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MAMY NOWĄ ŚWIĄTYNIĘ W EŁGANOWIE

Dzięki Bożej dobroci i Waszej
ofiarności została w rekordowym
czasie zbudowana nowa świątynia
w Ełganowie. To prawda że co-
dziennie modliłem się w intencji
budowniczych i ofiarodawców tej
świątyni. Często też odprawiałem
w tej intencji Mszę św.

Oprócz przeświadczenia, że Bóg
tak chciał, nie ma innego uzasadnie-
nia, że wybrane zostało Ełganowo.
Równie dobrze wybór mógł paść
na Kleszczewo. Podejmując decy-
zję, myślałem też o Kleszczewie,
ale przeciwwskazaniem była wielka
rozległość tej wioski i brak w niej
– że tak powiem – centralnego
punktu.

Ełganowo ma swoją piękną
przedwojenną tradycję, na którą
składa się istnienie szkoły Macie-
rzy Polskiej, troska mieszkańców
o polskość tej miejscowości oraz ich
martyrologia podczas wojny.

Projektantami kościoła w Ełga-
nowie są architekci Agnieszka i An-
drzej Błażko, wykładowcy w Po-
litechnice Gdańskiej. Oni też są
autorami projektu kościoła Miło-
sierdzia Bożego w Czerniewie. In-
spektorem nadzoru budowlanego
jest inż. Jerzy Bednarczyk z Gdań-
ska Wrzeszcza, mój przyjaciel od
czasu pracy jako wikariusz w Gdań-
sku Oruni. On też pełnił funkcję
inspektora nadzoru przy budowie
kościoła w Czerniewie. Projekt bez
poprawek zatwierdził metropolita

gdański arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź. Był problem z nadaniem
patrona budowanej świątyni. Ja
chciałem, by patronem kościoła
w Ełganowie był bł. Jan Paweł
II, w dowód wdzięczności za ko-
ronację cudownego obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej, jednak ks. ar-
cybiskup powiedział, że w Gdańsku
powstanie Centrum im. Jana Paw-
ła II wraz z kościołem, a nowe
prawo kościelne nie pozwala, aby
dwom kościołom w diecezji nadawa-
no tego samego patrona. Gdy wraz
z wójtem gminy i przewodniczącym
Rady Gminy zapraszaliśmy ks. ar-
cybiskupa do naszego sanktuarium
na wrześniowy odpust, zapropono-
wałem, by partonem kościoła był
bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Ks. arcy-
biskup przyjął tę sugestię i w dniu
7 listopada wydał dekret nadają-
cy kościołowi w Ełganowie patro-
na błogosławionego księdza Jerze-
go Popiełuszkę, wyznaczając odpust
w tym kościele na 19 października,
kiedy obchodzone jest liturgiczne
wspomnienie tego błogosławionego.
Na uroczystość konsekracji kościo-
ła została zaproszona najbliższa
rodzina błogosławionego męczenni-
ka, lecz w chwili pisania tej relacji
nie mam pewności, że przyjadą na
tę uroczystość.

Pierwszą łopatę na budowie ko-
ścioła w Ełganowie wbito 16 kwiet-
nia 2010 roku, i od tej chwili prace
ruszyły w dużym tempie. Stale
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przy budowie zatrudnionych jest
trzech wspaniale ze sobą współpra-
cujących panów: Jan Czerw, Zenon
Kielas i Jerzy Ptach. Pracują przy
budowie kościoła do chwili obec-
nej, z zimową przerwą 2010/2011.
Do początku listopada br. kościół
(z wyjątkiem zaplecza mieszkalne-
go) został wybudowany i wyposażo-
ny. Oczywiście pracowali też inni fa-
chowcy, którzy wykonali ocieplenie,
położyli wewnętrzne tynki, wyko-
nali ławki, konfesjonał, drzwi, na-
głośnienie, ołtarz i ambonkę, kana-
lizację, instalację elektryczną i inne
fachowe prace.

Tym wszystkim, którzy swoją
modlitwą, pracą, comiesięczną ofia-
rą wznieśli ten kościół, niech dobry
Bóg hojnie wynagrodzi, o co proszę
przez wstawiennictwo bł. ks. Je-
rzego Popiełuszkę. Szczególnie na-
macalne jest działanie Bożej łaski,
gdy porównuję przychody i wydat-
ki związane z tą budową. Wydatki
ponad dwukrotnie przekraczają ze-
brane ofiary, dlatego podkreślam,
że mamy tu do czynienia z cudem
Bożej łaski.

Szczególne podziękowania kie-
ruję pod adresem skarbników, któ-
rzy co miesiąc we wszystkich wio-
skach prosili parafian o ofiarę na
budowę kościoła. Pozwolę sobie ich
tu przedstawić.

Z Trąbek Wlk.: Jadwiga i Piotr
Pianowscy, Zdzisława Preuss, Do-
rota Maucha, Zdzisław Jaszewski,
Monika i Dariusz Kosińscy, Maria
Urban.

Z Ełganowa: Mirosława Surma,
Zofia Chmielewska, Alicja Kisic-
ka, Halina Iwanowicz, Marianna

Kisicka, Halina Czerw, Monika Pe-
lowska, Barbara Surma, Wioletta
Leśniewska, Ryszard Kotula, He-
lena Pijanowska, Teresa Dubiela,
Krystyna Kusaj.

Z Kleszczewa: Hanna Nowak,
Jolanta Kula, Ewa Ogórek, Małgo-
rzata Kujawska, Małgorzata Zielke,
Maria Sautycz.

Z Czerniewa: Halina Dończyk.
Z Czerńca: Kazimiera Karnath.
Z parafii kłodawskiej:Beata

i Marian Rekowscy.
Składam im tym większe po-

dziękowanie, że do dziś mnie boli
odmowa udziału w zbiórce ofiar na
kościół pewnych osób z Ełganowa,
mimo osobiście skierowanej prośby.

Składam serdeczne: Bóg zapłać!
wszystkim, którzy w jakiejkolwiek
formie spieszyli z pomocą przy
budowie kościoła.

Konsekracji kościoła dokona ks.
abp Sławoj Leszek Głódź w nie-
dzielę, 27 listopada 2011 r. o godz.
11.00. W tym też czasie dokona po-
święcenia i otwarcia drogi z Trąbek
Wielkich do Ełganowa. Odtąd Msze
św. będą w Ełganowie odprawiane
w każdą niedzielę o godz. 10.00.
Proszę też serdecznie, aby panowie
z Komitetu Budowy Kościoła: Jan
Czerw, Ryszard Kotula, Zenon Orli-
kowski, Marek Dziekoński, Stefan
Smukała, Andrzej Surma podjęli
ochoczo służbę przy ołtarzu i oto-
czyli opieką nową świątynię. Wiedz-
cie, drodzy mieszkańcy Ełganowa,
że kościół to szczególne wyróżnie-
nie dla Was, bo w nim z Wami
zamieszka Jezus Chrystus.

Ks. E. Szymański

3



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2011

4 grudnia: 2. Niedziela
Adwentu

Iz 40,1–5.9–1
2 P 3,8–14
Mk 1,1–8

Na pewno nieraz widzieliśmy cze-
kającego przed sklepem, przywią-
zanego na smyczy psa. Wpatruje
się on w drzwi, za którymi zniknął
jego pan. Każdym nerwem swe-
go ciała zdradza najwierniejsze do
niego przywiązanie. Najmniejsze
poruszenie klamki, każde otwarcie
drzwi pokazuje w jego zachowa-
niu rosnącą nadzieję, że może już,
może to idzie ukochany pan, któ-
ry przecież obiecał, że wróci i go
zabierze.

Nam także Jezus, nasz Pan, obie-
cał, że wróci i weźmie nas do siebie.
Tak jak ten pies, wierny, ufny, tak
i my mamy czekać na swego Pana.
Ale jest różnica: pan, na którego
czeka pies, człowiek, może zawieść,
może nie przyjść, Pan, na którego
czekamy my, Pan Bóg – nie zawie-
dzie nigdy. Obiecał i przyjdzie. Jest
i druga różnica: pies musi czekać,
bo jest przywiązany, nas nikt nie
przywiązał – mamy wolną wolę.
Możemy czekać lub nie.

11 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu

Iz 61,1–2a.10–11

1 Tes 5,16–24
J 1,6–8.19–28

W Adwencie przypominają się dwaj
święci, tak bardzo do siebie niepo-
dobni: Święty Mikołaj i Święty Jan
Chrzciciel.

Święty Mikołaj podobny jest trochę
do dobrego anioła albo do zasob-
nego ziemianina z worem, wkła-
dającego serdeczne prezenty pod
poduszki. Święty Jan Chrzciciel
ma minę taką, jakby wszystkie po-
duszki i materace chciał podpalić.

Święty Mikołaj jest raczej okrągły,
z brzuszkiem. Wydaje się, że nie
jadłby koników polnych, a raczej ja-
jecznicę na boczku. Jan Chrzciciel –
chudy, umartwiony, święty jak ulał.
Szarańczę łykał jak ostrygi i jesz-
cze dosładzał leśnym miodem, ale
świństwo posolone, czy posłodzone
jest zawsze świństwem.

Pierwszy był i jest dla dzieci. Drugi
– tylko dla dorosłych i dzieci bałyby
się go, jak stracha na ludzi.

Święty Mikołaj jest raczej milczący,
woli przez godzinę rozdawać pre-
zenty, niż głosić kazanie. Święty
Jan Chrzciciel rąbie kazaniem jak
siekierą wszystkich tych, którzy
czują się zabezpieczeni w swojej
wierze, którzy chcą sobie ogrzać
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stajenkę i czuć się dobrze w prze-
konaniu, że są lepsi od innych.

Człowiek wierzący w Boga ma mieć
wielkie poczucie odpowiedzialności
za zło na świecie. Może za mało
się modlę, za mało żyję prawdziwą
wiarą? Może za mało staram się
o nawrócenie innych?

Gdybyśmy oskrobali świętego Mi-
kołaja ze wszystkich pierników i cu-
kierków, to znaleźlibyśmy w nim
kogoś bardzo podobnego do Świę-
tego Jana Chrzciciela. Święci są
podobni, to ludzie ich różnią.

18 grudnia: 4. Niedziela
Adwentu

2 Sm 7,1–5.8b–12.14a–16
Rz 16,25–27
Łk 1,26–38

„Wtedy odszedł od Niej anioł”. Po-
słany przez Boga anioł wypełnił
polecenie i odszedł. Tak można
wytłumaczyć najprościej to zdanie.
Jednakże jego odejście nie było
porzuceniem Matki Bożej. Anioł,
odchodząc, spełnił swoje drugie po-
słannictwo: umożliwił Matce Bożej
pozostanie sam na sam z Bogiem.

Anioł nie może zastąpić człowieka
w jego drodze do Boga. Człowiek
musi sam, ze swoimi ludzkimi sła-
bościami, trafić do Boga.

Są takie chwile, kiedy opuszcza
nas coś dobrego, jak anioł. Nagle
przestajemy się modlić, tracimy
kogoś bliskiego, odchodzi zdrowie.

Anioł, nawet wtedy, kiedy odejdzie,
czuwa i dalej nas pilnuje. Przy-
pomina matkę, która uczy dziecko
chodzić. Najpierw trzyma je za ręce,
a potem puszcza, ale wciąż patrzy,
czy dziecko się nie przewraca.

25 grudnia: Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

Pasterka:
Iz 9,1–3.6–6
Tt 2,11–14
Łk 2,1–14

Msza w dzień:
Iz 52,7–10
Hbr 1,1–6
J 1,1–18

„Słowo ciałem się stało” to zna-
czy, że Bóg, stając się Człowiekiem,
wypowiedział się słowami Pana Je-
zusa, Jego Ewangelią i życiem.
Bóg, który jest poprzez Jezusa na
co dzień w naszym życiu. Można Go
wchłonąć w siebie w Komunii Świę-
tej, można słuchać Jego Ewangelii,
można z Nim razem przebywać na
modlitwie.

Jezus jest z nami, ale czy my
jesteśmy z Nim? Święty Jan Vian-
ney radził, żeby chociaż trzy razy
dziennie zapytać siebie: czy ja je-
stem z Panem Jezusem? Kto jest
z Nim? Odpowiedź jest bardzo
trudna, bo nie tylko grzechy nas
od Niego oddalają, ale zmęczenie,
praca, codzienność. Myślę jednak,
że wtedy jesteśmy z Nim, jeśli stale
się do Pana Boga nawracamy.

Ks. Jan Twardowski
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Trąbki Wielkie

ul. Pocztowa

1–2.12, (czw./pt.) a) Renata Karcz
b) Zofia Jakowska

2–3.12, (pt./sob.) a) Mirosław Bogdan, ul. Krótka
b) Krzysztof Bugaj

3–4.12, (sob./nd.) a) Mirosław Megger
b) Zdzisław Jaszewski

4–5.12, (nd./pon.) a) Janusz Beyer
b) Piotr Pianowski

5–6.12, (pon./wt.) a) Józef Preuss
b) Maria Tkaczyk, Grzegorz Tkaczyk,

Zbigniew Makuch

ul. Sportowa

6–7.12, (wt./śr.) a) Ryszard Świerczek, Wojciech Świerczek,
Małgorzata Ogonowska

b) Andrzej Krumin
7–8.12, (śr./czw.) a) Danuta Kwiatkowska

b) Ewa Chodowska
8–9.12, (czw./pt.) a) Marianna Bogdan

b) Jerzy Brokos
9–10.12, (pt./sob.) a) Krystian Jurkowski

b) Dariusz Kromer, ul. Krótka
10–11.12, (sob./nd.) a) Tadeusz Nowak

b) Stanisława Skowron, Anna Mularczyk
11–12.12, (nd./pon.) a) Jarosław Kania

b) Jan Ossowski
12–13.12, (pon./wt.) a) Waldemar Ossowski

b) Helena Zarzycka
13–14.12, (wt./śr.) a) Adam Zarzycki

b) Aleksandra Tyran
14–15.12, (śr./czw.) a) Andrzej Zielke

b) Józef Sroka, Ireneusz Kołek
15–16.12, (czw./pt.) a) Janusz Marchewicz

b) Adam Antkowiak
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osiedle Leśne Runo

16–17.12, (pt./sob.) a) Zbigniew Godlejewski, ul. Malinowa
b) Artur Andrzejewski, ul. Malinowa

17–18.12, (sob./nd.) a) Andrzej Salamaga, ul. Poziomkowa
b) Sławomir Nakielski, ul. Poziomkowa

18–19.12, (nd./pon.) a) Leszek Filipski, ul. Poziomkowa
b) Janusz Keler, ul. Poziomkowa

19–20.12, (pon./wt.) a) Jacek Pobłocki, ul. Poziomkowa
b) Sylwester Lech, ul. Jagodowa

20–21.12, (wt./śr.) a) Cezary Giłka, ul. Wiśniowa

ul. Krótka (pozostałe rodziny)

b) Ryszard Skowron
21–22.12, (śr./czw.) a) Kazimierz Łangowski

b) Ewa Kromer

Przez czas kolędy będzie trwała przerwa w nawiedzeniu rodzin. Zostanie
ono wznowione od początku lutego 2012 roku.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Na zbliżające się Święta Bożego Na-
rodzenia oraz nadchodzący Nowy
Rok 2012 wszystkich Drogich Pa-
rafian obejmujemy naszym kapłań-
skim błogosławieństwem i modlimy
się o dar ich radosnego przeżycia
w gronie rodziny i przyjaciół. Ży-
czymy wam łaski zdrowia, rodzin-
nej życzliwości i dobroci, a przede
wszystkim, byście zaprosili nowo
narodzonego Jezusa do swoich serc
i do swoich rodzin. Oby nigdzie nie
spełniały się słowa biblijnej skargi:
„Przyszedł do swoich, a swoi Go nie
przyjęli”.

Równocześnie dzielimy się z wszyst-
kimi Drogimi Parafianami rado-
ścią nowego kościoła w Ełgano-

wie, którego patronem jest błogo-
sławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko,
a który został przekazany do użyt-
ku w pierwszą niedzielę adwentu
2011 r. Wyrażam wielką wdzięcz-
ność Drogim Parafianom za Waszą
ofiarność, dzięki której wybudowa-
liście w niedługim przecież czasie
trzy kościoły, a kościół parafialny zo-
stał gruntownie odnowiony. Niech
dobry Bóg raczy hojnie wynagro-
dzić ofiarodawcom, budowniczym
i skarbnikom tych świątyń i raczy
przygotować Wam wieczne miesz-
kanie w niebie w domu Ojca.

Z wyrazami czci i szacunku
ks. Edward Szymański
ks. Adam Kroll
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PLAN KOLĘDY

27 grudnia, wtorek,
od godz. 9.00: Czerniec

28 grudnia, środa, od godz. 9.00:
Czerniewo, od p. Kamińskich
i Czerniewko,
od p. Dawidowskiej-Drąg

29 grudnia, czwartek, od godz.
9.00: Kleszczewo Górne,
ul. Północna, od p. Kruk
i ul. Brzozowa cała,
ul. Miodowa, ul. Lipowa,
ul. Jaśminowa, ul. Wierzbowa,
ul. Radosna

30 grudnia, piątek,
od godz. 9.00: Kleszczewo
Górne, ul. Gdańska,
od p. Załuskich, ul. Jodłowa,
od p. Gugałów, ul. Polna

31 grudnia, sobota,
od godz. 9.00 do16.00:
Kleszczewo Dolne,
ul. Słoneczna, ul. Szkolna,
ul. Pogodna, ul. Parkowa,
ul. Spacerowa, ul. Cicha;
od p. Kanków i od p. Platów

ZARYS WIARY
Stwórca nieba i ziemi

Chrześcijanie, nie negując teorii
ewolucji życia na ziemi, wyznają:
Bóg jest Panem świata i ciągle go
podtrzymuje.

Wierzą w Boga, Stwórcę nieba
i ziemi. Szczególnie ważne jest dla
nich to, że człowiek został stwo-
rzony przez Boga, jest od Niego
zależny, a zarazem stanowi Jego
obraz.

Chrześcijanie są przekonani, że
można znaleźć Stwórcę w jego świe-
cie, choć ślady Stwórcy są często
zakryte. Wiedzą, że Boga nie można
udowodnić tak jak coś, co kładzie
się na stół, co się pokazuje. On jest
całkiem inny jak ludzie i świat.

A jednak świat jest pełen tajem-
nic i pytań także dla wierzących.
Okazuje się, że dobro nie może
uporać się nieraz ze złem i wy-
daje się, że zło przeważa. Trudno
wówczas pogodzić się z myślą, iż
dzieje się tak w świecie stworzo-
nym i prowadzonym przez Boga. Co
uprawnia chrześcijan do przekona-
nia, że Pan Bóg podtrzymuje ten
świat, mimo doświadczanego zła, że
Bóg jest dawcą życia, że świat jest
Jego dziełem?
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Świat pochodzi od Boga

Nauka może obecnie dużo po-
wiedzieć o powstaniu i wieku Ziemi,
wyjaśnić liczne zagadki wszechświa-
ta. Pismo święte mówi nam o tym
niewiele. Również katechizm tym
się nie zajmuje, bo sprawą wiary
jest wraz z Biblią pytać i odpo-
wiadać – kto jest Bogiem naszego
świata i naszej wiary? Komu za-
wdzięczamy nasze życie? Dla kogo
żyjemy i dokąd zmierzamy ?

Chrześcijanie, a z nimi wyznaw-
cy innych religii, wiedzą, że świat
nie powstał za sprawą ślepego przy-
padku, lecz że za tym, co możemy
stwierdzić i zbadać, stoi Mądrość
i Miłość, do której wolno nam mówić
„Ty”. Tym samym wiara chrześci-
jan nie sprzeciwia się osiągnięciom
nauk przyrodniczych. Ona jedynie
inaczej stawia problem. Świat moż-
na porównać z dziełem sztuki. Jeśli
nawet ktoś wie z czego zostało zro-
bione, zna jego wiek, wielkość i cię-
żar, rozpoznaje jego kolory i kształty,
pomimo tego jeszcze nie ogarnął go
w całości. Nie zna wykonawcy. Nie
zna też pobudek, którymi ten się
kierował przy tworzeniu. Podobnie
ma się z naukami przyrodniczymi.
One badają przyrodę, ale nie biorą
jej za stworzenie. Przez to stawiane
przez nie problemy są ograniczone.
Dlatego też nauki przyrodnicze nie
potrafią dać żadnej wyczerpującej
odpowiedzi na zagadki świata.

Biblijne opowiadania o stworze-
niu (Rdz 1, 1–12) nie podają na-
ukowego obrazu świata. Ówcześni
ludzie dysponowali innym niż my
stanem wiedzy z zakresu fizyki,

chemii, biologii. Nic nie wiedzieli
o prawach ewolucji z tego, co my
wiemy. Ale równie istotne, jak dla
nas, było dla nich pytanie: Jak żyć
w obliczu panujących na świecie nie-
szczęść? Poszukiwali sensu swojego
istnienia. Chcieli zrozumieć, skąd
człowiek ma tyle odwagi, aby wie-
rzyć w przymierze Boga z ludźmi,
chociaż to, co widzi i czego w ży-
ciu doświadcza, przemawia przeciw
tej wierze. W narodzie izraelskim
wiara w Boga – Stworzyciela, wiara
w przymierze Boga z ludźmi i wiara
w zbawcze działanie Boga w teraź-
niejszości i w przyszłości – stanowią
jedność: „Nasza pomoc jest w imie-
niu Pana, który stworzył niebo i zie-
mią” (Ps 124, 8). Ten werset psalmu
pojawia się często także w liturgii
Kościoła. Jeśli chrześcijanin wyzna-
je: „Wierzę w Boga, Stworzyciela”,
oznacza to – wierzę, że wszystko
w naszym świecie, to także, co wy-
daje się nam niejasne, wspierane
jest przez mądrość i miłość Boga.
Bóg stworzył świat z niczego i wciąż
go w istnieniu podtrzymuje. Dlatego
nie zagraża mu powrót do nicości.
Bóg rządzi światem i prowadzi go
do celu. Bogu więc mogę i pragnę
siebie powierzyć.

Wiele psalmów wyraża radość
z powodu dzieła stworzenia; w jed-
nym z nich czytamy: Niebiosa gło-
szą chwałę Boga, dzieło rąk Jego
nieboskłon obwieszcza (Ps 19, 2).

Bóg jest Panem mocy
i potęgi

Poznając świat i jego prawa prze-
konujemy się, że otacza nas nie tylko
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dobro. W świecie jest tak dużo zła,
że ze zdumieniem pytamy, w jaki
sposób człowiek ma sobie z nim
poradzić. Jak można wierzyć w do-
brego Stwórcę, skoro potęga zła jest
tak wielka.

W wierzeniach niektórych lu-
dów pojawiają się dwaj potężni bo-
gowie – dobry i zły. Lud Izraela
doświadczony przez Boga, stwier-
dził: Zło jest wprawdzie potężne,
ale złe moce są tylko stworzeniami.
Nazywamy je diabłami, szatanami,
demonami, niszczycielami. Pobożni
Izraelici w ten sposób wyjaśniali ich
istnienie: Są one upadłymi aniołami,
które zbuntowały się przeciw Bogu
i zakłócają porządek świata. Tak
twierdzi również tradycja Kościoła.
Wiara mówi, że na końcu czasów
stanie się oczywiste, że tylko Bóg
jest Panem (Ap 20, 7–14). Jednak
pytanie, dlaczego Bóg teraz pozwala
działać złu, nadal pozostanie tajem-
nicą również dla wierzącego.

Pismo święte mówi o dobrych
i złych mocach. Dobre nazywa anio-
łami. Sławiąc wielką chwałę Boga
powiada, że aniołowie otaczają Je-
go tron (Ap 7, 11–12), wielbią Go
i oddają Mu cześć. Wielokrotnie
podkreśla też, że Bóg troszczy się
o ludzi, że przykazał swym wysłan-
nikom, by strzegli człowieka.

Biblia nie mówi nigdy o złych
mocach, jeśli jednocześnie nie uka-
zuje większej mocy Boga. Wierzący
czuje się też nimi zagrożony. I jemu
niełatwo przychodzi przezwyciężyć
stojące przed nim trudności. Wspar-
cie dla niego stanowi jednak wiara,
że człowiek jest dla Boga istotą bar-
dzo cenną i że Bóg go nie opuści
w żadnej próbie.

Ewangelicki pastor Dietrich
Bonhoeffer, zamordowany w 1945 r.
przez hitlerowców, napisał wiersz,
który kończy się słowami:

Otoczeni opieką dobrych Mocy,
z otuchą wyglądamy przyszłości.
Bóg z nami wieczorem i rankiem
i widać go w każdym nadcho-

dzącym dniu.

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek

Obraz świata: Łączne przedstawienie
ludzkiej wiedzy o świecie (np. biblijny
lub nowoczesny obraz świata) w od-
różnieniu od światopoglądu (= łączne
przedstawienie istoty i sensu świata,
wyjaśnienie świata i jego zjawisk).

Ewolucja (łac. = rozwój): Według dzi-
siejszej wiedzy przyrodniczej żyjące isto-
ty ziemskie nie zawsze były jednakowe.
Podlegały i podlegają ciągłemu rozwo-
jowi. Z prostych zaczątków powstały
w ciągu milionów lat – jakkolwiek
z istotnymi różnicami – rośliny, zwierzę-
ta i ludzie, osiągając dzisiejszy kształt.
Przyjęcie teorii ewolucji nie kwestionuje
wiary w to, że Bóg stworzył i utrzymuje
świat, i obdarza ludzi szczególną łaską.

Anioł (z grec. angelos = posłaniec):
Wysłańcy Boży mają według Biblii różne
zadania, są pośrednikami Bożej nowiny
i posłanymi przez Boga obrońcami ludzi.

Cherubini (termin pochodzenia mezo-
potamskiego): Podtrzymują tron Boży,
należą wraz z Serafinami do niebieskie-
go dworu. Na Arce Przymierza przed-
stawieni są jako istoty posiadające –
na znak obecności Boga – skrzydła (por.
Hbr 9,5). W Apokalipsie św. Jana (4,6–8)
i u proroka Ezechiela (10 i 22) mowa jest
o Cherubinach – czterech tajemniczych
istotach.

Serafini (hebr. = płonąć): Tak w wi-
dzeniu Izajasza nazywają się istoty nie-
bieskie otaczające tron Boży (Iz 6,1–13).
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Trony i Moce: „Między niebem i zie-
mią” jest o wiele więcej, niż to mó-
wi nam nasza szkolna mądrość. Żydzi
starali się wyrazić to przekonanie wy-
obrażeniem „chórów anielskich”. Trony
i Moce to nazwy grup aniołów, mówiące
o tym, że posłańcom Boga, przynoszą-
cym ludziom zbawienie, dany jest udział
w Bożej mocy.

Szatan: Biblia niekiedy nazywa złego
– „szatanem” (z hebr. = przeciwnik),
Lucyperem (gwiazda poranna upadła
z nieba, Według Izajasza 14, 12) albo
Belzebubem (wg 2 Krl 1, 2 imię bożka).

Egzorcyzm (grec. = zaklęcie): Od III w.
modlitwa (np. przy chrzcie) połączona
z prośbą, aby Chrystus wybawił człowie-
ka z mocy szatana.

KATECHIZM DOROSŁYCH
Eucharystia jako zadatek życia wiecznego

1. Być sytym i cierpieć głód to
doznania bliskie każdemu człowie-
kowi. Współcześnie wielu ludzi ma
nadmiar dóbr materialnych, ale są
też inni, którzy posiadają bardzo
niewiele. Człowiek pozbawiony nie-
zbędnych do godnego życia dóbr by-
wa postrzegany jako nieszczęśliwy,
obfitość zaś jest symbolem sytości,
zaspokojenia, szczęścia.

2. Tak jest dzisiaj, tak było w Starym
Testamencie, i w czasach Jezusa.
Dlatego niejednokrotnie w Piśmie
Świętym znajdujemy odniesienie do
obrazu uczty jako symbolu zaspoko-
jenia człowieka w wieczności. Ten,
kto będzie uczestniczył w uczcie
zbawionych, osiągnie pełnię rado-
ści. Zastawiony stół jest symbolem
szczęścia wiecznego, głód – wiecz-
nego odrzucenia. „W starożytnej
modlitwie Kościół sławił tajemnicę
Eucharystii: (...) «O święta Uczto,
na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego Męki, du-
szę napełniamy łaską i otrzymuje-
my zadatek przyszłej chwały». Jeśli
Eucharystia jest pamiątką Paschy
Pana (. . .), to (. . .) jest także zapo-
czątkowaniem niebieskiej chwały” –
naucza Katechizm Kościoła Katolic-
kiego (KKK 1402 ). Czy będziemy
uczestniczyć w owej uczcie zbawio-
nych, zależy w dużej mierze od
naszego wyboru. Sługa Boży Jan
Paweł II w Liście Apostolskim „Ma-
ne Nobiscum Domine” pisał: „Bóg
sprawił, że serce człowieka odczuwa
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«głód» Jego Słowa (por. Am 8,11),
głód, który zaspokoi tylko pełne
zjednoczenie z Nim. Komunia eu-
charystyczna jest nam dana, byśmy
«sycili się» Bogiem na tej ziemi
w oczekiwaniu na pełne zaspokoje-
nie w niebie” (19). Wezwani zatem
są wszyscy, czy jednak każdy przyj-
muje zaproszenie?

3. Szukając odpowiedzi na to pyta-
nie nie sposób nie odnieść się do
„zadatku” owej niebieskiej uczty, ja-
kim jest tu na ziemi Msza święta. To
również uczta. Tu też mamy okazję
obficie skorzystać z zastawionego
stołu. Tu podobnie możemy zaznać
szczęścia spotkania z Bogiem. Tu
również jesteśmy oczekiwani. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego naucza:
„Kościół wie, że już teraz Pan przy-
chodzi w Eucharystii, i przez nią
jest obecny pośród nas. Jednak ta
Jego obecność jest zakryta. Dlatego
sprawujemy Eucharystię, «oczeku-
jąc obiecanej nagrody i przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chry-
stusa»” (KKK 1404).

W przypowieści o uczcie królew-
skiej Jezus porównuje Królestwo
Niebieskie do uczty wyprawionej
przez króla (por. Mt. 22, 1–14).
Pan wychodzi do człowieka z da-
rem radosnego uczestnictwa w Jego
Królestwie, ale – niestety – człowiek
to zaproszenie odrzuca, albo nie po-
trafi z radości uczty skorzystać.
Człowiek gardzący Bożym darem
traci szanse udziału w wiecznym
szczęściu zbawionych.

„Eucharystia kieruje nas ku przy-
szłości – ku ostatecznemu przyjściu

Chrystusa na końcu dziejów. Ten
aspekt «eschatologiczny» nadaje sa-
kramentowi Eucharystii porywają-
cą siłę, która pozwala iść drogą
chrześcijańską z nadzieją” – pisał
Jan Paweł II (MND 15). Spotykając
się z Chrystusem w Eucharystii mo-
żemy umacniać się nadzieją radości,
która w pełni objawi się na uczcie
niebieskiej. Nadzieja wpisana w Eu-
charystię ma nie tylko wymiar osta-
teczny, nie dotyczy wyłącznie odle-
głej perspektywy wieczności. Dzię-
ki Eucharystii i przez Euchary-
stię nowego znaczenia nabiera
całe nasze życie, wszystkie na-
sze doświadczenia. Eucharystia
nie kończy się formułą rozesłania.
Z niej, a raczej z nią, idziemy w na-
szą codzienność. W takiej perspek-
tywie wszystko jest zasługiwaniem
na życie wieczne. Eucharystia jako
dar miłości daje nam duchową moc
w drodze do Niebieskiej Ojczyzny.

Jak z tego daru korzystamy? Czy
naprawdę Eucharystia stanowi cen-
trum naszego życia duchowego?

4. Zapamiętajmy: „Eucharystia na-
pełnia nas obfitym błogosławień-
stwem nieba i łaską, podtrzymu-
je nasze siły w czasie ziemskiej
pielgrzymki, budzi pragnienie życia
wiecznego i już teraz jednoczy nas
z Chrystusem siedzącym po prawi-
cy Ojca, z Kościołem niebieskim, ze
świętą Dziewicą Maryją i wszystki-
mi świętymi” (KomKKK 294).

KP
Opr. ks. Adam Kroll
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NASZ WIELKI RODAK

Gdy wspominam naszego umiłowanego
i wielkiego rodaka
To zawsze czuję w swoim sercu dumę
i ogromny zaszczyt
Że również dane mi było urodzić się
w tej samej Ojczyźnie
I w tym samym wieku, co następca świętego Piotra
– Jan Paweł II
By móc ucałować dłoń świętego człowieka
naszych czasów
Chociaż nie miał łatwego życia,
to nigdy nie narzekał na Swój los
Lecz zawsze głosił dobrą nowinę
wszystkim ludziom na całym świecie
Odwiedzał prawie wszystkie narody
gdyż pragnął nam uświadomić
Że Pan Bóg bardzo kocha
i przebacza każdemu człowiekowi
Bez względu na jego pochodzenie
i czy jest bogaty czy biedny
Nasz umiłowany i wielki rodak był żywym obrazem
samego Pana Boga na ziemi
Bo przez niezapomniane słowa, które wypowiadał
umiłowany następca świętego Piotra
To nasza Ojczyzna powoli zaczynała odzyskiwać
upragnioną i prawdziwą wolność
A człowiek mógł umocnić swoją wiarę w długo
oczekiwane lepsze jutro
Gdy nasz najlepszy Ojciec zaprosił do sobie
Swojego umiłowanego sługę – Jana Pawła II
To cały świat żegnając zawołał wspólnym głosem
ŚWIĘTY NATYCHMIAST
Wierzę, że nasz wielki rodak patrząc z nieba
pomaga wszystkim ludziom
Byśmy mogli jak najowocniej wykorzystać piękne świadectwo
duchowego życia
Które dał nam Jan Paweł II przez Swoją całą ziemską drogę

Marzena Hansch
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PATRON ŚWIĄTYNI W EŁGANOWIE

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj”. Tak brzmiało
podstawowe motto posługi kapłań-
skiej ks. Jerzego Popiełuszki.

Cieszymy się, że od dzisiaj, ta no-
wo konsekrowana świątynia, będzie
miała patrona – męczennika, błogo-
sławionego ks. Jerzego Popiełuszkę –
kapłana, bohatera prawdy i narodo-
wej solidarności, obrońcę Ojczyzny.

***

„Święte słowa”

Dopóki w głowach myśli krążą
nie zarażone pogardą,
jest święte słowo: WOLNOŚĆ,
jest święte słowo: PRAWDA. (. . .)

Pojęć odwiecznych jak nasza nacja
długo się nie da ukrywać.
Jest święte słowo: DEMOKRACJA,
jest święte słowo: SPRAWIEDLI-
WOŚĆ.

Hej, filomatów następcy!
Hej, filaretów prawnuki!
Zespolmy myśli w jedno ognisko,
w jedno ognisko – duchy!

Choćby nam kiedyś wraże moce
świat postawiły na głowie,
jest święte słowo: POLSKA,
jest święte słowo: CZŁOWIEK. . .

***

Alek Popiełuszko urodził się i wzra-
stał na ziemi białostockiej, w ro-
dzinie wielodzietnej, w skromnych
warunkach materialnych. W domu
panował duch miłości, głębokiej wia-
ry i patriotyzmu. Alek był gorli-
wym ministrantem, odpowiedzial-
nym uczniem, wrażliwym na ludzką
krzywdę.

Wspomnienie matki: „Był dobrym
chłopcem. Już od początku można
było po nim wszystko zauważyć.
Ciągnęło go do ludzi, z każdym
chciał porozmawiać. Na stole za-
wsze coś stawiał – ołtarzyk z ob-
razków, kwiatki. Od pierwszej klasy
szkoły podstawowej, aż do ostatniej
w liceum za ministranta w kościele
służył. Deszcz nie deszcz, mróz nie
mróz, on, kiedy trzeba było, te cztery
kilometry do kościoła szedł. I nigdy
nie narzekał, że jest zmęczony”.

Po maturze wstąpił do Seminarium.
Po pierwszym roku studiów, został
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wcielony do specjalnej jednostki woj-
skowej w Bartoszycach. Dwuletni
pobyt w wojsku – okres prześlado-
wań i szykan – fatalnie odbił się na
zdrowiu kleryka Jerzego, który tra-
fił do szpitala. Stan zdrowia kleryka
był tak ciężki, że ks. bp Kraszew-
ski podczas odwiedzin w szpitalu
zapłakał.

Z listu ks. Jerzego: ...dowódca pluto-
nu kazał mi zdjąć z palca różaniec,
na zajęciach, przed całym plutonem.
Odmówiłem, czyli nie wykonałem
rozkazu. A za to grozi prokurator.
Gdybym zdjął, wyglądałoby to na
ustępstwo. Ale ja zawsze patrzę głę-
biej. (...) O 20.00 zaprowadzono mnie
do dowódcy plutonu. Tam się zaczę-
ło. (...) Stałem więc przed nim boso.
Oczywiście cały czas na baczność.
Starał się mnie ośmieszyć, poniżyć
przed kolegami, to znów zaskoczyć
możliwością urlopów i przepustek.
Boso stałem przez godzinę. Nogi
zmarzły, zsiniały, więc o 21.10 kazał
mi buty założyć. (...) Ja zbywałem go
raczej milczeniem, odmawiając mo-
dlitwy w myśli i ofiarując cierpienia,
powodowane przygniatającym cięża-
rem plecaka, maski, broni i hełmu –
Bogu, jako przebłaganie za grzechy.
Boże, jak się lekko cierpi, gdy się
ma świadomość, że się cierpi dla
Chrystusa...

***

Ksiądz Jerzy pracował jako wika-
riusz w kilku parafiach. W sierp-
niu 1980 roku na prośbę Stefana
Kardynała Wyszyńskiego udał się
z posługą kapłańską do strajku-
jących w Hucie Warszawa. Oto-
czył również duchową opieką służbę
zdrowia, robotników i inteligencję

stolicy. W każdą ostatnią niedzielę
miesiąca ksiądz Popiełuszko odpra-
wiał Mszę św. w intencji Ojczyzny,
które gromadziły tysiące ludzi. Za
motto swych kazań przyjął słowa św.
Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”.

Msze św. za Ojczyznę oraz tych,
którzy dla niej cierpią, gromadzi-
ły tłumy wiernych. Odprawiający
je Ksiądz Jerzy był prześladowany
przez służby bezpieczeństwa PRL.
Przesłuchiwano go, dokonywano re-
wizji w jego domu, miały miejsce
próby zamachu na życie Księdza,
a komunistyczne media prowadzi-
ły oszczerczą kampanię przeciw je-
go działalności. Świadom niebezpie-
czeństw, jakie mu groziły Ksiądz
Popiełuszko mówił: „Jestem goto-
wy na wszystko i ludzi, którzy mi
zaufali, nie zostawię”. Podczas rewi-
zji w jego mieszkaniu Ksiądz Jerzy
zdołał napisać kartkę do probosz-
cza. Oto jej treść: „Zawsze głosiłem
prawdę. Poza Mszą św. za Ojczy-
znę i pracą charytatywną nic innego
nie czyniłem. Prowokację przyjmuję
jako doświadczenie dane mi przez
Boga dla większych owoców mojej
pracy patriotyczno-religijnej...”

19 października 1984 roku ksiądz
Jerzy, kapelan Solidarności, odpra-
wił ostatnią Mszę św. w parafii pw.
Świętych Polskich Braci Męczenni-
ków w Bydgoszczy i poprowadził
różaniec w intencji Ojczyzny.

W drodze do Warszawy ks. Je-
rzy został porwany i w bestialski
sposób zamordowany przez funk-
cjonariuszy służby bezpieczeństwa.
30 października 1984 roku zma-
sakrowane ciało Księdza Jerzego
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wydobyto z wód Zalewu Wiślanego
we Włocławku.

***

3 listopada 1984 roku pogrzeb Księ-
dza Jerzego Popiełuszki w kościele
św. Stanisława Kostki w Warszawie,
zgromadził dziesiątki tysięcy ludzi.
Pieśń, która towarzyszyła posłudze
ks. Jerzego i dawała nadzieję Pola-
kom była: Ojczyzno ma. . .

Ostatnia intencja, jaką wypowie-
dział ks. Jerzy podczas modlitwy
różańcowej w Bydgoszczy brzmia-
ła: Módlmy się, byśmy byli wolni
od lęku, zastraszenia, ale przede
wszystkim od żądzy odwetu i prze-
mocy. . .

***

Z procesu beatyfikacyjnego: „Kościół
wynosi do chwały ołtarzy tych, któ-
rzy ponieśli śmierć męczeńską, jak
Ksiądz Jerzy, zadaną z nienawiści do

wiary, do Kościoła. I wiemy doskona-
le, że w przypadku Księdza Jerzego
ta śmierć ze strony zabójców została
precyzyjnie zaplanowana i zadana
z ogromnym okrucieństwem. I jed-
nocześnie Kościół wynosi do chwały
ołtarzy tych, którzy śmierć męczeń-
ską przyjmują z wiarą i rezygnacją
dla Boga”.

Ks. Jerzy skupiał wokół siebie rzesze
ludzi z różnych środowisk, z całej
Polski. Podobnie było też w niedzielę
6 czerwca 2010 r., podczas Mszy św.,
w trakcie której – po 26 latach od
męczeńskiej śmierci – wyniesiony
został do grona błogosławionych.

Od dzisiaj, w naszej świątyni, będzie-
my prosić Boga za wstawiennictwem
bł. ks. Jerzego o łaskę umiłowania
Ojczyzny, o zwycięstwo Prawdy oraz
o mądre zagospodarowanie wolno-
ści: bł. ks. Jerzy – módl się za
nami!

Opr. ks. Adam Kroll

PYCHA, NAJGROŹNIEJSZA WADA

Analizując nasze wnętrze, do-
strzegamy wady, które opierają się
na Bożych darach; są zatem ich nie-
właściwym wykorzystaniem. Naj-
groźniejszą z wad jest pycha,
zwana również egoizmem. Jest
ona niewłaściwym wykorzysta-
niem miłości własnej. Istotnym
zaś elementem tej miłości jest
ambicja.

Bóg powiedział wyraźnie: „Miłuj
bliźniego jak siebie samego”. Przy-
kazał wiec miłować drugiego czło-
wieka i polecił także miłować siebie.
Każda prawdziwa miłość drugiego

człowieka rozpoczyna się właściwym
ustawieniem miłości samego siebie.
Powiedzmy jednak otwarcie, że mi-
łowanie samego siebie jest trudne.
Miłość jest troską o to, co dobre,
o to, co ubogaca, o to, co pozwa-
la wzrastać. Ambicja pochodzi od
Boga. Jest ona motorem wzrostu
i decyduje o sukcesie. Ambicja
jest również motorem rywaliza-
cji z innymi.

Ów Boży dar ambicji wykorzy-
stał przeciwnik człowieka, gdy chciał
odwrócić go od Boga. Ukazał mu wte-
dy możliwość sięgnięcia na własną
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rękę po obiecany dar, do którego
w planach Boga człowiek powinien
dorastać i do którego jeszcze, z racji
swojej niedojrzałości, nie miał prawa.
„Będziecie jako bogowie”; oto poku-
sa pod drzewem poznania dobra
i zła. „Będziecie jako bogowie”. Bóg
chciał, abyśmy byli „jako bogowie”,
ale pragnął, byśmy do tego dorastali
stopniowo. Źle wykorzystana w raju
ambicja doprowadziła do dramatu.
Boży dar wykorzystał Adam przeciw
sobie i przeciwko swoim dzieciom.

Pycha polega zatem na lek-
ceważeniu ustanowionych praw,
na próbie zajęcia miejsca, które
człowiekowi w danej konkretnej
sytuacji jeszcze się nie należy.
Pycha chce nieustannie rządzić na-
mi. Zmierza w dwu kierunkach.
Pierwszy prowadzi do skoncentro-
wania wszystkiego na sobie. Czło-
wiek chce być w centrum uwagi
i zainteresowania innych. Wszyst-
kimi środkami zabiega o to, by coś
znaczył; czyni to nawet cudzym kosz-
tem. Drugi kierunek – pycha zmierza
do rządzenia innymi i do panowa-
nia nad innymi. Jeśli człowiek nie
zwycięża, nie odnosi sukcesów; jeśli
ponosi klęskę, jego źle ustawiona
ambicja cierpi.

Pycha jest w każdym z nas.
Znawcy wnętrza człowieka powiada-
ją, że umiera dopiero pięć minut po
jego śmierci. Jest zatem w każdym
z nas; albo ujawniona i kontrolo-
wana, a więc niegroźna, albo zlek-
ceważona, niszcząca nas i niszcząca
innych, Pycha jest inteligentna
i w tym nas przewyższa, działa
bowiem w sferze podświadomo-
ści. Na przykład w wielu wypadkach
wykonujemy jakieś wspaniałe dzie-
ło i wydaje nam się, że motywacja

naszych czynów jest piękna, a po
pewnym czasie odkrywamy, że mo-
tywem naszych posunięć był zwykły
egoizm, że szukaliśmy własnej chwa-
ły. Uświadamiamy sobie, że właśnie
pycha była sprężyną naszego działa-
nia.

Demaskowanie zarówno jej obec-
ności, jak i działania jest bardzo
trudne. Jest groźna zawsze; w przed-
szkolu, w którym jeden malec rządzi
innymi dziećmi; w szkole, gdy Jacek
dźwiga dwie torby, swoją i Pawła,
ponieważ Paweł jest panem, a Jacek
stał się jego sługą; w małżeństwie,
gdy mąż nie potrafi ani pomóc żonie,
ani nawet nie chce uszanować jej
pracy, bo on jest panem domu, ona
natomiast jest tylko jego niewolnicą;
w domu starców, gdzie ludzie stulet-
ni sprzeczają się o to, czy jutro będzie
pogoda czy jej nie będzie i sprzecz-
kę zamieniają w wielką awanturę.
Rzecz jasna, że nie chodzi im o to,
czy będzie pogoda czy deszcz, tylko
o to, kto z nich ma rację, kto wygra.

Pycha towarzyszy nam przez całe
życie. Jest groźna, ponieważ potrafi
posługiwać się wszystkim i ma do
dyspozycji wszystkie wady; to ona
dyktuje chciwości i zazdrości sposób
postępowania, ona decyduje o wy-
buchach gniewu. Potrafi również
wykorzystać większość cnót z poko-
rą łącznie. Ktoś na przykład przez
całe lata pracuje nad zdobyciem cno-
ty pokory i mówi: – No, wreszcie
jestem pokorny. A pycha tylko się
uśmiecha, gdyż z chęci zdobycia po-
kory uczyniła cel życia człowieka
i dyskretnie przekonała go o jego
wielkości. Najpokorniejszy z pokor-
nych jest nadzwyczaj pysznym czło-
wiekiem. Umiejętność pychy polega
na opanowaniu podobnej sztuki jak
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umiejętność pływania na deskach,
czyli bycia zawsze na fali. Jest to wa-
da, która dochodzi do głosu w chwili,
gdy człowiek najmniej się tego spo-
dziewa. Uśmiecha się wówczas do
niego i mówi: – Znów wygrałam. Ma
ona tysiące twarzy. Występuje także
jako kompleks wyższości i niższości.
Upieranie się, by zostać na ostatnim
miejscu, często jest próbą zwrócenia
na siebie uwagi, a takie zachowanie
podyktowane jest przez pychę.

Niezdrowa ambicja jest trudna
do ujawnienia. Czasami czeka jak
utajona w organizmie choroba na
odpowiednie warunki, by mogła się
rozwinąć. Oto człowiek otrzymuje
wyższe stanowisko i po dwóch ty-
godniach nie można się już z nim
dogadać. Woda sodowa uderzyła mu
do głowy. Najbliżsi zastanawiają się,
co się z nim stało, a przecież spra-
wa jest prosta; wreszcie zaistniała
sytuacja, w której on może rządzić
innymi. Czekał na to całe życie.
Człowiek, który kupił japoński sa-
mochód, z pogardą spogląda na tych,
którzy przyjechali „maluchami”, mi-
mo iż on sam przez lat piętnaście
jeździł takim wozem. Znów zaist-
niał pretekst, sprzyjający ujawnieniu
się pychy. Przykładów można poda-
wać wiele. O wadach można mówić
w oparciu o fakty i nie potrzeba
wcale filozofować.

Skutki pychy. Jest ona matką
wszystkich grzechów. W każdym
z nich złożyła swoje „trzy grosze”.
Człowiek pyszny jest zawsze nieza-
dowolony albo jego zadowolenie trwa
krótko. Właściciel nowego wozu był
szczęśliwy, dopóki jego japoński sa-
mochód stał obok „maluchów”, ale
gdy zobaczył kolegę w lepszym wo-
zie, od razu do takiego auta zatęsknił

i marzył o tym, by posiąść jeszcze
droższy wóz. Człowiek pyszny jest
wiecznie niezadowolony i wciąż dąży
do tego, by wejść wyżej.

Pycha jest główną przyczy-
ną stresów, gdyż ona nie umie
przegrywać, nie znosi klęsk. A w
życiu klęska jest nieunikniona; pysz-
ny przeżywa ją jako dramat. To się
odbija na jego systemie nerwowym
i stopniowo go niszczy.

Pycha skutecznie odcina
człowieka od ludzi. Ci, którzy
mają serca otwarte na innych,
nie są pyszni, gdyż potrafią słu-
żyć. A kiedy znajdą się w potrzebie,
z reguły są otoczeni kręgiem ludzi
życzliwych, którzy im pomagają. Sa-
mi aż się dziwią, skąd bierze się
tyle życzliwości wobec nich. Gdy
człowiek pyszny znajdzie się w po-
trzebie, zostaje sam.

Pycha przekreśla zdolność
doskonalenia miłości. Kto nie
umie kochać siebie, nie umie
także kochać innych. To wielki
dramat. Jest w nim pułapka. Egoista
nie chce porzucić egoizmu, bo wyda-
je mu się, że gdy się z nim rozstanie,
zdradzi samego siebie. Tymczasem
miłość polega na zajęciu się dru-
gim człowiekiem. Miłość to zmiana
orbity życia. Zamiast kręcenia się
wokół siebie, zamiast egocentryzmu
człowiek wybiera drugą osobę, by
z niej uczynić centrum swego życia.
Egoista nie chce tego zrobić. To nie-
prawda, że nie umie; każdy, kto chce
kochać innych, może kochać, egoista
tego nie chce.

Jak uleczyć tę groźną choro-
bę? Najlepszym lekarstwem jest
umiłowanie prawdy, bo pycha
wprowadza nas w świat kłam-
stwa. Egoista nie szuka swojego
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miejsca, on zawsze chce wyjść po
drabinie społecznej wyżej niż miej-
sce, na którym być powinien. Dlatego
jest ciągle niezadowolony. Zarówno
wtedy, gdy tęskni do wymarzonego
miejsca, jak i wtedy, gdy się na
nim znajdzie. Ponieważ nie jest to
jego miejsce, nie może być z niego
zadowolony.

Drugim lekarstwem jest słu-
żenie innym z bezinteresowną
miłością. Trzeba jednak pamiętać,
że pycha potrafi służyć z wielkim
poświęceniem, ale tylko dlatego, by
zwracać na siebie uwagę, czyni to
tak długo, jak długo ma w tym ja-
kiś interes. Dlatego należy służyć
z bezinteresowną miłością.

Trzecim lekarstwem jest pró-
ba wypełnienia życia dziękczy-
nieniem za otrzymane dary Bo-
że, radość z tego, co posiadamy.

Czwarty lek to doskonalenie
pokory.

Czy umiesz dziękować Bogu za
wszystko, co od Niego otrzymujesz?
Czy doceniasz drogę, którą Bóg cię
prowadzi do umiłowania siebie, tak
jak On tego pragnie? Czy kocham
siebie przy pomocy dobrze ustawio-
nej ambicji? Czy zdrowa ambicja
jest siłą twórczą i motorem zdrowej
rywalizacji w doskonaleniu miłości
samego siebie i bliźnich?

Opr. ks. Adam Kroll

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

11 listopada w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbyła się
uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości. Spotkanie rozpoczę-
ło się od parady chorągwi ziem
polskich z czasów panowania Kazi-
mierza Jagiellończyka i wspólnie od-
śpiewanego hymnu państwowego.
Następnie przed licznie zgromadzo-
ną publicznością wystąpił historyk
prof. Tadeusz Stegner z Uniwersy-
tetu Gdańskiego, który odpowiadał
na pytania związane z obchodzonym
świętem, zadawane przez dyrektora
gimnazjum Mariusza Paradeckiego
oraz zaproszonych gości. W części
artystycznej wystąpił chór szkol-
ny pod dyrekcją Janusza Beyera.
Po występie młodzieży, w koncer-
cie fortepianowym, zaprezentowali
się Dorota Jabłońska-Mazurek oraz

Andrzej Ziarkiewicz, którzy wyko-
nali utwory F. Chopina i G. Ger-
shwina. Na zakończenie akademii
wszyscy mogli zapoznać się z wy-
stawą zbiorów muzealnych gimna-
zjum. Część z nich udostępnił Piotr
Torbicki z Ełganowa oraz Witold
Żagiell z Trąbek Wielkich, który
przybliżył zgromadzonym historię
swoich eksponatów.

***
Po 13 kolejkach rundy jesiennej se-
zonu 2011/2012 i 2 kolejkach rundy
wiosennej (rozegranych awansem
ze względu na przyszłoroczne Mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej),
w V lidze – grupa Gdańsk I zespół
Orzeł Trąbki Wielkie zajmuje 13
miejsce z dorobkiem 12 pkt. (3 zwy-
cięstwa i 12 porażek) przy stosunku
bramek 23 do 44.
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***
W rozgrywkach klasy B w grupie
Gdańsk III (po analogicznym okre-
sie rozgrywek jak w V lidze), zespół
Sokół Ełganowo zajmuje 3 miejsce

z dorobkiem 29 pkt. (9 zwycięstw,
2 remisy i 2 porażki) przy stosunku
bramek 37 do 15.

Opracował S. D.

Święto Niepoległości w trąbkowskim gimnazjum – wywiad z prof. Tadeuszem
Stegnerem z Uniwersytetu Gdańskiego

„By Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem.
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość.
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!”

Całej wspólnocie parafialnej życzy
Ryszard Kupka z pracownikami
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Trąbkach Wielkich
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Święto Niepoległości w trąbkowskim gimnazjum – koncert fortepianowy

Święto Niepoległości w trąbkowskim gimnazjum – wystawa zbiorów muzealnych
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2011

1. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jakuba
Ratkowskiego w 2. urodziny
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jana
Kozaka w 2. urodziny

2. Za śp. Jana (3. rocznica
śmierci) i Elżbietę Zielke

3. Za śp. Waleskę, Aleksandra
i Adama Bławatów oraz Jana
i Marię Sławnych

4. 830, Czerniewo:
Za śp. Genowefę i Henryka
Piotrowskich oraz zmarłych
z rodzin Piotrowskich
i Poprawskich
1000, Ełganowo: Za śp. Jana
Nadolskiego i zmarłych z tej
rodziny

5. Za śp. Mariannę, Czesława
i Helenę Bobkowskich

6. Za śp. Zygmunta Preussa
(7. rocznica śmierci)

8. Za śp. Edwarda Tkaczyka
(1. rocznica śmierci)

10. Za śp. Łucję i Jana (30. rocznica
śmierci) Platów

11. 830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptach i Elwart
1130: Za śp. Teofila Bodo
1800: Za śp. Teresę Gąsior
(4. rocznica śmierci)

12. Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich

13. Za śp. Pelagię i Wiktora
Bławatów

14. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Czesława
Ronowicza w 72. urodziny

b) Za śp. Kiliana Bławata
(100. rocznica urodzin) oraz
zmarłych z rodzin Bławatów
i Jasińskich

15. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

16. a) Za śp. Joannę Borkowicz
(rocznica urodzin)

b) Za śp. Genowefę Jankowską
(40. rocznica śmierci)

17. a) Za śp. Anielę, Franciszka,
Jana, Ireneusza i Czesława
Abramów

b) Za śp. Zygmunta
Zarembskiego (20. rocznica
śmierci)

18. 700: Za śp. Henryka
Jankowskiego

1000, Ełganowo: Za śp. Leona,
Annę i Romana Zulewskich

1130: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jakuba
Ogonowskiego w 10. urodziny

1800: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Sylwii
Szulc w urodziny

22. a) Za śp. Jadwigę i Czesława
Pietranisów

b) Za śp. Marcina Kulę
(1. rocznica śmierci)

24. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla
ks. kanonika Adama
Krolla w imieniny (int.
nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św.)
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b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Ireny
i Jerzego Popowiczów
w 39. rocznicę sakramentu
małżeństwa

25. 700: Za śp. Aleksandra, Józefa
i Władysława Plaków oraz
Metę Zimmermann
830, Czerniewo:
Za śp. Jadwigę i Józefa
Borkowskich
1000, Ełganowo: Za śp. Jana
i Łucję Kaszubów i Jana
Kielasa
1130: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Barbary
i Stanisława Gragowskich
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Monikę (rocznica
urodzin) i Kazimierza Bugów

26. 830, Czerniewo:
Za śp. Stanisławę, Józefa
i Władysława Szostków
1800: Za śp. Szczepana, Marię
i Mieczysława Goczkowskich

28. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Marii
i Przemysława Sautyczów
w 29. rocznicę sakramentu
małżeństwa

29. a) Za śp. Dorotę Knapińską
b) Za śp. Jolantę i Jerzego
Kopickich

30. Za śp. Henryka Nadolskiego
(5. rocznica śmierci)

31. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Krystyny i Jana Kosińskich
w 41. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Sylwestra Reimusa

SPIS TREŚCI

Mamy nową świątynię
w Ełganowie, ks. E. Szymański . . . 2

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

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

Życzenia Bożonarodzeniowe,
ks. E. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Plan kolędy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Zarys wiary. Stwórca nieba
i ziemi, ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . 8

Katechizm dorosłych.
Eucharystia jako zadatek życia
wiecznego, ks. Adam Kroll . . . . . . 11

Nasz wielki Rodak,
Marzena Hansch . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Patron świątyni w Ełganowie,
ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Pycha, najgroźniejsza wada,
ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kronika nie tylko parafialna . . . . . 19

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Odeszli do Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

23



ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 grudnia: Alex Mirosław Opala, Dagmara Rozalia Marchewicz;
12 grudnia: Magdalena Maria Borkowicz;
25 grudnia: Maksymilian Damian Pankowski,

Nikodem Kamil Węgrzyński, Wiktoria Kula.

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy (z d. Kromer) i Tomasza Kurkiewiczów
25 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Sylwii (z d. Bobrowskiej) i Tadeusza Klonowskich
25 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki (z d. Wochowskiej) i Bartłomieja Turzyńskich

ODESZLI DO PANA

8 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Edwarda Tkaczyka
17 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Czesława Abrama
22 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Marcina Kuli

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


