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PRZEGLĄD MINIONEGO ROKU 2011

W roku 2011 głównym przedsię-
wzięciem była kontynuacja budowy
kościoła w Ełganowie. Prace po-
stępowały w rekordowym tempie.
Należy się szczególna wdzięczność
Bogu za błogosławienie tej budowie
oraz budowniczym, ofiarodawcom
i skarbnikom. Kościół z nadania ks.
arcybiskupa Sławoja Leszka Gło-
dzia otrzymał patrona, którym jest
bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

***
Przy kościele w Trąbkach Wiel-

kich zostały wykonane płaskorzeź-
by w kaplicach różańcowych przed-
stawiające Tajemnice Światła. Wy-
konał je artysta rzeźbiarz Marek Za-
górski, który jest autorem wszyst-
kich tajemnic różańcowych i sta-
cji drogi krzyżowej przy naszym
sanktuarium, a także stacji dro-
gi krzyżowej w naszych kościołach
w Trąbkach Wielkich, Czerniewie
i Ełganowie. On też wykonał figurę
Jezusa Miłosiernego do kaplicy przy
ul. Ełganowskiej w miejsce znisz-
czonej przez miejscowych wandali.

***
W ramach przygotowań do ju-

bileuszu 25-lecia koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej, w pierwszą niedzielę Wielkie-
go Postu rozpoczęła się peregryna-
cja kopii cudownego obrazu w ro-
dzinach naszej parafii. Nawiedzenie
odbyło się już w Czerńcu, Czernie-
wie, Kleszczewie i Ełganowie. Trwa

jeszcze w Trąbkach Wielkich z prze-
rwą na czas kolędy. Nawiedzeniu
towarzyszy kapłan, który modli się
za rodzinę przyjmującą obraz i za-
wierza rodzinę matczynej opiece
Maryi.

***
W minionym roku praktykę dia-

końską w naszej parafii odbył dia-
kon Grzegorz Szatkowski, skiero-
wany do nas przez ks. arcybiskupa.
Diakon Grzegorz uczył też reli-
gii w trąbkowskim gimnazjum. 26
czerwca odprawił w naszym koście-
le Mszę św. prymicyjną.

***
17 marca minionego roku 79

kandydatów przyjęło sakrament
bierzmowania, którego udzielił ks.
arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

***
28 lipca, jak co roku, gościliśmy

Gdańską Pieszą Pielgrzymkę na
Jasną Górę. W pielgrzymim trudzie
uczestniczyło też kilkoro naszych
parafian.

***
Od pierwszej do drugiej niedzie-

li września obchodziliśmy w na-
szym sanktuarium tydzień odpu-
stowy, zakończony uroczystą sumą
odpustową, którą celebrował ks.
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Ta uroczystość łączy się z archi-
diecezjalno-samorządowymi dożyn-
kami oraz wręczeniem ryngrafów
dziesięciu wyróżnionym rodzinom
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z terenu archidiecezji, które przy-
znaje Kapituła Promująca wzorowe
Rodziny z siedzibą w Trąbkach
Wielkich. W organizację uroczysto-
ści odpustowo-dożynkowych od kil-
ku lat włącza się samorząd gminy
z wójtem i przewodniczącym Rady
Gminy na czele.

***
Bardzo ważnym przeżyciem

i wydarzeniem była wizytacja kano-
niczna parafii dokonana przez ks.
arcybiskupa Sławoja Leszka Gło-
dzia metropolitę gdańskiego w dniu
26 listopada. Prawo kościelne naka-
zuje biskupom diecezjalnym wizyto-
wanie parafii. Poprzedniej wizytacji
dokonał w 2002 roku nieżyjący
już ks. biskup Zygmunt Pawło-
wicz. Kilka dni przed przybyciem
ks. biskupa wizytatora parafię od-
wiedzili księża, pracownicy kurii
metropolitalnej i dokonali kontro-
li ksiąg parafialnych, majątku ko-
ścielnego, finansów, stanu kościo-
łów i ich ubezpieczenia. W trakcie
wizytacji księdzu biskupowi złożyli
sprawozdania przewodniczący po-
szczególnych wspólnot działających
na terenie parafii. Sprawozdania
te zostały włączone do dokumen-
tów wizytacyjnych i opublikowane
w „Kanie” na s. 8–14. Wydaje się, że
wizytacja u nas wypadła pomyślnie.

***
W dniu następnym, w niedzielę,

27 listopada ks. arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź podczas uroczystej
sumy dokonał konsekracji nowego
kościoła w Ełganowie oraz poświę-
cił nowo wybudowaną drogę łączą-
cą Trąbki Wielkie z Ełganowem.

Świątynia nie pomieściła wszyst-
kich przybyłych na tę uroczystość.
Uroczystość konsekracji i nadania
patrona kościołowi uświetnili swoją
obecnością brat i siostra zamordo-
wanego bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
patrona ełganowskiego kościoła.

Wraz z księdzem arcybiskupem
Mszę św. koncelebrowali księża ro-
dacy: ks. Wiesław Stolc i ks. Krzysz-
tof Sroka oraz ks. kan. Gerard
Borys, ks. proboszcz Dariusz Cie-
niewicz z Postołowa, ks. proboszcz
Andrzej Sowiński z Mierzeszyna,
ks. kan. Adam Kroll, ks. kan. An-
drzej Pradela, szef wydziału dusz-
pasterskiego kurii metropolitalnej.
Ceremonii przewodził ks. prał. Ed-
mund Skalski. Swoją obecnością
zaszczycił nas ks. prał. Ryszard Wo-
łos ze Świbna, mój były proboszcz
z Giemlic.

Po kościelnych ceremoniach
uroczysty posiłek w świetlicy wiej-
skiej przygotowali dla zaproszonych
gości mieszkańcy Ełganowa. Uro-
czystość wypadła bardzo okazale
i ks. arcybiskup był nią wyraźnie
zbudowany.

***
W początkach listopada w ko-

ściele parafialnym organmistrz
z Pogódek, p. Kurecki wykonał kon-
serwację naszych organów. Chcemy
zakończyć rok naprawą śniegoła-
pów na dachu naszego trąbkow-
skiego kościoła.

Za wszystkie łaski otrzymane
w roku 2011 Bogu przez Maryję
niech będą dzięki.

Ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2012

1 stycznia: Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki

Lb 6,22–27
Ga 4,4–7
Łk 2,16–21

Lecz Maryja zachowywała wszystkie
te sprawy i rozważała je w swoim
sercu (Łk 2,19).

Rozważała wszystko to, czego nie
rozumiała, czego nie mogła pojąć.
My zaś to, czego nie rozumiemy,
co nas nieraz denerwuje, chcemy
często odrzucić, zapomnieć, albo też
stale pytamy – i nieraz tracimy
wiarę.

Wszystko, czego nie rozumiemy i co
nas nieraz tak drażni – jest mą-
drością Bożą, na razie niepojętą, bo
układa się inaczej, niż chcielibyśmy.
Dzieje się tak dlatego, że Bóg jest
ponad naszą ludzką logiką. Abyśmy
umieli pamiętać nawet to, czego nie
rozumiemy. To, czego nie rozumie-
my, jest naprawdę zawsze Panem
Bogiem, jest spoza naszego sposobu
myślenia.

6 stycznia: Uroczystość
Objawienia Pańskiego

Iz 60,1–6
Ef 3,2–3a.5–6
Mt 2,1–12

8 stycznia: Niedziela Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7

Dz 10,34–38
Mk 1,6b–11
Jan nosił odzienie z sierści wielbłą-
dziej i pas skórzany około bioder,
a żywił się szarańczą i miodem le-
śnym. I tak głosił: „Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby schyliwszy się rozwią-
zać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą. On zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym” (Mk
1,6–8).
Bywa, że jesteśmy pobożni, przy-
chodzimy do kościoła, ale Jezusa
zostawiamy z tyłu. Nie dostrzega-
my Jego wielkości. Dzieje się tak
wtedy, kiedy myślimy tylko o speł-
nieniu koncertu naszych życzeń,
wtedy, kiedy zamartwiamy się, że
nam się nic nie udaje, z niczym nie
zdążymy i liczymy tylko na samych
siebie. Nie dostrzegamy, że za nami
idzie Jezus – Moc, Źródło, z którego
wszystko można czerpać.
Jezus często w Ewangelii mówi:
„Pójdź za Mną”. Mamy iść za Nim
jak Szymon, Andrzej, Jan, uzdro-
wiony ślepiec spod Jerycha. Mamy
iść jak mędrcy za gwiazdą betlejem-
ską, jak Żydzi na pustyni za słupem
ognia w nocy, za obłokiem w ciągu
dnia. Mamy iść Jego śladami.

15 stycznia: 2. Niedziela
Zwykła
1 Sm 3,3b–10.19
1 Kor 6,13c–15a.17–20
J 1,35–42
Jezus zaś, odwróciwszy się i uj-
rzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do
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nich: „Czego szukacie?”. Oni powie-
dzieli do Niego: „Rabbi! – to zna-
czy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”.
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zo-
baczycie”. Poszli więc i zobaczyli,
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali
u Niego (J 1,38–39).

Mieszkać z kimś to przebywać
z nim. Kiedy mieszkamy z Jezu-
sem? Wtedy, kiedy modlimy się,
przyjmujemy Komunię Świętą. Na
pytanie uczniów Jezus odpowiedział
nieoczekiwanie: „Chodźcie, a zoba-
czycie”. Nie odpowiedział: „Miesz-
kam przy ulicy Kamiennej”, albo
„U garncarza jako cichy lokator”,
„Na wzgórzu Mojżesza z widokiem
na Jerozolimę”.

Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć
się z miejsca i szukać ludzi, w któ-
rych On mieszka.

Przebywać z Jezusem to być z Nim
nie tylko w stajence betlejemskiej,
na pustyni, gdzie przeszkadza dia-
beł, na weselu, w Jordanie, gdzie
stanął po stronie grzeszników, a nie
tych, którzy uważają się za czystych,
pod krzyżem, w niebie, blisko taber-
nakulum, ale wśród tych, w których
On przebywa. Najtrudniej jest być
z Jezusem na co dzień.

22 stycznia: 3. Niedziela
Zwykła

Jon 3,1–5.10
1 Kor 7,29–31
Mk 1,14–20

Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie ryba-
kami ludzi”. I natychmiast zostawili
sieci i poszli za Nim (Mk 1,17).

Czy dziś nie powtarza się historia
tego fragmentu Ewangelii? Jezus
stale przechodzi koło nas z niewi-
dzialnym królestwem. Przychodzi
nieraz w chwili bardzo zwykłej, nie
wtedy, kiedy się modlimy i myślimy
o Nim. Kiedy Jezus przechodził ko-
ło rybaków galilejskich? Nie wtedy,
kiedy się modlili, śpiewali psalmy,
ale wtedy, kiedy mieli ręce zajęte
i brudne codzienną pracą, płukali
sieci z mułu, zarzucali je do wody.
Czy nie zdumiewa nas, że ta harów-
ka, codzienna praca nie ogłupiła ich
do reszty? Potrafili przecież, nie na
modlitwie, ale przy ciężkiej pracy,
dostrzec, dosłyszeć i posłuchać Pana
Jezusa.

29 stycznia: 4. Niedziela
Zwykła

Pwt 18,15–20
1 Kor 7,32–35
Mk 1,21–28

Był właśnie w ich synagodze czło-
wiek opętany przez ducha nieczyste-
go. Zaczął on wołać: „Czego chcesz
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przy-
szedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś:
Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał
mu surowo: „Milcz i wyjdź z nie-
go”. Wtedy duch nieczysty zaczął
nim miotać i z głośnym krzykiem
wyszedł z niego (Mk 1,23–26).

Wydaje się, że tak jak człowiek mio-
tany złym duchem, tak dzisiaj cały
świat jest przez niego dręczony. Zły
duch krzyczy o bombach, atomach,
nocy nuklearnej, terrorystach, woj-
nach gwiezdnych. Zgroza! Pozostaje
tylko jedno: modlitwa i pociecha –
prędzej czy później diabła wezmą
diabli!

Ks. Jan Twardowski
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PLAN KOLĘDY

2 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: Kleszczewo Dolne,
ul. Skarszewska,
od p. Abramów
i od p. Struckiel

3 stycznia, wtorek, godz. 16.00:
Kleszczewo Dolne, ul. Leśna,
ul. Tęczowa, ul. Gwieździsta,
ul. Księżycowa, ul. Spokojna

4 stycznia, środa, godz. 16.00:
Ełganowo, ul. Szkolna,
od p. Zittermann, ul. Teodora
Wrzesińskiego, ul. Wiktora
Orlikowskiego

5 stycznia, czwartek, godz. 16.00:
Ełganowo, ul. Łąkowa,
ul. Asfaltowa, od p. Surmów
i od p. Kotulów, ul. Spokojna,
ul. Tęczowa, ul. Wierzbowa,
ul. Radosna

6 stycznia, Uroczystość Trzech
Króli: nie będzie kolędy

7 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Ełganowo, ul. Asfaltowa,
od p. Dziekońskiego
i od p. Hennig

8 stycznia, niedziela, godz. 14.00:
Ełganowo, ul. Macierzy
Szkolnej, od sklepu
i od p. Leśniewskich

9 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: Trąbki Wielkie,
ul. Gdańska (cała),
ul. Wiśniowa

10 stycznia, wtorek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej,
od p. Dyksów do krzyża

11 stycznia, środa, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
(cała)

12 stycznia, czwartek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
(bez bloku SKR), ul. Krótka,
osiedle „Leśne Runo”:
ul. Malinowa, ul. Jagodowa,
ul. Poziomkowa

13 stycznia, piątek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa
(bez bloków),
od p. Kusz do p. Gorzyńskich
(obie strony)

14 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie ul. Polonii
Gdańskiej (do cmentarza)
i blok SKR

15 stycznia, niedziela, godz. 14.00:
Trąbki Wielkie, „kasary” przy
ul. Parkowej i ul. Leśna

16 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: Trąbki Wielkie,
ul. Parkowa, bloki

17 stycznia, wtorek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej,
od p. Preussów do bloku
„Nadzieja” włącznie

18 stycznia, środa, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. K. Pawłowskiej
(od kapliczki Miłosierdzia
Bożego), ul. Bukowa

19 stycznia, czwartek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa,
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ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Cisowa, ul. Grabowa,
ul. Głogowa

20 stycznia, piątek, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Ełganowska, ul. Jaworowa,
ul. Akacjowa, ul. Polonii
Gdańskiej

21 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:

ul. Jesionowa, ul. Dębowa,
ul. Lipowa, ul. Klonowa

22 stycznia, niedziela, godz. 14.00:
Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Kasztanowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa,
ul. Topolowa; ul. Pasteura

23 stycznia, poniedziałek,
godz. 16.00: nowi mieszkańcy,
którzy zgłoszą kolędę
i poświęcenie domu

WIELKA WARTOŚĆ DUCHOWA
MSZY ŚW. GREGORIAŃSKIEJ

W Nowym Testamencie jedy-
ną i najdoskonalszą ofiarą skła-
daną Bogu jest ofiara Mszy św.
Jest ponowieniem tej ofiary, któ-
rą złożył Chrystus, oddając za nas
wszystkich swe życie na krzyżu.
Ona uwalnia nas z niewoli grzechu
i daje nam udział w życiu wiecz-
nym. W Chrystusową ofiarę Mszy
św. włączmy swoje ofiary: cierpie-
nie, chorobę, niepowodzenie. Pod-
czas każdej Mszy św. kapłan wypo-
wiada słowa: „Wspominając śmierć
i zmartwychwstanie Twojego Syna,
ofiarujemy Tobie, Boże Chleb życia
i Kielich zbawienia, i dziękujemy,
że nas wybrałeś, abyśmy stali przed
Tobą i Tobie służyli” oraz „Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chry-
stusie Tobie, Ojcze Wszechmogący
w jedności Ducha Świętego wszelka
cześć i chwała”.

Msza św. niesie szczególną po-
moc nam żyjącym tu na ziemi
oraz duszom oczekującym zbawie-
nia, oczyszczającym się w czyśćcu.

Już w VIII wieku papież Grze-
gorz I Wielki wprowadził w Kościele
praktykę 30 Mszy św. odprawianych
przez kolejne 30 dni (bez przerwy)
za dusze pozostające w czyśćcu. Pa-
pież był przekonany o szczególnej
skuteczności takiej formy pomocy
zmarłym. Stąd od papieża Grze-
gorza 30 Mszy św. odprawianych
przez 30 dni nosi miano Mszy św.
gregoriańskiej.

Praktyka Mszy św. gregoriań-
skiej otrzymała aprobatę Stolicy
Apostolskiej. Kongregacja odpustów
z dnia 15 marca 1884 r. wyjaśniła,
że zaufanie wiernych do Mszy gre-
goriańskich, jako szczególnie sku-
tecznych dla uwolnienia zmarłego
od kary czyśćca, należy uważać za
zgodne z wiarą. Źródłem szczegól-
nej skuteczności Mszy gregoriań-
skich jest wstawiennictwo i zasługi
papieża Grzegorza Wielkiego.

Należy pamiętać o ciągłości
przez 30 dni sprawowanej Mszy
św. gregoriańskiej. Nie przerywają
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tej ciągłości Trzy Dni Święte, Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wielka
Sobota ani choroba celebransa.

Kongregacja Soboru Watykań-
skiego II deklaracją z dnia 24
lutego 1967 r. stwierdza, że Msze
gregoriańskie przerwane z powodu
nieprzewidzianej przeszkody, zacho-
wują swoją wartość im przypisaną,
byle brakujące Msze św. zostały jak
najszybciej uzupełnione.

Bardzo zachęcam drogich para-
fian, by po stracie bliskich, zamiast
żywych czy sztucznych kwiatów,
które szybko ulegną zniszczeniu,
zamówić za zmarłego członka ro-
dziny Mszę św. gregoriańską, która
przyniesie mu większą duchową po-
moc, niż kwiaty. Już na ten temat
pisałem w poprzednich numerach
„Kany”. Wydaje mi się, że wielu pa-
rafian nie zna tej praktyki i dlatego

nie zamawia Mszy św. gregoriań-
skiej za zmarłego.

Sam często mówię, że jestem
w „wieku poborowym”. Kiedy odej-
dę z tego świata, to przede wszyst-
kim proszę o odprawienie za mnie
Mszy św. gregoriańskiej. Kwiatów
na grobie może nie być wcale, ale
gregoriańskiej Mszy św. dopraszam
się już za życia. Gdyby mi to było
niepotrzebne, to niech z jej owo-
ców korzystają inni kapłani, którzy
pracowali w tej parafii.

Proszę więc przy załatwianiu
formalności pogrzebowych pomy-
śleć od razu o Mszy św. grego-
riańskiej, a przybyłym na pogrzeb
członkom rodziny zaproponować,
by zamiast kupować kwiaty, do-
łączyli się do składki na Mszę św.
gregoriańską.

Ks. E. Szymański

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII

Przemówienie powitalne
ks. proboszcza

Ekscelencjo, najdostojniejszy
księże arcybiskupie, metropolito
gdański.

W imieniu całej parafialnej
wspólnoty serdecznie witam Waszą
Ekscelencję w naszym sanktuarium
i dziękuję za wielką życzliwość, jaką
darzysz naszą parafialną wspólnotę.
Moje kapłańskie życie związało się
z tą parafią, bo jestem tu już 40. rok,
najdłużej na Wyżynie Gdańskiej. Na
Ręce księdza arcybiskupa składam
podziękowanie drogim parafianom

i księdzu kanonikowi Adamowi za
życzliwość, wyrozumiałość i współ-
pracę. Należy podkreślić, że dobrze
się układa współpraca z władzą sa-
morządową, z p. wójtem i przewodni-
czącym Rady Gminy na czele, czego
wyrazem jest wspólna organizacja
dożynek, czy choćby jutrzejszej uro-
czystości konsekracji kościoła z po-
święceniem nowej drogi. Podobnie
dobra jest współpraca z dyrekcjami
szkół na naszym terenie.

Ekscelencjo, mam tę świado-
mość, że przybywasz do nas jako
Pasterz w imieniu Chrystusa, aby
umocnić naszą wiarę, naszą więź
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z Kościołem i obdarzyć arcypaster-
skim błogosławieństwem, o co z po-
korą prosimy.

Ks. E. Szymański

Sprawozdanie nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej

W naszej parafii posługa nadzwy-
czajnego szafarza Komunii świętej
jest pełniona od 1993 roku, kiedy
do tej służby zostało powołanych
trzech mężczyzn. W roku 1994 do-
szedł jeszcze jeden szafarz. W roku
1996 stan szafarzy został uzupełnio-
ny, po odejściu do nowo utworzonej
parafii szafarza z Postołowa. Kolejny
szafarz dołączył w 1997 roku, na-
stępny – rok później. W roku 2002
promocję uzyskało jeszcze dwóch
szafarzy. Jeden z nich po dwóch
latach zrezygnował z pełnienia służ-
by szafarza. W roku 2007 został
powołany kolejny szafarz z Trąbek
Wielkich. W roku 2009 był promowa-
ny szafarz, który niestety nie podjął
posługi z powodów rodzinnych.

Obecnie w parafii jest ośmiu
nadzwyczajnych szafarzy Komunii
świętej, są nimi: sześciu mieszkań-
ców Trąbek Wielkich oraz po jed-
nym mieszkańcu Kleszczewa i Czer-
niewa. Szafarze z Czerniewa oraz
z Kleszczewa swoją posługę peł-
nią głównie w filialnym kościele
w Czerniewie, pozostali – w kościele
parafialnym w Trąbkach Wielkich.

Wszyscy szafarze są ojcami ro-
dzin. Wszyscy należą równocześnie
do innych grup duszpasterskich: Ra-
dy Duszpasterskiej, ministrantów,
Żywego Różańca, neokatechume-
natu.

Nadzwyczajni szafarze co nie-
dzielę, po pierwszej Mszy św. zano-
szą Komunię św. chorym mieszkań-
com Trąbek Wielkich oraz Czernie-
wa, a w pierwszą niedzielę miesiąca
zawożą Komunię także do innych
wiosek parafii. Posługą szafarzy ob-
jętych jest przeciętnie od 30 do 40
chorych. Szafarze pomagają również
w udzielaniu Komunii św. w kościele
podczas Mszy św.

Nadzwyczajni szafarze Komunii
św. uczestniczą w dorocznych re-
kolekcjach, dniach skupienia oraz
pielgrzymkach dla szafarzy organi-
zowanych w archidiecezji. Uczestni-
czą również w miesięcznych spotka-
niach formacyjnych w parafii, odby-
wających się pod przewodnictwem
ks. Proboszcza.

Grzegorz Olszewski

Sprawozdanie Żywego Różańca

W naszej parafii istnieje 16 Róż
Żywego Różańca. W każdą, drugą
niedzielę miesiąca spotykamy się po
porannej Mszy Świętej na nabo-
żeństwie, na którym ks. proboszcz
podaje intencje na dany miesiąc. Naj-
młodszą Różą jest Róża pw. Św. Ojca
Pio, która powstała 1.10.2009 r. Ró-
ża ta skupia rodziców, modlących się
za swoje dzieci. Żywy Różaniec pra-
gnie aktywnie uczestniczyć w życiu
parafii. Wspieramy modlitewnie na-
szych kapłanów, ich przedsięwzięcia,
omadlamy nasze parafialne proble-
my i trudności, które przynosi życie
codzienne. Pomagamy ks. Probosz-
czowi w kwestowaniu na budujący
się kościół w Ełganowie, służymy
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pomocą w przygotowaniu parafial-
nych uroczystości. Bardzo ważnym
dla nas dniem jest dzień odpustowy,
poświęcony czcicielom Matki Bożej,
podczas którego dziękujemy kocha-
nej Matce za wszystkie otrzymane
łaski i zawierzamy się jej matczynej
opiece.

Monika Kosińska

Sprawozdanie Służby
Liturgicznej Ołtarza

Ministranci naszej parafii to
chłopcy szkoły podstawowej, gim-
nazjum oraz panowie. Obecnie mi-
nistranci posługują w dwóch kościo-
łach – parafialnym oraz filialnym
w Czeniewie. Jest nas obecnie 35.
Nasza posługa opiera się na cotygo-
dniowej służbie przy ołtarzu w nie-
dziele święta oraz przy wszystkich
uroczystościach kościelnych. Mini-
stranci korzystają ze spotkań z ka-
płanem oraz przystępują do sakra-
mentów św.

Cieszymy się z każdego nowego
kandydata przyjmowanego do służ-
by ministranckiej. Jesteśmy dumni,
że możemy służyć u stóp Mat-
ki Boskiej Trąbkowskiej korono-
wanej przez błogosławionego Jana
Pawła II.

Piotr Dyksa

Sprawozdanie Grupy
Modlitewnej św. Ojca Pio

Grupa Modlitewna św. Ojca Pio
w naszej parafii została założona
w 2009 jako owoc rekolekcji pro-
wadzonych przez ojców kapucynów

z Gdańska. Co miesiąc odbywają się
spotkania formacyjne i modlitewne,
na których zapoznajemy się z życiem
i duchowością św. Ojca Pio, bierze-
my udział w adoracji Najświętszego
Sakramentu, w którego obecności
modlimy się w intencjach naszej
parafii, ojczyzny i całego Kościoła
świętego. Nabożeństwo kończy bło-
gosławieństwo i ucałowanie relikwii
św. Ojca Pio. Członkowie grupy bio-
rą też udział w dorocznej pieszej
pielgrzymce do Pawłowa z okazji
odpustu ku czci świętego patrona.

Jadwiga Pianowska

Sprawozdanie wspólnoty
neokatechumenalnej

Wspólnota neokatechumenalna
w parafii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Trąbkach Wiel-
kich powstała 1 kwietnia 2001 ro-
ku. Po kilkumiesięcznych kateche-
zach, prowadzonych przez katechi-
stów z parafii Miłosierdzia Bożego
w Gdańsku Migowie, na Drogę Neo-
katechumenalną wstąpiło około 40
osób, między innymi osoby z para-
fii Sobowidz i Kłodawy z przewagą
parafian trąbkowskich. Obecnie we
wspólnocie jest 24 członków w róż-
nym wieku, najmłodszy ma 15 lat,
najstarszy 75 lat.

Celem istnienia wspólnoty jest
ewangelizacja, czyli głoszenie Do-
brej Nowiny i dzieł Bożych oraz
uwielbienie Boga w życiu i w mo-
dlitwie indywidualnej i wspólnej.
Celami pośrednimi jest wszystko to,
co służy dwóm powyższym celom,
a przede wszystkim: osiąganie doj-
rzałości chrześcijańskiej, wzrastanie
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w żywej relacji z Bogiem, tworzenie
więzi między członkami wspólnoty.

Wspólnota neokatechumenalna
realizuje trójnóg chrześcijański: słu-
chanie Słowa Bożego, Eucharystia
i wspólnota, dlatego spotykamy się
dwa razy w tygodniu w kapliczce
przykościelnej w Domu Pielgrzyma
na Liturgii Słowa i Eucharystii oraz
raz w miesiącu na Liturgii Pokutnej,
na których systematycznie dzielimy
się Słowem Bożym oraz własnym
życiem. Członkowie wspólnoty po-
dzieleni są na 3 grupy, które syste-
matycznie według kolejności przygo-
towują czytania i wstępy do Liturgii
Słowa i do Eucharystii. Każdą grupę
prowadzą wyznaczeni przez kate-
chistów odpowiedzialni. W okresie
wielkopostnym wszyscy wychodzi-
my na ulice Trąbek Wielkich głosić
słowo Boże. Raz w miesiącu orga-
nizujemy wewnętrzną konwiwencję,
która pomaga nam w formowaniu
się naszej wspólnoty.

Wspólnota uczestniczy w kate-
chezach wyjazdowych, organizowa-
nych przez katechistów regional-
nych, w różnych kościołach Gdań-
ska, między innymi w katechezach
adwentowych i wielkopostnych. Do
Gdańska wyjeżdżamy również na
uroczyste Eucharystie np. z okazji
zakończenia roku katechetycznego.
Odpowiedzialni za grupy uczestni-
czą raz w roku w wyjazdowej konwi-
wencji regionalnej rozpoczynającej
rok katechetyczny. Wszystkie kate-
chezy z tej konwiwencji po powrocie
przekazują wspólnocie na własnej
konwiwencji, czasem również wy-
jazdowej.

Cel wspólnoty neokatechumenal-
nej od 1 kwietnia 2001 roku w naszej

parafii realizowany jest pod opieką
pasterską proboszcza ks. Edwarda
Szymańskiego – prezbitera naszej
wspólnoty.

Główni odpowiedzialni
Dorota i Zdzisław Jaszewscy

Sprawozdanie poradnictwa
rodzinnego

Jan Paweł II w Liście do Rodzin
nazywa rodzinę pierwszą i najważ-
niejszą drogą Kościoła. Jako do-
radczyni życia rodzinnego w tutej-
szej parafii chciałabym przedstawić
księdzu Arcybiskupowi pracę naszej
Poradni Rodzinnej.

Pracują w niej trzy osoby przygo-
towane i ciągle szkolone przez Diece-
zjalną Poradnię Rodzinną i Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Natu-
ralnego Planowania Rodziny. Z na-
szego nauczania korzystają również
narzeczeni z innych parafii naszego
dekanatu. Jesteśmy też przygotowa-
ni do służenia małżeństwom z róż-
nym stażem i w różnych sytuacjach
życiowych. W razie potrzeby poma-
gamy w odnalezieniu specjalistów.

Naszym zadaniem jest służyć
prawdzie o małżeństwie i rodzinie.
Przypominamy, że sakramentalny
związek małżeński jest sposobem
związania się z Bogiem, a więc
właściwą małżonkom drogą do świę-
tości, poprzez budowę komunii mał-
żeńskiej na wzór komunii Osób
Boskich.

Decyzja o zawarciu sakramen-
tu małżeństwa powinna być wybo-
rem stylu życia, w którym płodność
przyjmuje się jako wielki i święty

11



dar do roztropnego i wielkoduszne-
go zagospodarowania. Ciało ludzkie
jest nierozerwalnie związane z tym
co duchowe w człowieku. Utrzymać
ciało swoje i innych „w świętości i we
czci” jest konsekwencją i przejawem
życia „według Ducha”.

Czystość wnosi w każdą sferę
relacji ludzkich szczególne piękno,
które sprawia, że te relacje są pełne
prostoty, a zarazem głębi, a także
serdeczności, która nie jest tylko
powierzchownym stylem bycia, lecz
rodzi się z autentycznego zawierze-
nia między osobami.

O wartości czystości przedmał-
żeńskiej i czystości małżeńskiej
uczymy również w naszej porad-
ni, jak ją realizować bez lęku, po-
przez użycie potęgi ludzkiego rozu-
mu i woli.

Katarzyna Brzózka

Sprawozdanie z działalności
parafialnej Caritas

Caritas parafialna funkcjonuje
od 2006 roku. W skład Caritasu
wchodzi dziewięć osób.

Caritas obejmuje swoją troską
ubogich, chorych i ludzi w pode-
szłym wieku. Z okazji świąt, Dnia
Chorego, odpustu parafialnego od-
wiedzamy chorych i emerytów z ży-
czeniami i skromnymi upominkami.
Organizujemy loterie fantowe pod-
czas odpustu, rozprowadzamy świe-
ce wigilijne, znicze z okazji Dnia
Zadusznego oraz robimy palmy wiel-
kanocne.

Pieniądze uzyskane w ten sposób
służą nam do nabycia skromnych

upominków i do pomocy najbardziej
potrzebującym. Zajmujemy się też
rozdzielaniem pomocy żywnościowej
uzyskiwanej z Europejskiego Fun-
duszu. W bieżącym roku, na ile
nas było stać, wsparliśmy finansowo
budowę kościoła w Ełganowie.

Parafialna Caritas

Sprawozdanie z działalności
Rady Parafialnej

Rada Duszpasterska składa się
z 30 osób z terenu całej parafii
tj. z Trąbek Wielkich, Kleszczewa,
Czerniewa i Czerńca oraz Ełganowa.
Zgodnie z dotychczasową praktyką
Rada Parafialna składa się z para-
fian mających stały kontakt z życiem
kościoła. Są to osoby, które stoją
na czele różnych grup społecznych,
a także kościelnych m.in. nauczy-
ciele, samorządowcy, przedsiębiorcy,
rzemieślnicy, rolnicy, przedstawicie-
le różańca, poradnictwa rodzinne-
go, neokatechumenatu, ministran-
tów i nadzwyczajnych szafarzy.

Spotkania Duszpasterskiej Rady
Parafialnej na przestrzeni ostatnich
lat odbywają się od 4–5 razy w roku.
Rada Duszpasterska współpracuje
z ks. proboszczem w sprawach róż-
nych. Wspiera też ks. proboszcza
w jego trudnych przedsięwzięciach,
które w tym czasie pod jego przewod-
nictwem były bądź są realizowane,
m.in.:
� dokończenie budowy kościoła

w Czerniewie,
� przebudowa budynku gospodar-

czego na Dom Pielgrzyma i wypo-
sażenie jego zaplecza,
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Wizytacja kanoniczna parafii trąbkowskiej; sprawozdanie arcybiskupowi składa
przewodniczacy Rady Parafialnej Józef Sroka

Wizytacja kanoniczna parafii trąbkowskiej; Msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia

13



� budowa ołtarza polowego,
� odnowienie drogi krzyżowej,
� odnowienie drogi różańcowej i bu-

dowa kaplic tajemnic światła,
� odnowa elewacji zewnętrznej i we-

wnętrznej kościoła w Trąbkach
Wielkich,

� budowa kościoła w Ełganowie.
Ponadto Rada Duszpasterska

zwołuje swoje posiedzenia w celu
omówienia organizacji uroczystości
kościelnych związanych:
� z Bożym Ciałem w sprawie ustale-

nia trasy procesyjnej oraz przygo-
towania ołtarzy i zabezpieczenia
porządku,

� z przygotowaniem tygodniowe-
go odpustu wraz z dożynka-
mi archidiecezjalno-samorządo-
wymi we wrześniu,

� związane z innymi potrzebami
parafii w sprawach bieżących. In-
formacje z tych posiedzeń są prze-
kazywane wiernym za pośrednic-
twem parafialnej gazety „Kana”.

Podsumowując: Rada Duszpa-
sterska bardzo wysoko sobie ceni
współpracę z naszymi kapłanami
na czele z księdzem proboszczem
prałatem Edwardem Szymańskim,
któremu parafia zawdzięcza zarów-
no wiele osiągnięć materialnych,
w postaci wzniesionych inwestycji
sakralnych, jak i duchowych.

Przewodniczący Rady
Duszpasterskiej
Józef Sroka

Sprawozdanie Męskiego
Towarzystwa Śpiewaczego
„Bel Canto”

12 czerwca 2007 roku z ini-
cjatywy ks. Proboszcza Edwarda

Szymańskiego na okoliczność 20.
Rocznicy Koronacji Cudownego Ob-
razu przez Ojca Świętego Jana Paw-
ła II, 12-osobowa grupa mężczyzn
lubiących muzykę i śpiew, wykona-
ła oprawę muzyczną tej uroczystej
Mszy Świętej. Chęć dalszego spo-
tykania się i wspólnego śpiewania
zaowocowała powołaniem Męskie-
go Towarzystwa Śpiewaczego „Bel
Canto” przy Parafii Wniebowzięcia
NMP w Trąbkach Wielkich. Odtąd
naszym nadrzędnym celem stał się
udział i oprawa muzyczna najważ-
niejszych wydarzeń i uroczystości
religijnych naszej parafii i gminy:
� rocznica koronacji cudownego ob-

razu,
� dożynki diecezjalne,
� Święta Wielkanocne i Bożego Na-

rodzenia.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy

śpiewać u stóp naszej Pani Jasno-
górskiej podczas uroczystości do-
żynkowych w Częstochowie.

Tradycją też staje się nasze co-
roczne uczestnictwo w Święcie Od-
zyskania Niepodległości w Gdańsku,
gdzie śpiewając pieśni patriotyczne
i religijne manifestujemy naszą god-
ność i przywiązanie do Polski, Boga
i Maryi. Jesteśmy wdzięczni nasze-
mu ks. Edwardowi za jego troskę
i opiekę oraz za opatrzność Matki
Bożej Trąbkowskiej. Cieszymy się,
że możemy oddać tutaj wszystkim
obecnym parafianom to, co nam
w duszy gra i śpiewa na chwałę
Bogu i Maryi.

Dziękując ks. Biskupowi za wi-
zytację, prosimy o Jego błogosła-
wieństwo.

Bóg zapłać!

Teofil Bąk

14



Sprawozdanie pisma
parafialnego „Kana”

Miesięcznik parafialny „Kana”
jest wydawany regularnie od stycz-
nia 1997 r. Został założony z ini-
cjatywy Przymierza Rodzin na upa-
miętnienie 10-lecia koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej. Od 15 lat „Kana” jest
obecna w życiu naszej rodziny pa-
rafialnej i doczekała się już 179
numerów wydawanych w nakładzie
300 egzemplarzy. Początkowo była
powielana techniką kserograficzną,
a od 10 lat jest drukowana w drukar-
ni „Agni” w Pruszczu Gdańskim.
Wszystkie archiwalne numery „Ka-
ny” są też dostępne w formie elek-
tronicznej w Internecie pod adresem
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana.

Miesięcznik „Kana” pełni w pa-
rafii rolę formacyjną, informacyjną

i dokumentującą. Przybliża para-
fianom historię kultu Matki Bożej
w cudownym obrazie trąbkowskim,
informuje o ważnych wydarzeniach
związanych z naszym sanktuarium,
społecznością gminną i z naszy-
mi rodzinami. Dokumentuje wyda-
rzenia, akcje parafialne i gminne,
imprezy sportowe oraz wydarzenia
kulturalne, a także śluby, chrzty
i jubileusze rodzinne. W „Kanie”
podawane są informacje bieżące, ta-
kie jak intencje Mszy św., plany
kolędy, a obecnie plan peregrynacji
kopii obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej w rodzinach. „Kana” stanowi
łącznik, dzięki któremu nasi dusz-
pasterze mają możliwość zwracania
się do parafian i przekazywania tre-
ści formacyjnych, a także swoich
refleksji osobistych.

Piotr Pianowski

EŁGANOWO W KALEJDOSKOPIE

Dzieje Ełganowa sięgają czasów
średniowiecza. Rycerz Jan de Lo-
binstein z okręgu sobowidzkiego
otrzymał od Teodoryka burgrabie-
go z Altenburga z Zakonu Szpita-
la N.M. Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie akt nadania 40 ła-
nów ziemi. W roku 1331 już istniała
parafia w Trąbkach Wielkich i do
kościoła trąbkowskiego uczęszczali
mieszkańcy Ełganowa.

W okresie międzywojennym Eł-
ganowo było prężną wioską na tere-
nie Wolnego Miasta Gdańska. Dzia-
łały tu polonijne wspólnoty, m.in.:

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
Wolnego Miasta Gdańska, Stowa-
rzyszenie Dzieciątka Jezus, i Towa-
rzystwo Ludowe.

Gazeta „Słowo Pomorskie”
z 4 marca 1932 roku zamieści-
ła artykuł o uroczystym obchodzie
10-lecia pontyfikatu Ojca św. Piu-
sa XI w Trąbkach Wielkich i w
Ełganowie. Na uroczystej akade-
mii zorganizowanej ku czci papieża
referat wygłosił zaproszony wice-
prezes Macierzy Szkolnej i zarazem
prezes Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej Wolnego Miasta Gdańska
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ks. proboszcz Rogaczewski z Gdań-
ska. Uczestniczył w tej akademii
referent oświatowy p. Wrzesiński
z Ełganowa.

Ludność wioski Ełganowo biorąc
liczny udział w hołdzie oddanym Oj-
cu św. dała dowód przywiązania do
wiary ojców i Kościoła katolickiego.
Po skończonej akademii wniósł pan
Mazurowski z Ełganowa na ręce
ks. Rogaczewskiego prośbę o zajęcie
się kwestią budowy kaplicy w Eł-
ganowie, bardzo potrzebnej ludno-
ści polskiej Ełganowa i okolicznych
wiosek. Niemilknące oklaski były
dowodem, jak bardzo Polacy kato-
licy pragnęli opieki duszpasterskiej
w ojczystym języku.

W Ełganowie funkcjonowała
szkoła Macierzy Polskiej, której kie-
rowniczką była Anna Burdówna.
W dniu wybuchu wojny została
uwięziona i umieszczona w obozie
koncentracyjnym w Ravensbrück.
Przeżyła obóz, zmarła w wieku 99
lat w ubiegłym roku w Łodzi.

Prośba mieszkańców Ełganowa
,dotycząca budowy kaplicy polskiej,
urzeczywistniona została za na-
szych dni.

W czasie kolędy 2008 roku po-
wstała mi myśl, że wiosce przy-
dałaby się kaplica. Szukałem moż-
liwości jej założenia w starej sali
ludowej lub w świetlicy wiejskiej.
Po jakimś czasie w rozmowie z pa-
nem wójtem Błażejem Konkolem
otrzymałem informację, że może-
my otrzymać działkę pod kościół
na terenie byłego boiska szkolnego.
Od razu więc rozpocząłem starania
związane z budową kościoła. Budo-
wę rozpoczęliśmy w trzecim tygo-
dniu kwietnia 2010 roku. Budowa
została zakończona (uwzględniając
zimową przerwę) w listopadzie 2011
roku.

Dnia 27 listopada br. przeżywali-
śmy uroczystość konsekracji nowej
świątyni, której dokonał ks. arcybi-
skup Sławoj Leszek Głódź metro-
polita gdański, a jej patronem ks.
arcybiskup ustanowił bł. ks. Jerzego
Popiełuszkę.

Bóg błogosławił temu dziełu, bo
cudem jest szybkie jej zbudowanie
jak i bezwypadkowa praca przy jej
wznoszeniu.

Ks. Edward Szymański

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W EŁGANOWIE
Przemówienie powitalne ks. proboszcza

Ekscelencjo, najdostojniejszy
księże arcybiskupie, metropolito
gdański.

Nadszedł upragniony i radosny
dzień konsekracji nowego kościo-
ła w Ełganowie. Dziękuję gorąco,
że z inicjatywy Waszej Ekscelen-

cji patronem kościoła został usta-
nowiony błogosławiony ks. Jerzy
Popiełuszko, męczennik.

W tym miejscu serdecznie wi-
tam wraz z całą społecznością przy-
byłych dziś na tę uroczystość brata
z żoną i siostrę błogosławionego
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ks. Jerzego. O drugiej w nocy
wyruszyli do Ełganowa.

Dziękuję ks. arcybiskupowi, że
połączył tę konsekrację kościoła
i poświęcenie nowej drogi z wizy-
tacją kanoniczną naszej parafii i za
wielką życzliwość do naszej parafii.

Gorące podziękowanie składam
Panu Bogu za wspaniałych budow-
niczych tej świątyni i prace bu-
dowlane przy świątyni bez wypad-

ków. Dziękuję wszystkim skarbni-
kom, ofiarodawcom i osobom bez-
interesownie pomagającym przy
budowie.

Powierzając opiece błogosławio-
nego ks. Jerzego tę świątynię, pro-
simy Cię, wypraszaj łaski u Boga
wszystkim budowniczym, ofiaro-
dawcom i modlącym się w tym
kościele.

Ks. Edward Szymański

SPEŁNIONE MARZENIA PRAOJCÓW

Modlili się gorąco do Matki Bo-
żej i prosili o kaplicę, aby w języ-
ku ojczystym mogli wyrażać swoją
wiarę. Tak było w okresie mię-
dzywojennym, a szczególnie na po-
czątku lat trzydziestych XX wieku,
kiedy katolicy pochodzenia pol-
skiego z Ełganowa składali swoją
prośbę w sprawie budowy kaplicy
w ich miejscowości. Dokument po-
twierdzający to wydarzenie odkrył
niedawno pan Marek Dziekoński,
wielki miłośnik Ełganowa.

Warto przypomnieć, że 21 lute-
go 1932 r. w Domu Polskim w Ełga-
nowie odbyła się uroczysta akade-
mia papieska w hołdzie papieżowi
Piusowi XI z okazji 10-lecia jego
pontyfikatu. Podczas tej akade-
mii społeczność Ełganowa złożyła
na ręce ks. Franciszka Rogaczew-
skiego, prezesa Polskiej Macierzy
Szkolnej w rejonie gdańskim, proś-
bę o budowę kaplicy w Ełganowie,
a niemilknące oklaski były żywym

dowodem, jak bardzo Polacy-kato-
licy z tego terenu pragnęli opieki
duszpasterzy w języku ojczystym,
którzy mieli podtrzymać i uszla-
chetniać ducha narodu polskiego.

Tamte, trudne dla Polaków cza-
sy przed drugą wojną światową,
nie pozwalały tym marzeniom się
spełnić, ale modlitwy i zanoszone
prośby nie zostały zapomniane. Do
wypełnienia tej misji Bóg powołał
ks. prałata Edwarda Szymańskie-
go. Zaczęło się od ukoronowania
przez papieża bł. Jana Pawła II
cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej. Po tym wielkim wy-
darzeniu, które miało miejsce na
gdańskiej Zaspie 12 czerwca 1987
r., wierni pod przewodnictwem ks.
Edwarda Szymańskiego postano-
wili jeszcze bardziej ożywić kult
Pani Trąbkowskiej. Jej obecność
wśród nas od kilku stuleci nie
pozwoliła zapomnieć o marzeniu
praojców Ełganowa. To Ona była
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świadkiem również tamtych cza-
sów i to dzięki niej Opatrzność
Boża sprawiła, że do wypełnie-
nia tej misji Bóg wezwał gorliwego
czciciela Matki Bożej Trąbkowskiej
ks. prałata Edwarda Szymańskie-
go. Trzeba podkreślić, że jeszcze
nie tak dawno sprawa budowy ko-
ścioła w Ełganowie dzieliła miesz-
kańców tej miejscowości, a mimo
tego, w ciągu półtora roku kościół
został zbudowany i przynosi chlubę
wszystkim. Czy nie jest to wiel-
ki cud? Ta kolejna świątynia na

naszym terenie jest też wotum zło-
żonym Matce Bożej Trąbkowskiej
z okazji 25-lecia koronacji. Ko-
ściół otrzymał wezwanie błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełuszki,
męczennika naszych czasów, który
bardzo „pasuje” do tego terenu,
gdzie pokolenia ludzi z pobudek
patriotycznych, z miłości do Ojczy-
zny spotykał tragiczny los, na wzór
męczeństwa ks. Jerzego. Czy może
to być zwykły przypadek?

Józef Sroka

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU PROBOSZCZOWI

Czcigodny Księże Prałacie!
Budowa kościoła, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest

sprawą bardzo trudną. Podjąłeś się wielkiego i jakże trudnego
dzieła – budowy kościoła w Ełganowie. Dzisiaj, jako wspólnota
mieszkańców Ełganowa, dziękujemy Ci za piękną świątynię,
która jest naszym domem modlitwy i spotkania z Bogiem;
świątyni, która jest „domem Boga i bramą do nieba”. Pragniemy
Ci, Księże Prałacie za wszystko podziękować. Wiemy, że nie
lubisz wielkich słów pod swoim adresem, ale ogrom pracy
włożonej w to wielkie dzieło, przy współpracy parafian i ludzi
dobrej woli, każe nam o tym nie zapominać i wyrazić naszą
wdzięczność. Bóg zapłać, Księże Prałacie za Twoją posługę
kapłańską, Twoją troskę i oddanie świętej sprawie prowadzenia
ludzi do Boga.

Dziękując Bogu za Twoją posługę kapłańską, chcemy nadal
wspierać Cię naszą modlitwą i życzliwością. Niech nagrodą dla
Ciebie będzie sam Chrystus – Najwyższy i Wieczny Kapłan.

Z okazji Świąt Narodzenia Bożej Dzieciny życzymy Ci wiele
zdrowia i realizacji wszystkich zamierzeń. Szczęść Boże!

Wdzięczni
Mieszkańcy Ełganowa
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Uroczystość konsekracji kościoła w Ełganowie zgromadziła licznych uczestników

Uroczystość konsekracji kościoła w Ełganowie; namaszczenie ołtarza
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CZŁOWIEK BOŻYM STWORZENIEM

Jeśli wiek świata porównamy
z dwudziestoma czterema godzina-
mi dnia, to wówczas wiek ludzkości
wyniesie zaledwie kilka sekund.
Można więc zapytać, czy rzeczy-
wiście celem rozwoju świata jest
człowiek.

Z lektury Biblii wynika: Czło-
wiek jest uprzywilejowanym stwo-
rzeniem Boga, choć powstał z „pro-
chu ziemi” (Rdz 2,7). Imię pierw-
szego człowieka, „Adam”, oznacza
„człowiek z ziemi”. A przecież zo-
stał on także stworzony na podo-
bieństwo Boga. Biblia, mówiąc nam
o tym, ukazuje, że Bóg daje czło-
wiekowi udział w swoim stwórczym
działaniu. Jest to zasada przeni-
kająca całą Biblię. Człowiek, będąc
odbiciem Boga, musi być twórczy
(Rdz 1,27).

Chrześcijanie i Żydzi wierzą, że
Bóg stworzył człowieka z miłości
i powołał do tego, aby odpowiadał
on na tę miłość.

Mężczyzna i kobieta, wydając
w miłości nowe życie, potwierdzają

w szczególny sposób, że człowiek
jest podobieństwem Boga-Stwórcy.
Zadaniem człowieka jest badać, opa-
nowywać i tak organizować świat,
aby wszyscy ludzie mogli żyć w nim
godnie. Nie może jednak dopuścić
do tego, aby sprawy i rzeczy docze-
sne całkowicie go pochłonęły. Będąc
powołanym do czuwania nad całym
stworzeniem, nie może przyczy-
niać się do burzenia jego harmonii
i piękna, Wszystko to, co zastaje
– od wody aż po energią jądrową
– jak również to, co sam tworzy –
od chleba aż po statek kosmiczny
– jest dla niego darem i szansą,
których nie wolno mu zmarnować,
za które ponosi odpowiedzialność
przed Bogiem i ludźmi.

Tak o człowieku mówi wielbiący
Stwórcę psalm:
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło
Twych palców, / księżyc i gwiazdy,
któreś Ty utwierdził: / czym jest
człowiek, że o nim pamiętasz, /
i czym – syn człowieczy, że się nim
zajmujesz? / Uczyniłeś go niewiele
mniejszym od istot niebieskich, /
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. /
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami
rąk Twoich (Ps 8,4–7).

Bóg pozwala odnaleźć się
w naszym świecie

Słońce i księżyc, błyskawice
i pioruny, źródła i głazy często
czczone były jako bóstwa. Biblia to
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odczuwa. Bo choć przyroda jest po-
tężna, to jednak silniejszy jest Ten,
który ją stworzył. Taka jest biblij-
no-chrześcijańska wiara: Stwórca
objawia się poprzez swoje dzieła
(Rz 1,20).

W cierpieniu i smutku, w szczę-
ściu i radości człowiek wierzący po-
szukuje znaków Stwórcy. Bezmiar
wszechświata i ruch planet działają
na wyobraźnię człowieka – mówią
mu o sile i mądrości Boga. Przez
powietrze, wodę, rośliny i zwierzęta
Bóg objawia się jako dawca życia.
Każde stworzenie jest dla wierzące-
go dziełem sztuki, w którym można
rozpoznać jego Pratwórcę.

Także w technice, sztuce, nauce
wyczuwamy moc Boga i Jego wiel-
kość. Bo jeśli człowiek jest obrazem
Boga, to przez swoje czyny uświa-
damia sobie, jak wielki jest jego
Stwórca. Zaś miłość Boga uwidacz-
nia się przede wszystkim w dobroci
ludzi, w trosce rodziców, w wiernej
przyjaźni, w jedności małżeńskiej
i w pomocy cierpiącym.

Człowiek wierzący odkrywa tak-
że w tym co go otacza szczególne
znaki obecności Boga. W języku re-
ligii nazywają się one dziełami Boga
albo cudami. Jeśli np. ludzie chorzy
odzyskują zdrowie dzięki sile wiary
i miłości bliźniego, może to być
wyraźnym znakiem obecności Bo-
ga. W życiu wzorowych chrześcijan
odnaleźć można wiele niezwykłych
zdarzeń, które dowodzą, że ludzie
ci zostali wyróżnieni dzięki swej
wierze w Boga. Takie cudowne zna-
ki pomocnej bliskości Boga, Jego
obecności w naszym życiu są dla

wierzącego bardzo ważne, ponie-
waż umacniają go w wierze. Wiarę
budzą i utwierdzają także opisane
w Ewangeliach czyny Jezusa.

Rolą cudów nie jest więc za-
spokajanie ludzkiej ciekawości ani
potwierdzanie lub negowanie wy-
ników badań naukowych. Wierzący
widzą w cudach potwierdzenie tego,
że Bóg może dowolnie dysponować
siłami przyrody, aby udokumento-
wać ludziom Swoją obecność.

Poglądy nauki, mówiące o tym,
że przyrodą i historią rządzą okre-
ślone prawa, oraz chrześcijańskie
przekonanie o cudownym działaniu
Boga wzajemnie sobie nie przeczą.
W odkrytych i zbadanych prawach
natury człowiek wierzący rozpo-
znaje zwrócone ku niemu stwórcze
działanie Boga.

Autor Księgi Mądrości stwier-
dza, że w świecie odnaleźć można
ślady Boga:
Z wielości i piękna stworzeń poznaje
się przez podobieństwo ich Stwórcę
(Mdr 13, 5).

Porządek świata i jego zagadki

Życie jest pełne sprzeczności:
jedni są szczęśliwi, innym w udziale
przypadają nieszczęścia. Jedni god-
nie przyjmują wszystko, co przynosi
im życie, inni – jak się wydaje –
nie potrafią zdobyć się na uśmiech.
Jedni są zdrowi i silni, inni – chorzy
i słabowici. Dlaczego tak jest?

Wszystko, co piękne i dobre,
pomaga nam w życiu rozpoznawać
ślady Boga. Wiemy także co znaczy
rozpacz, smutek i lęk. One zakłócają
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naszą wiarę w dobroć Boga. Każą
nam raczej wątpić, niż wierzyć.

Każdy człowiek stara się na swój
sposób zdobywać świat, poznawać
go i rozumieć. Jeden odnosi w tym
sukcesy – wie coraz więcej. Nato-
miast poszukiwania drugiego nie
sięgają zbyt daleko. Jednak na-
wet najmądrzejszy człowiek musi
doświadczyć, że dotarł do pewnej
granicy. Może się też okazać, że
jego najszczytniejsze idee staną się
zgubnymi dla świata i ludzi. Wów-
czas trudno będzie wierzyć, że ten
świat jest dobrym stworzeniem Bo-
ga.

Istnieją sytuacje, w których
dzięki miłości i przychylności in-
nych, mamy poczucie bezpieczeń-
stwa. Czasem jednak czujemy się
zdradzeni i opuszczeni nawet przez
najlepszych przyjaciół. Bowiem mi-
łość i nienawiść, przychylność i złość
przenikają się w życiu. Istnieją
i zmagają się ze sobą w każdym
z nas. „Nie czynię bowiem dobra,
którego chcę, ale czynię to zło,
którego nie chcę” (Rz 7, 19), po-
wiada Apostoł Paweł. Mamy udział
w dobrych darach Stwórcy, a jed-
nocześnie uwikłani jesteśmy w moc
zła.

Wszystko to sprawia, że odno-
simy wrażenie, jakby w świecie
zabrakło harmonii – a nastąpił roz-
łam. W najistotniejszych pytaniach
jesteśmy jeszcze niepewni. Rozdar-
cia tego doznają także wierzący.
Mimo to, „żyjąc nadzieją wbrew
nadziei”, mocno są przekonani, że
obecność Boga doprowadzi wszyst-
ko do Dobra.

Często modli się człowiek:
Stoję przed Tobą z pustymi ręko-
ma, Panie; obce, jak Twoje Imię,
są mi Twoje drogi. Od kiedy lu-
dzie żyją, wołają do Boga; moim
przeznaczeniem jest śmierć, czy nie
masz innego błogosławieństwa? Je-
steś Bogiem, który obiecuje mi przy-
szłość? Chciałbym uwierzyć, wyjdź
mi naprzeciw, Panie.

Huub Oosterhuis

Słowniczek

Dusza: Słowo to ma szerokie znacze-
nie. Według Biblii dane przez Boga
„tchnienie życia”. Współcześni „duszą”
nazywają często naszą jaźń. Rozróżnie-
nie między duszą a ciałem ma wyrażać,
że człowiek to coś więcej niż tylko ma-
teria. Dlatego też dla Tradycji chrześci-
jańskiej bardzo ważne jest twierdzenie
o nieśmiertelnej duszy, stworzonej bez-
pośrednio przez Boga. Nie można też
obejść się bez chrześcijańskiego pojęcia
duszy przy wyjaśnianiu osobowego bytu
człowieka. Odróżniając duszę i ciało
należy jednak pamiętać, że w równym
stopniu należą one do istoty człowieka.

Bożek: Pogardliwe określenie figur ob-
razujących bogów.

Bałwochwalstwo: Czynienie bogiem
jakiejś rzeczy lub człowieka, tzn. od-
dawanie im czci należnej tylko Bogu
i uznawanie ich za najwyższą wartość
życia.

Księga Mądrości: Księga Starego Te-
stamentu, która powstała prawdopodob-
nie w I w. przed Chr. Ma ona wykazać
wyższość mądrości żydowskiej nad filo-
zofią grecką.

Oprac. ks. Adam Kroll
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ZAZDROŚĆ

Zaraźliwa choroba ducha to naj-
groźniejsza, bo najbardziej niszcząca
choroba, która ma dwie nazwy: za-
zdrość i zawiść. Zazdrość to smu-
tek z powodu cudzego dobra
i radość z powodu cudzego nie-
szczęścia.

Przez zazdrość człowiek określa
swe niewłaściwe odniesienie do
dóbr, które posiadają inni. Jeśli uda
mu się posiąść to, co mają inni, wte-
dy zazdrość znika przynajmniej na
pewien czas. Tak pojęta zazdrość jest
bliska chciwości. Zawiść natomiast
to niewłaściwe odnoszenie się do
drugiego człowieka. Człowiek za-
wistny nie chce posiadać, a często
posiadać nie może. Nie jest w stanie
np. posiąść zdolności, którą posia-
da inny człowiek, nie może zdobyć
jego pozycji społecznej; sam zatem
nie może posiadać, ale pragnie,
by inny też nie posiadał. Dla-
tego człowiek zawistny jest na-
stawiony na niszczenie drugiego
człowieka. Zawiść w takim usta-
wieniu prowadzi do nienawiści.
Obydwie są jedną rośliną. Pierwsze
jej listki są zazdrością, a kiedy rośnie

dłużej, zazdrość zamienia się w za-
wiść i kwitnie już zawiścią; kiedy
kwiat dojrzewa, wysypują się zeń
trujące owoce nienawiści. Zarówno
zazdrość, jak i zawiść są córka-
mi pychy. W pierwszym wypadku
człowiek chce dorównać i posiąść to,
co posiada inny, a w drugim, gdy
dorównać nie może, chce bliźniego
ściągnąć w dół.

Pismo Święte często mówi o za-
zdrości. Przypominam klasyczne
teksty. Szatan zgrzeszył przez za-
zdrość i zawiść, pozazdrościł człowie-
kowi obiecanego wyniesienia. Bóg
oświadczył aniołom, że człowieka,
który jest na ziemi, usynowi, potrak-
tuje go jako swoje własne dziecko.

Zazdrośnik postanowił do tego
nie dopuścić, postanowił pozba-
wić nas godności dziecka Bo-
żego, by rzucić ludzi pod swoje
stopy jako niewolników. Na tym wła-
śnie polega szatańskie działanie. Nie
mógł uczestniczyć w wyniesieniu,
jakie Bóg obiecał człowiekowi. Po-
stanowił więc ściągnąć nas na dół
i uczynić swoimi niewolnikami.
I to mu się udało.

Już w pierwszym pokoleniu lu-
dzi Kain jest zawistny z racji
sukcesów swego brata Abla i ta
zazdrość prowadzi go do nienawiści,
do zabójstwa. Synowie Jakuba (ko-
lejny rodzinny dramat) są zawistni,
zazdroszczą miłości, którą w szcze-
gólny sposób okazuje ojciec Józefowi,
jednemu z ich braci; postanawiają
zatem zniszczyć chłopca i sprze-
dać go do niewoli. Zazdrość, zawiść,
nienawiść. Najbardziej klasycznym
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przykładem działania zazdrości
i zawiści jest król Saul, wywodzą-
cy się z pokolenia Beniamina, który
zazdrościł sławy Dawidowi i urzą-
dził na niego wielkie polowanie.
W Nowym Testamencie arcykapła-
ni i faryzeusze zazdrościli po-
wodzenia i sławy Chrystusowi,
dlatego postanowili Go zniszczyć.
Marek wyraźnie napisał, że „z za-
wiści Go wydali” (Mk 15,1O). Od
początku, od pierwszej rodziny, od
postępku Kaina przez całą ludzkość
płynie strumień groźnej trucizny za-
wiści.

Zazdrość ma swe źródło w po-
żądaniu, które jest w każdym czło-
wieku. Dla utemperowania pożąda-
nia Bóg pozostawił nam przykazania
dziewiąte i dziesiąte. W zazdrości i w
zawiści objawia się uczucie człowie-
ka, ale ta choroba jest głównie zako-
rzeniona w woli, niewłaściwie usta-
wionej wobec cudzego dobra. Nor-
malnie wola pragnie dobra i szczęścia
drugiego człowieka; wola zazdrośni-
ka pragnie dla niego zła. Ponieważ
zazdrość angażuje zarówno siły po-
żądania, jak i uczucie i wolę, jest
ona widoczna w postawie człowieka.
Zazdrośnik chodzi po świecie i kapie
smutkiem. Człowiek zazdrosny jest
ciągle nieszczęśliwy. To jest choroba
woli. Ona szkodzi przede wszystkim
samemu zazdrośnikowi, rozkłada go
od wewnątrz, a dopiero w działaniu
szkodzi otoczeniu.

Czy w zazdrości jest coś do-
brego? Budząca się zazdrość opie-
ra się na energii, nastawionej na
to, by mieć coś wyłącznie dla sie-
bie; może być wtedy czynnikiem
mobilizującym do rywalizacji. Jeśli
jest opanowana, pomaga człowiekowi
w podnoszeniu poziomu jego życia.

Zazdrość opiera się na pra-
wie wyłączności. Dar ten pochodzi
od Boga i jest jednym z ważnych
elementów miłości. Miłość bowiem
zamyka drzwi tego serca, które połą-
czyło się z innym sercem. Miłość jest
w całości przeznaczona dla tego, kogo
kocha, i oczekuje również takiej po-
stawy od kochanego. Dostrzegamy
to najłatwiej w relacjach między
żoną i mężem. Miłość małżeńska
jest wyłączna. Tu może pojawić się
pewien typ zazdrości, czyli troska
o to, by ktoś nie uczynił krzywdy
małżonkowi, a przez to nie zniszczył
ich miłości.

W tym znaczeniu Pismo Święte
mówi o tym, że Bóg jest za-
zdrosny. „Twój Bóg jest Bogiem
zazdrosnym” (por. Wj 20,5). Jest
to owa bojaźń, którą Bóg obja-
wia przez proroka. Powiada: –
Boję się o to, byście nie poszli
do cudzych bogów. Przy takim
podejściu do zazdrości można mówić
o pewnych wartościach zawartych
w wyłączności miłości. W przyjaź-
ni natomiast już nie ma miejsca na
zazdrość. W małżeństwie jest wyłącz-
ność. W tej miłości nie ma szans na
podzielenie się małżonkiem. Przy-
jaźń jest otwarta na kilka osób;
przyjaciół można mieć trzech, czte-
rech i więcej. Jeśli ktoś wprowadzi
zazdrość do przyjaźni, zniszczy
przyjaźń.

W praktyce jednak mówiąc o za-
zdrości, zawsze mamy na uwadze
wadę. Zazdrość jest bardzo głupią
wadą. Zagraża zawsze człowieko-
wi. Zazdrościmy wszystkiego: rze-
czy wspaniałych i najdrobniejszych.
Można zazdrościć rękawiczek, a na-
wet wody kolońskiej. To są bzdurne
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rzeczy, będące przyczyną smutku
drugiego człowieka.

W rodzinie są trzy małe sio-
stry. Najstarsza chodzi do drugiej
klasy. Do domu przychodzi ciotka,
która przyleciała z Ameryki. W for-
mie gestu dobroci podaje najstarszej
pięć dolarów, młodszej dwa dolary,
a tej najmniejszej jednego dolara.
Ciocia siedzi przy stole, wszyscy piją
herbatę. Najmniejsza z dziewczynek
wchodzi pod stół, dociera do naj-
starszej siostry i gryzie ją w nogę.
Dwuletnie dziecko okazuje w ten
sposób reakcję zazdrości, gdyż nie
dostało tyle, ile otrzymała najstarsza
siostra.

Ta wada jest głęboko w nas
zakorzeniona. Pojawia się wszędzie
tam, gdzie jakiś człowiek zaczyna
wyrastać ponad przeciętność, dlate-
go każda wybitniejsza jednostka jest
zawsze otoczona polem, zaminowa-
nym przez zawiść. To pole wytyczają
ludzie małego serca. Jest to pole,
w którym zostanie zraniony każ-
dy, kto się w nim znajdzie. Taki
jest mechanizm życia społecznego,
który możemy obserwować zawsze
i wszędzie. Jest świetnie ilustrowa-
ny, począwszy od literatury greckiej,
poprzez wszystkie wieki aż do cza-
sów współczesnych. Ludzie małego
serca są zawsze zazdrośni. Potra-
fią niszczyć każdego, kto znajdzie się
w zasięgu ich działania.

Dlatego człowiek, który chce zro-
bić coś dobrego w swoim środowisku,
musi być odporny na zawiść. Jeżeli
nie jest uodporniony i nie przyj-
mie serii szczepionek, niech się nie
zabiera do społecznego działania,
bo zostanie zniszczony. Zawiść jest
straszna. Człowiek, który chce zro-
bić coś dobrego dla społeczeństwa,

musi być odporny na zawiść. Jest
to trudna sztuka, bo zawiść zawsze
rani jego i jego otoczenie. To jest
prawda, którą obserwujemy na każ-
dym kroku. Nie da się stworzyć
takich układów, żeby w nich nie
występowała zawiść.

Jakie są etapy narastania za-
wiści w naszym sercu? Etap
pierwszy; są nim myśli. – Ja
nie wiem, dlaczego go nie lubię,
ale ja go nie lubię. – Weź szkło
powiększające i zobacz, dlaczego go
nie lubisz. W powiększeniu bardzo
często odkrywamy zazdrość.

Następnym etapem są słowa.
Obmowa i oszczerstwo. Prawie
z reguły oszczerstwa, rzucane na
drugiego człowieka, mają swe źródło
w zawiści. Oszczerstwo dba o poniże-
nie. Zarówno obmową jak i oszczer-
stwem poniżamy drugiego człowieka.

Intrygi. Ileż to intryg jest w za-
kładzie pracy, ileż intryg jest nawet
w rodzinnych gronach. Cel jest ja-
sny, skłócić jednego z drugim, odciąć
człowieka od drugiej osoby. Zawiść
tnie jak żyletka.

Rozgłaszanie wszystkich po-
tknięć. Ponieważ zawistny człowiek
jest szczęśliwy, kiedy drugi ponosi
klęskę, on, gdy się to staje, tworzy
wielką orkiestrę i przez wszystkie
rozgłośnie świata ogłasza, jaki to
błąd popełnił ten czy tamten czło-
wiek. Miłość ukrywa błąd. Zazdro-
śnik rozdmuchuje go, aby był znany
wszystkim. Nie zapomnę potknięcia
jednego człowieka, który był na waż-
nym stanowisku w Kościele. W ciągu
czterech godzin po jego klęsce wie-
dziano o niej w Warszawie, w Lu-
blinie, w Gdańsku i we Wrocławiu.
Ten, który mu najbardziej zazdro-
ścił, siedział przy telefonie i przez
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dwie godziny dzwonił; przekazał tę
wiadomość nawet do Stanów Zjed-
noczonych.

Zawiść może być indywidualna,
ale może być również społeczna.
Wszystkie rewolucje społeczne (Wiel-
ka Rewolucja Francuska, Rewolucja
Październikowa) były zbudowane na
karmieniu zawiści. To jest główny
mechanizm historii świata. Zawsze
tak było, ale z tego, co w czasach no-
wożytnych zostało programowo zro-
bione, nie zdajemy sobie sprawy.
Nikt nie wie, w jakiej mierze
w polityce i w życiu społecznym
zostaliśmy pogrążeni w zawiści
i w zazdrości. Polska należała do
krajów, które przez wieki opierały
się temu. Czy potrafimy oprzeć się
teraz? Nie wiadomo. Celem polityki
jest programowe skłócanie ludzi tak,
by się znienawidzili, by się wzajem-
nie zjedli.

Jak leczyć się z zazdrości?
Nikogo nie potrafimy wyleczyć
z zazdrości. To jest pierwsze za-
sadnicze stwierdzenie. Nie ma żad-
nych szans na wyleczenie drugiego
człowieka z tej groźnej choroby du-
cha. Towarzyszy nam tu absolutna
bezradność. Trzeba tylko stanąć
przed Bogiem i błagać Go o ra-
tunek. O ile przy innych chorobach
moralnych wyleczenie to jest w pew-
nej mierze możliwe, przy zazdrości
tak nie jest. Po drugie zazdrość to
choroba trudna do rozpoznania.
W pierwszym etapie jest prawie nie-
widoczna, bo człowiek się jej wstydzi.
To jest głupia wada, ponieważ jej po-
siadacz nie ma z niej żadnej korzyści.
Gdy jestem chciwy, mam pieniądze;
gdy jestem pyszny, mam sławę, gdy
jestem nieczysty, doznaję przyjemno-
ści, natomiast zazdrość nic nie daje,

dlatego człowiek wstydzi się do
niej przyznać. Odkrywa ją z re-
guły na ostatnim jej etapie, gdy
już zbiera owoce nienawiści.

Co zatem powinien czynić? Z za-
zdrości może wyleczyć się ten,
kto sam wyleczenia pragnie. Wi-
nien dziękować za to, co ma, i dzięko-
wać za to, co posiadają inni. Trzeba
także doskonalić poczucie odpowie-
dzialności. „Komu wiele dano, od
tego wiele wymagać będą”. A więc
jeśli ktoś ma więcej, w większym
stopniu będzie za to odpowiadał.
Należy więc zestawiać siebie z Bo-
giem, a nie z drugim człowiekiem.
I wreszcie ważnym elementem
jest dobre opanowanie jednej
z dziedzin życia. Ten jest odporny
na zazdrość, kto jest dobry w jakiejś
dziedzinie. Dobry kucharz już nie
zazdrości, on wie, że jak wyda obiad,
wszyscy powiedzą, jest wspaniały!
Skoro nikt z nas nie może być dobry
we wszystkich dziedzinach, trzeba,
aby każdy był dobry przynajmniej
w jednej dziedzinie. Ten, kto jest do-
bry w jednym, umie docenić innych
i cieszyć się z ich sukcesów. Mali
ludzie, którzy nie mogą być dobrzy
w niczym, myślą, że przez niszcze-
nie innych i poprzez utrudnianie im
życia, wpiszą się w dzieje świata.
Głupota takiego myślenia jest zbyt
oczywista.

Prośmy Boga, by nas uchronił
od tej strasznej, trudno uleczalnej
choroby ducha! Prośmy też, by uod-
pornił nasze serca na ataki ludzi
zazdrosnych, wtedy gdy swym dzia-
łaniem chcemy ubogacić innych.

Oprac. ks. Adam Kroll
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

26 listopada metropolita Gdański
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
przeprowadził wizytację kanonicz-
ną w naszej parafii. Wizytacja taka
powinna odbywać się co 5 lat
– u nas ostatnią przeprowadził
śp. ks. biskup Zygmunt Pawłowicz
w 2002 roku. Wizytacja kanoniczna
polega na wszechstronnej kontroli
funkcjonowania parafii, ale także
ma na celu pogłębienie kontak-
tów z duszpasterzami i wiernymi
oraz różnymi wspólnotami modli-
tewnymi i apostolskimi, działają-
cymi w parafii.

Po powitaniu czcigodnego gościa
przez ks. prałata Edwarda Szy-
mańskiego i przez parafian, przed-
stawiciele wspólnot parafialnych
i szkół złożyli sprawozdania ze swo-
jej działalności od czasu ostatniej
wizytacji. Sprawozdania przedsta-
wili: Rada Duszpasterska – Józef
Sroka, Grupa Modlitewna Ojca Pio
– Jadwiga Pianowska, Nadzwy-
czajni Szafarze Komunii Świętej
– Grzegorz Olszewski, miesięcznik
parafialny Kana – Piotr Pianowski,
Wspólnota Neokatechumenalna –
Dorota i Zdzisław Jaszewscy, Po-
radnictwo Rodzinne – Katarzyna
Brzózka, Żywy Różaniec – Monika
Kosińska, Parafialna Caritas – Jo-
lanta Ciećko, Służba Liturgiczna
Ołtarza – Piotr Dyksa, Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich – dyrektor

Mariusz Paradecki, Szkoła Pod-
stawowa w Trąbkach Wielkich –
dyrektor Przemysław Sautycz oraz
Szkoła Podstawowa w Czerniewie
– dyrektor Kazimiera Kozak. Po-
nadto sprawozdanie z działalności
chóru Bel Canto przygotował Teofil
Bąk. Na zakończenie mszy św. ks.
arcybiskup wyraził uznanie dla ks.
prałata Edwarda Szymańskiego za
wszystkie dzieła zrealizowane pod
jego kierunkiem w ciągu prawie
40 lat pracy duszpasterskiej w na-
szej parafii oraz udzielił zebranym
błogosławieństwa.

***
W niedzielę, 27 listopada, me-
tropolita Gdański arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź dokonał konse-
kracji nowego kościoła w Ełgano-
wie. Jest to kościół filialny parafii
w Trąbkach Wielkich, któremu ks.
arcybiskup nadał patrona – błogo-
sławionego księdza Jerzego Popie-
łuszkę. Na uroczystość konsekracji
została zaproszona najbliższa ro-
dzina błogosławionego męczenni-
ka. Ze względu na podeszły wiek
i stan zdrowia nie przyjechała mat-
ka bł. ks. Jerzego, ale rodzinę
reprezentowali jego siostra i brat
z żoną. Przed Mszą św. ks. arcybi-
skup dokonał poświęcenia przebu-
dowanej drogi z Trąbek Wielkich
do Ełganowa.
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Uroczyste oddanie do użytku drogi z Trąbek Wielkich do Ełganowa

Ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź składa kwiaty po tablicą upamiętniającą
martyrologię mieszkańców Ełganowa
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Nowo ochrzczona Michalina Anna Drejer z rodzicami i chrzestnymi

Ceremoniał konsekracji nowego ko-
ścioła jest aktem podniosłym a za-
razem specyficznym. Rozpoczyna-
jąc Mszę św. ks. prałat Edward
Szymański powitał ks. arcybisku-
pa i poprosił go o poświęcenie
świątyni. Metropolita Gdański po-
święcił wodę i pokropił nią ołtarz,
a następnie ściany kościoła oraz
zgromadzonych wiernych. Następ-
nie ks. arcybiskup odmówił modli-
twę poświęcenia, po której dokonał
namaszczenia i okadzenia ołtarza
oraz – wspólnie z ks. Edwardem
Szymańskim i ks. Gerardem Bory-
sem – ścian kościoła. Ostatnim ele-
mentem konsekracji było uroczyste
oświetlenie ołtarza i całej świątyni.
W trakcie homilii ks. arcybiskup
zadeklarował ufundowanie dużego

portretu bł. ks. Jerzego Popiełuszki
do kościoła w Ełganowie. O opra-
wę muzyczną uroczystości zadbał
chór Bel Canto. Nie zabrakło rów-
nież pocztów sztandarowych szkół
i Ochotniczej Straży Pożarnej z Eł-
ganowa. Po mszy św. ks. arcybiskup
oraz wójt złożyli kwiaty po tablicą
upamiętniającą ważne wydarzenia
w historii Ełganowa. Po części ofi-
cjalnej mieszkańcy Ełganowa pod-
jęli zaproszonych gości uroczystym
obiadem w świetlicy wiejskiej.

***
4 grudnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu
św. otrzymała Michalina Anna Dre-
jer – córka Hanny i Piotra z Trąbek
Wielkich.

***
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9 grudnia w Trąbkach Wielkich
odbyło się oficjalne oddanie do
użytku przebudowanej drogi gmin-
nej nr 189023 G z Trąbek Wiel-
kich do Ełganowa. W uroczystości
uczestniczył przedstawiciel Woje-
wody Pomorskiego, reprezentanci
Starostwa Powiatowego, wójtowie
naszej gminy, przedstawiciele in-
stytucji i firm wspomagających bu-
dowę, radni i sołtysi oraz przedsta-
wiciele wykonawcy inwestycji – fir-
my Strabag. Po symbolicznym prze-
cięciu wstęgi wszyscy udali się do
Biblioteki Gminnej, gdzie wójt gmi-
ny Błażej Konkol oficjalnie podzię-
kował za wykonawstwo oraz pomoc

finansową i rzeczową przy realiza-
cji tej inwestycji: firmie Strabag,
Pomorskiemu Urzędowi Wojewódz-
kiemu w Gdańsku, Starostwu Po-
wiatowemu w Pruszczu Gdańskim,
Nadleśnictwu Kolbudy, Przedsię-
biorstwu Budowlanemu „Górski”
z Gdańska oraz Przedsiębiorstwu
Budowlanemu „Kwiat Bud” z Ełga-
nowa. Wartość inwestycji wyniosła
3,67 mln zł, z czego dofinansowa-
nie z budżetu państwa wyniosło
1,83 mln zł.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2012

1. 700: Za śp. Julię i Feliksa
Sroków oraz Mieczysława
Goczewskiego, a także
w intencji lekarzy z Ośrodka
Zdrowia
830, Czerniewo: Za śp. Annę
i Leona Zulewskich oraz
zmarłych z rodzin Gajewskich
i Trybów
1130: Za śp. Kazimierza
Brewkę

2. Za śp. Kazimierza Kromera
5. Za śp. Monikę Grenz
6. 1130: Za śp. Gertrudę Dargacz

(5. rocznica śmierci)
7. O Boże błogosławieństwo

i szczęśliwy poród dla rodziny
Laskowskich

8. 700: W intencji parafian

830, Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Ewy Senger w 80. urodziny
1000, Ełganowo: Za śp. Jana,
Jerzego i Janusza Brandtów
1130: Za śp. Lidię Kujawską
(1. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Genowefę Karcz
(13. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

15. 830, Czerniewo: Za śp. Martę
i Pawła Zulewskich oraz
zmarłych z tej rodziny
1000, Ełganowo:
Za śp. Eugenię (5. rocznica
śmierci) i Józefa Smukałów
i zmarłych rodziców obojga
stron
1130: Za śp. Stanisławę
i Romana (31. rocznica
śmierci) Walczewskich
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17. Za śp. Stanisława Karcza oraz
zmarłych z tej rodziny

18. 900, Kleszczewo (w domu):
Dziękczynna, o Boże
błogosławieństwo i zdrowie
dla Marii Zielke w 90. urodziny

19. Za śp. Władysława Bogdana
(14. rocznica śmierci)
oraz dziękczynna, o Boże
błogosławieństwo i zdrowie
dla Marianny Bogdan
w 80. urodziny

22. 830, Czerniewo: Za
śp. Martę, Józefa i Jana
Zawickich oraz Helenę
i Józefa Rodów
1000, Ełganowo: Za śp. Jana
Kitowskiego i Feliksa
Warczyńskiego

24. Za śp. Jadwigę i Stanisława
(7. rocznica śmierci)
Dorniaków

25. a) Za śp. Danutę Soboń
(15. rocznica śmierci)
b) Za śp. Joannę Borkowicz
(1. rocznica śmierci)

29. 700: Za śp. Wojciecha
i Mirosława Kowalewskich
oraz Marię Goczkowską
830, Czerniewo:
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla rodziny
Zulewskich
1130: Dziękczynna, o Boże
błogosławieństwo i zdrowie
dla Marianny Bogdan
w 80. urodziny oraz za
śp. Władysława Bogdana

31. Za śp. Klarę i Franciszka
Sławińskich
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
11 stycznia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny i Leszka Gadomskich
24 stycznia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Brunona Klassen
29 stycznia: 35. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Tadeusza Frostów
21 stycznia: 45. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Jerzego Gralaków

ODESZLI DO PANA

24 listopada: zmarła w wieku 90 lat śp. Helena Cieszyńska
27 listopada: zmarł w wieku 59 lat śp. Kazimierz Kromer z Trąbek
Wielkich
11 grudnia: zmarła w wieku 79 lat śp. Krystyna Belau z Trąbek Wielkich

8 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Lidii Kujawskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


