław Formela z rodzicami i chrzestnymi
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Relacje z bliźnim

Życie jak krawiectwo
różnego rodzaju
przejść musimy przez to
chcąc dotrzeć do raju
po ziemskim spacerze
przedtem co zostało
zszyć to w dobrej wierze
czasu bywa mało
by rozdarcie z bliźnim
starać się zabliźnić

Jan Orczykowski

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

1 października 50-lecie sakra-
mentu małżeństwa obchodzili Zofia
i Jan Chmielewscy z Ełganowa.
Z tej okazji w kościele w Trąb-
kach Wielkich odprawiona została
Msza św. dziękczynna i o dalsze
błogosławieństwo Boże dla zacnych
Jubilatów.

***
2 października w kościele w Trąb-
kach Wielkich ochrzczony został
Dominik Jarosław Formela, syn
Anny i Jarosława z Czerńca.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2011

1. 730: a) Za śp. Jana Kielasa
oraz zmarłych z rodzin
Kielasów i Wolfów
b) Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana
Łężyńskiego
Na cmentarzu: a) Za śp. Ma-
riannę i Witolda Kosińskich
oraz Bernarda Gostomskiego

b) Za śp. Annę Burdównę
(1. rocznica śmierci)

2. 1700: Za śp. Franciszkę
i Jana Klebów i za wszystkich
zmarłych z tej rodziny

3. Za śp. Jana (7. rocznica
śmierci), Helenę i Jana
Bukowskich
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4. a) Za śp. Tadeusza Banaczyka
(3. rocznica śmierci)
b) Za śp. Helenę Runowską
oraz zmarłych z tej rodziny

5. a) Za śp. Ignacego
Olszewskiego (20. rocznica
śmierci)
b) Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich

6. 730: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Gabrieli i Zygmunta Homów
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Irenę Jasińską
(20. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Jasińskich
i Bławatów
900, Czerniewo:
a) Za śp. Tadeusza
(20. rocznica śmierci)
i Marię (10. rocznica śmierci)
Kosikowskich
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
oraz za Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassków
1100: Za zmarłych z rodzin
Pelowskich i Czerwińskich
1800: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
w 70. urodziny

7. a) Za śp. Leonarda Kolendo
i Tadeusza Lewandowskiego
b) Za śp. Marię, Kazimierza
i Zygmunta Dubielów oraz
Mariana Józefiaka

8. a) Za śp. Franciszkę i Jana
Klebów oraz zmarłych z rodzin
Węsiorów, Klebów i Bachuszów
b) Za śp. Marię, Kazimierza
i Zygmunta Dubielów oraz
Mariana Józefiaka

9. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Małgorzaty i Wiesława
Szatkowskich w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
b) Za zmarłych z rodzin
Tkaczyków i Stefanów

10. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Marioli
Jankowskiej w urodziny (int.
męża i dzieci)
b) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla
nadzwyczajnego szafarza
Komunii świętej Andrzeja
Karcza w urodziny

11. a) Za śp. Zdzisława Balcera
(1. rocznica śmierci)
b) Za śp. Pelagię i Wiktora
Bławatów

12. Za śp. Czesława, Bogdana
i Jarosława Gdańców oraz
zmarłych z rodziny Gołuńskich

13. 730: Za śp. Renatę
(9. rocznica śmierci) i Jerzego
Antkowiaków
1100: Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich
1800: Za śp. Irenę Drożyńską
(4. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

14. Za śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków

15. Za śp. Mariannę (12. rocznica
śmierci) i Ryszarda
Kamińskich

16. a) Za śp. Pawła Hensel
(10. rocznica śmierci)
b) Za śp. Jana Wilka
(2. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Wilków
i Zielke
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16. Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Kazimiery i Henryka
Karnathów w 43. rocznicę
sakramentu małżeństwa

19. Za śp. Wandę Zulewską
(1. rocznica śmierci)

20. 730: Za śp. Zygmunta,
Kazimierza i Marię Dubielów,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Romana Jaszczyka
1100: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Reginy
Lewczuk w 60. urodziny

21. Za śp. Zygfryda Pianowskiego
22. a) Dziękczynna i o Boże

błogosławieństwo dla Marii
Sautycz w 50. urodziny
b) Za śp. Cecylię Buga i Helenę
Keler

24. Za śp. Mieczysława Bławata
26. a) Za śp. Bożenę Turzyńską

b) Za śp. Zofię Trofimowicz
(3. rocznica śmierci)

27. 730: Za śp. Teodozję, Józefa
i Krystynę Belau oraz Bogumiła
Polasika (2. rocznica śmierci)
900, Czerniewo: Za śp. Sta-
nisława, Ignacego i Helenę
Lewków
1100: Za śp. Marię (16. rocznica
śmierci) i Stefana Rzepeckich
oraz zmarłych z rodziny
Błaszczyków
1800: Za śp. Ryszarda
(7. rocznica śmierci) i Mariannę
Kamińskich

28. Za śp. Stanisława Kusaja
(2. rocznica śmierci)

30. Za śp. Henryka Retza
i zmarłych z tej rodziny
Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Zulewskich i Blokusów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

7 listopada: Piotr Ksawery Styn
20 listopada: Michał Grzegorz Ślas
21 listopada: Justyna Anna Prociw

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 listopada: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Jadwigi (z d. Homa) i Henryka Czapiewskich
20 listopada: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty (z d. Brembor) i Zbysława Sadochów

ODESZLI DO PANA

1 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Zygmunta Masy
11 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Zdzisława Balcera
19 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Wandy Zulewskiej
25 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Mieczysława Budnika

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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