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REFLEKSJA PO JUBILEUSZU KORONACJI
cudownego obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej

Do tej wyjątkowej uroczystości
wspólnota parafialna przygotowy-
wała się od marca 2011 r., kiedy
rozpoczęła się peregrynacja Matki
Bożej Trąbkowskiej w rodzinach
parafii. Jest niewątpliwym sukce-
sem, że kopię obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej przyjęło ponad 90
procent naszych rodzin. Wiąza-
łem wielkie nadzieje z tym nawie-
dzeniem, licząc na trwałe owoce.
Niestety zawiodłem się, a Maryja
tym bardziej, gdyż wiele rodzin
religijnie obojętnych, po nawiedze-
niu nadal takimi pozostało. Nie
widać zwiększonego udziału w nie-
dzielnych Mszach św. (a przecież
opuszczenie Mszy św. niedzielnej
z własnej winy to grzech śmier-
telny). Małżeństwa żyjące bez sa-
kramentu nadal taki styl życia
prowadzą, choć wiedzą, że w ten
sposób zdradzają Boga i Kościół.
To są ostre słowa, ale taka jest
prawda.

Wielce niepokojące jest to, że
w wielu rodzinach przyjmujących
obraz młodzi członkowie rodziny
uciekali z domu na czas pobytu
w rodzinie kapłana na wspólnej
modlitwie. Co sądzić o wierze tych
„uciekinierów”? Czy uda się im
uciec przed śmiercią i odpowie-
dzialnością po drugiej stronie ży-
cia? Po 40 latach pracy duszpaster-
skiej w tej parafii jestem duchowo

zdruzgotany lawinowo narastającą
obojętnością religijną. Nikt z pa-
rafian przyjmujących obraz Mat-
ki Bożej nie poprosił o włączenie
do Żywego Różańca, a tylko kil-
ka rodzin poprosiło o odprawie-
nie Mszy św. dziękczynnej za dar
nawiedzenia.

Drugim etapem przygotowania
duchowego do jubileuszu koronacji
były Misje św. w parafii trwające od
8 do 12 czerwca. Specjalnie na ich
przeprowadzenie zostali zaprosze-
ni misjonarze z Lichenia. Od Matki
Bożej Licheńskiej przybyli do Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej. Ilu parafian
choć raz wzięło w nich udział? Wie-
lu wcale nie było zainteresowanych
tym religijnym wydarzeniem. Cie-
szy, że szkoły podstawowe z Trąbek
Wielkich i Czerniewa uczestniczyły
w Misjach. Jakże jednak mało pa-
rafian przystąpiło podczas Misji do
sakramentu pokuty. Może są święci
i nie potrzebują Bożego przebacze-
nia? Było mi wstyd przed misjo-
narzami, że Maryjna parafia trąb-
kowska jest tak obojętna i zanie-
dbana religijnie. Prowadzący Misje
prosili o przyłączenie się nowych
kandydatów do Żywego Różańca.
Nikt się nie zgłosił. Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w sobotę
(tak po Misjach, jak i przed nimi)
jest zupełnie niedoceniana. „Gdzie
jest twój skarb, tam będzie i serce
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twoje”. Okazuje się, że Chrystus
w Najświętszym Sakramencie już
nie jest „skarbem” dla trąbkow-
skich parafian.

Uroczystość jubileuszowa

Jestem przekonany, że wielu pa-
rafian (większość?) dotąd nie wie,
kiedy się ona odbyła i kto jej prze-
wodniczył. W uroczystej Mszy św.
celebrowanej przez arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego uczestni-
czyło 32 kapłanów. Przybyła auto-
karowa pielgrzymka z Wejherowa
zorganizowana przez ks. Krzysz-
tofa Srokę. Przybyli też wierni
z sąsiednich parafii, a zwłaszcza
z Postołowa. Naszych parafian by-
ło bardzo mało. Gdyby nie goście
z innych parafii, to pewnie nie by-
łyby nawet zajęte ławki w kościele,
a powinno być no najmniej 1000
parafian. Z czego, jako proboszcz
tej parafii, mam się cieszyć? Matka
Boża, która jest z nami w szcze-
gólny sposób od ponad 300 lat,
w tym 25 lat ukoronowana przez
papieża, nie została uczczona przez
większość parafian. Oznacza to, że
im Matka Najświętsza jest w życiu
religijnym niepotrzebna!

Od strony materialnej w przy-
gotowanie jubileuszu szczególnie
włączyła się rodzina pana Józefa
Sroki, za co im składam serdeczne
podziękowanie. Ich prezentem jest
pomnik bł. Jana Pawła II. Pan
Józef Sroka zadbał też o renowa-
cję nagrobków kapłańskich przy

kościele oraz o małą infrastruk-
turę przy pomniku. Oby takich
rodzin, zatroskanych o kościół pa-
rafialny, było coraz więcej. Przed
uroczystością jubileuszową został
też postawiony nowy krzyż misyj-
ny i uporządkowane przykościelne
groty Najświętszego Serca Pana Je-
zusa i Niepokalanego Serca Matki
Bożej. Została też naprawiona na-
wierzchnia parkingu. Szczególne
podziękowanie należy się w tym
miejscu panu Bogusławowi Szul-
cowi (ministrantowi i chórzyście)
za oznakowanie parkingu i napra-
wę zniszczonego chodnika przed
krzyżem misyjnym i pomnikiem
papieskim.

Proszę was, drodzy parafianie
o refleksję nad miejscem Pana Je-
zusa i Matki Bożej w naszych
sercach i naszych rodzinach. Czy
jesteśmy dla Chrystusa gotowi od-
dać życie, tak jak On to uczynił
dla nas? Proszę panie i panów
o włączenie się w modlitwę Żywe-
go Różańca. Było 20 róż (włącznie
z Postołowem). Wielu ich członków
już odeszło do wieczności i róże są
niepełne. Proszę też o liczny udział
w sobotniej adoracji Najświętszego
Sakramentu i w Nowennie Maryj-
nej. Niech nasze sanktuarium pro-
mieniuje wiarą. Proszę młodzież
o włączenie się w służbę mini-
strancką i lektorską. Niech Maryja
wyjedna u Boga łaskę nawróce-
nia i umocnienia wiary w naszej
wspólnocie parafialnej.

Ks. E. Szymański
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Jubileusz 25-lecia koronacji
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej

w obiektywie fotoreportera

4



Na poprzedniej stronie, u góry: ks. abp Tadeusz Gocłowski dokonuje poświęcenia
pomnika bł. Jana Pawła II i krzyża misyjnego;
na dole: wójt naszej gminy Błażej Konkol wręcza ks. arcybiskupowi dar ołtarza.
Na tej stronie, u góry: chór parafialny „Męskie Towarzystwo Śpiewacze” zaśpiewał
podczas Mszy św. jubileuszowej;
na dole: procesja Eucharystyczna na zakończenie uroczystości
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25-LECIE KORONACJI
Matki Bożej Trąbkowskiej

13 czerwca 2012 r. przeżywali-
śmy piękny jubileusz 25-lecia koro-
nacji obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej. Jak wielu z nas pamięta, tam-
to niezwykłe wydarzenie z 1987 r.
miało wielkie znaczenie nie tylko dla
naszej parafii, ale też dla wszystkich
uczestników tej uroczystości. Wszy-
scy przeżywaliśmy ogromną radość,
widać było niezwykłą życzliwość
międzyludzką. Spotkanie z Ojcem
Świętym było dla nas wszystkich
budującym przeżyciem, a jego sło-
wa napełniały nas ogromną na-
dzieją na lepszą przyszłość. Rosła
wiara w ludziach, czuliśmy się bar-
dziej odpowiedzialni za los naszej
ukochanej Ojczyzny. Uwierzyliśmy
w pomoc Matki Bożej, i z Nią
chcieliśmy naprawiać system wtedy
panujący w naszym kraju. Pragnę-
liśmy wolności, o którą wtedy też
się modliliśmy.

Te nasze pragnienia, nasze ma-
rzenia prawie się spełniły, ale z po-
wodu podziałów politycznych w na-
szym narodzie, nie wszystko udało
się naprawić. Nadziei jednak nie
traćmy – najlepszym dowodem jest
chociażby to, jak wiele dobrego uda-
ło się uczynić w naszej parafii. To
dzięki zbliżeniu się do Matki Bożej
i zawierzeniu Jej naszych spraw,
wielu parafian się przekonało, że
Ona się nami opiekuje. Przez ca-
ły czas, który upłynął od koronacji
do dnia dzisiejszego, jako parafianie

ciągle upiększaliśmy nasze sanktu-
arium Matki Bożej Trąbkowskiej.
Powstała droga różańcowa i droga
krzyżowa. Jako wotum wdzięczno-
ści za koronację Matki Bożej para-
fianie wznieśli trzy kościoły filialne:
w Postołowie, Czerniewie i Ełga-
nowie. Powstał Dom Pielgrzyma,
ołtarz polowy i wiele mniejszych in-
westycji. Od czasu koronacji Matka
Boża i Ojciec Święty bł. Jan Paweł II
są nam o wiele bliżsi, odczuwamy
silniejszą więź z nimi. Trąbki Wiel-
kie i Matka Boża Trąbkowska są
coraz szerzej znane i rozpoznawane
nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Ta niezwykle piękna uroczystość
jubileuszu 25-lecia koronacji, któ-
rej przewodniczył ks. abp Tadeusz
Gocłowski, pochłonęła nas organi-
zatorów do tego stopnia, że nie
pamiętaliśmy o 47. rocznicy świę-
ceń kapłańskich ks. prałata Edwar-
da Szymańskiego, które przypadały
w tym samym dniu. Jest to bardzo
ważne także dlatego, że to wła-
śnie on był głównym inicjatorem
starań o koronację obrazu. To on
wraz z księżmi z dekanatu Wyżyny
Gdańskiej w roku 1986 przeka-
zał ówczesnemu biskupowi gdań-
skiemu Tadeuszowi Gocłowskiemu
prośbę o ukoronowanie papieski-
mi koronami obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej i w „ekspresowym
tempie” zgromadził dokumentację
potrzebną do tego przedsięwzięcia.
Ksiądz prałat Edward Szymański
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był również głównym inicjatorem
i organizatorem wszystkich dzieł,
jakie się dokonały w naszej para-
fii. Ks. prałat Edward Szymański
czynił to zawsze z wielką staran-
nością. Jak sam często wspomina,
gdy spotykały go trudności, klękał
przed ołtarzem, prosząc Matkę Bo-
żą o pomoc, i zawsze tę pomoc
otrzymywał. Uczy nas, jak pokładać
ufność we wstawiennictwie Maryi,
bo Matka Boża Trąbkowska, która
sobie wybrała miejsce wśród nas
i jest z nami nieustannie, opiekuje
się nami jako nasza najlepsza Mat-
ka, tylko zechciejmy Jej zaufać i Jej
powierzyć nasze troski.

W tym miejscu chciałbym, ja-
ko jeden z organizatorów uro-
czystości jubileuszowej, prze-

prosić księdza prałata Edwar-
da Szymańskiego w imieniu nas
wszystkich za to nasze zapo-
mnienie i na dalsze lata ży-
cia i posługi kapłańskiej życzyć
księdzu łaski zdrowia, Bożego
błogosławieństwa i stałej opieki
Matki Bożej Trąbkowskiej.

Na zakończenie pragnę podzię-
kować wszystkim parafianom, któ-
rzy w jakikolwiek sposób włączyli
się do pracy przy kościele. Szczegól-
ne podziękowanie kieruję pod adre-
sem Franciszka i Jacka Preussów za
nieodpłatne wykonanie krzyża mi-
syjnego i pomoc w jego ustawieniu
oraz za remont kiosku.

Szczęść Boże
Józef Sroka

Przewodniczący Rady Duszpasterskiej Józef Sroka wita ks. abpa Tadeusza
Gocłowskiego na uroczystości jubileuszowej
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2012

1 lipca: 13. Niedziela Zwykła

Mrd 1,13–15; 2,23–24
2 Kor 8,7.9.13–15
Mk 5,21–43

Nie bój się, wierz tylko (Mk 5,36).

Najczęściej wierzymy w cud dopóty,
dopóki nam się wydaje, że jest
jeszcze możliwy. Kiedy córka Jaira
umarła, domownicy i przyjaciele
stracili nadzieję, mówili, że jest
za późno, po co trudzić Jezusa.
Tymczasem wierzyć naprawdę – to
wierzyć w cud, który wydaje się
nam zupełnie niemożliwy.

8 lipca: 14. Niedziela Zwykła

Ez 2,2–5
2 Kor 12,7–10
Mk 6,1–6

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej
ojczyźnie, wśród swoich krewnych
i w swoim domu może być prorok
tak lekceważony” (Mk 6,4).

Często prawdziwy prorok nie wie,
że jest prorokiem. Kiedy musimy
podjąć decyzję i nie wiemy, co zrobić,
zdarza się, że spotykamy kogoś, kto
nic o tym nie wie, ale powie nam coś
takiego, co jest dla nas odpowiedzią.
Dziwni prorocy, którzy nie wiedzą,
że są prorokami, a Bóg przez nich
do nas przemawia.

15 lipca: 15. Niedziela Zwykła

Am 7,12–15
Ef 1,3–14
Mk 6,7–13

Ale idźcie obuci w sandały i nie
wdziewajcie dwóch sukien (Mk 6,9).

„Nie wdziewajcie dwóch sukien”
– to znaczy, nie bierzcie sukni od-
świętnej, dostojnej i drugiego ciucha
na co dzień, szaty świeckiej, czasem
pogańskiej. Macie mieć jedną Bożą
szatę, w jaką odziewa się chrześci-
janina przy chrzcie świętym, aby
w niej wytrwał do końca.

Bożą szatą na modlitwie może być
Różaniec. Odmawiamy go i w ko-
ściele na nabożeństwie, i w kuchni
przy obieraniu kartofli. Modlitwa,
która uświęca nasze życie powsze-
dnie.

22 lipca: 16. Niedziela Zwykła

Jr 23,1–6
Ef 2,13–18
Mk 6,30–34

Wtedy Apostołowie zebrali się u Je-
zusa i opowiedzieli Mu wszystko,
co zdziałali i czego nauczali. A On
rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami
osobno na pustkowie i wypocznijcie
nieco”. Tak wielu bowiem przycho-
dziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli

8



więc łodzią na pustkowie, osobno
(Mk 6,30–32).

Skarżymy się nieraz, że nie mo-
żemy modlić się nocą. Jesteśmy
zbyt zmęczeni. Przypomnijmy sobie
starą pieśń:

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Przyjm litośnie Boże prawy,

A gdy będziem zasypiali,

Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Myśl do pacierza wieczornego: sen
też może chwalić. Wszystko jest
na chwałę Boga – nawet sen. Za-
sypiając, można wzbudzić w sobie
intencję, by nawet sen chwalił Boga.

Dlaczego wieczorny pacierz jest tak
ważny? Jeżeli zasypiam z myślą
o Bogu, to ta myśl nie śpi w czasie
mojego snu. Sen przynosi dobrą
radę. Połóż się spać, a odpowiedź
znajdziesz we śnie. Jeżeli zasypiam
z myślą o Bogu, to i budzę się z myślą
o Nim. Wieczorny pacierz jest naszą
troską o to, by być przygotowanym
na przyjście Pana.

29 lipca: 17. Niedziela Zwykła

2 Krl 4,42–44
Ef 4,1–6
J 6,1–15

A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
„Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic
nie zginęło”. Zebrali więc i ułom-
kami z pięciu chlebów jęczmien-
nych, pozostałymi po spożywają-
cych, napełnili dwanaście koszów
(J 6,12–13).

Dlaczego Pan Jezus po cudownym
rozmnożeniu chleba polecił zebrać
okruchy pogubione w piachu? Prze-
cież wszyscy byli już najedzeni.
Okazało się, że zebrano aż dwana-
ście koszów ułomków. Więcej, niż
było chleba na początku. Pan Jezus
ceni okruchy dobra i miłości.

Widzimy najczęściej zło, które jest
agresywne, hałaśliwe, krzykliwe,
wdziera się do nas wszelkimi spo-
sobami. Dobro przypomina okruch
chleba na pustyni – jest niepozorne
i niewidoczne.

Gdybyśmy jednak pozbierali niepo-
zorne, pogubione okruchy ludzkiej
dobroci, miłości, wierności, powo-
łań, modlitwy, poświęcenia, życz-
liwości, to uzbieralibyśmy pewnie
olbrzymią górę. Gdybyśmy zebrali
wszystkie komary, żuki, muchy, psz-
czoły, osy, motyle, pająki, szczypaw-
ki, pchły, biedronki itp., to byłyby
cięższe od stada słoni.

Ks. Jan Twardowski

PODZIĘKOWANIA

W zasadzie jest zakończona bu-
dowa kościoła w Ełganowie, która
trwała od kwietnia 2010 r. do ma-
ja 2012 r. z przerwami zimowymi.

Nie było to łatwe przedsięwzięcie,
zważywszy, że drożeją materiały,
a wierni ubożeją. Szczególne po-
dziękowania kieruję do skarbników,
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którzy przez ten czas co miesiąc
poświęcali czas i siły na kwestowa-
nie na budowę kościoła. Czynili to
z wielkim zaangażowaniem, a za-
razem sami składali ofiary na ten
cel. Niech wam, drodzy kwesta-
rze Bóg wynagrodzi to poświęcenie.
Serdecznie dziękuję budowniczym
kościoła: panom Janowi Czerwo-
wi, Jerzemu Ptachowi i Zenonowi
Kielasowi za solidną pracę oraz
wszystkim którzy w różnej formie
spieszyli z bezinteresowną pomocą.

W roku 2010 w comiesięcz-
nych ofiarach zebraliśmy na bu-
dowę kościoła 71 290 zł, a wyda-
liśmy 260 tys. zł. W roku 2011
zebraliśmy 69 440 zł, a wydaliśmy
248 835 zł. W maju i czerwcu bieżą-
cego roku zebraliśmy 10 695 zł, a na
urządzenie mieszkania nad zakry-
stią wydaliśmy 20 050 zł (nie licząc
kosztów pracy, umeblowania, lamp,
grzejników i pieca). W sumie na
budowę kościoła ze zbiórek otrzy-
małem 151 425 zł, a ogólne koszty
budowy wyniosły 528 893 zł. Trzeba
więc było zdobyć 377 468 zł.

Z powyższego zestawienia widać,
że to Bóg chciał tej świątyni, On też
ją wznosił, posługując się mną ja-
ko narzędziem, i proszę nie mówić,
że to ksiądz zbudował kościół. Dla
mnie po zbudowaniu świątyni pozo-
staje tajemnicą, skąd na to wszystko
były pieniądze. Świątynia budowa-
na była modlitwą, niezwykłą Bożą
łaską i waszą ofiarnością.

Niestety jest bardzo dużo ro-
dzin w parafii, które nie wpuszczały
skarbników i nie składały ofiar na
budowę kościoła. Zawsze twierdzę,
że ci, co ofiarnie pomagali, nie zu-
bożeli, a ci, co odmówili pomocy,

się nie wzbogacili, chyba tylko wy-
rzutami sumienia. Ci właśnie pod
wpływem wyrzutów sumienia naj-
więcej narzekają na zbieranie ofiar
na kościół.

Czekają nas dalsze wydatki zwią-
zane z konserwacją kościoła para-
fialnego.

1. Trzeba odnowić srebrną szatę
na obrazie Matki Bożej Trąbkow-
skiej.

2. Sypią się od robactwa oba
boczne ołtarze, a koszt ich odno-
wienia pani konserwator oceniła na
112 tys. zł.

Zaczynam też szukać funduszy
na realizację projektu Domu Ulgi
w Cierpieniu, którą chciałbym roz-
począć w miesiącach wakacyjnych.

Słysząc narzekanie parafian na
comiesięczne kwestowanie na po-
trzeby Kościoła, podjąłem decyzję,
by na razie wstrzymać miesięczne
zbiórki. Może parafianie podsuną
mi inne rozwiązanie.

Od czerwca doszło nowe obcią-
żenie wszystkich parafii i kapła-
nów naszej archidiecezji związane
ze spłatą zadłużenia archidiecezji,
którą sąd rozłożył na raty. Tym-
czasem media laickie nagłaśniają,
jaki to Kościół jest bogaty, a wierni
niestety często dają wiarę tym plot-
kom. Ze swojej strony dodam, że
posiadam 11-letni samochód, otrzy-
many w darze od pana Manfreda
Kratzke z Niemiec. Nie miałbym za
co kupić samochodu, choć 40 lat
pracuję wśród was.

Raz jeszcze dziękuję drogim pa-
rafianom za wszelką pomoc okazaną
przy budowie kościoła w Ełganowie
i przy renowacji naszej parafialnej
sanktuaryjnej świątyni.

Ks. E. Szymański
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BOŻE CIAŁO 2012
Tegoroczne ołtarze na fotografiach
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Na zdjęciach prezentujemy poszczególne ołtarze tegorocznej procesji Bożego Ciała,
wzniesione przy krzyżu koło poczty, na posesji państwa Świerczków, przed wejściem
do gimnazjum oraz przed urzędem gminy
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Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI
na 20. rocznicę powstania Radia Maryja

(wybrane fragmenty)

Radio Maryja zostało erygowa-
ne przez Biskupa Chełmińskiego
w Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, 8 grud-
nia 1991 roku w Toruniu. W tym
niełatwym dla waszego Kraju okre-
sie odejścia od systemu negującego
wolność słowa i narzucającego mono-
pol władzy na informację, potrzebne
było powstanie nowych katolickich
mediów, które dotarłyby do wszyst-
kich z orędziem zbawienia i rzetelną
informacją.

Tak myślał Błogosławiony Papież
Jan Paweł II, który zwracając się do
Was, powiedział: „Wielka jest dzisiaj
potrzeba przepowiadania Ewangelii
w naszej Ojczyźnie. Potrzebne jest
ludziom autentyczne słowo. Słowo,
które buduje, a nie dzieli, które
wlewa otuchę w zalęknione serca;
słowo czyste, proste, głoszące miłość
i prawdę. Takim słowem jest orę-
dzie zbawienia. Jest nim sam Chry-
stus. Tego właśnie słowa wy jesteście
głosicielami” (Audiencja Generalna,
23.03.1994). Papież, wasz Rodak, wy-
znał również: „Dziękuję Radiu Ma-
ryja za to wielorakie i ofiarne zaan-
gażowanie się w apostolstwo słowa,
które dzisiaj jest tak bardzo ważne
i tak bardzo potrzebne w naszym
kraju” (Audiencja dla Radia Maryja,
18.04.1996). On sam zawierzył wasze
Radio opiece Maryi, głównej Patronki
Radia, w słowach: „Was wszystkich,
wasze apostolstwo oddaję w opie-
kę Najświętszej Maryi Panny, którą
czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji

(...). Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji,
prowadź nas! Prowadź Radio Maryja
i bądź jego Opiekunką! (Audiencja
Generalna, 23.03.1994); „Niech Ma-
ryja, Gwiazda nowej ewangelizacji
prowadzi wasze radio na spotka-
nie nowych ludzi i nowych cza-
sów” (Pielgrzymka do Polski, Toruń,
7.06.1999).

W duchu tego zawierzenia i przy
nieugiętej woli wierności Urzędo-
wi Nauczycielskiemu Kościoła i jego
Pasterzom, Radio Maryja mogło, mi-
mo trudności, owocnie rozwinąć swą
działalność w kraju i zagranicą, za-
siewając ziarno słowa w sercach ludz-
kich. Po dwudziestu latach nieprze-
rwanej działalności na wielu płasz-
czyznach, można przyznać, że plon
tego zasiewu jest obfity. W pierw-
szym rzędzie na falach waszego Ra-
dia doświadczyć można spotkania
z Bogiem poprzez modlitwę i kate-
chezę, „dwa istotne elementy, które
wyróżniają radio katolickie spośród
innych rozgłośni” (Audiencja dla Ra-
dia Maryja, 16.10.1997): codziennie
transmitowana jest Msza św., Mo-
dlitwa Brewiarzowa, Anioł Pański,
Różaniec, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, Apel Jasnogórski z Często-
chowy, Godzinki do NMP i inne
modlitwy okresowe, jak na przykład
Gorzkie Żale. Codzienna kateche-
za ubogacana jest udziałem księ-
ży Biskupów, a nierozerwalna więź
ze Stolicą Apostolską przejawia się
w transmisjach wszystkich Pielgrzy-
mek zagranicznych Ojca Świętego,
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środowych Audiencji Ogólnych, mo-
dlitwy Anioł Pański z Papieżem, wia-
domości Radia Watykańskiego oraz
ważniejszych wydarzeń z życia Sto-
licy Świętej i Kościoła Powszech-
nego. Transmitowany jest ponadto
Tygodnik wiadomości z Watykanu
„Octava Dies”, jak również serwis
informacyjny z Ziemi Świętej Terra
Santa News.

Ojciec Święty Benedykt XVI wy-
raża swą radość z faktu, że dzięki
Radiu Maryja i związaną z nim
Telewizją „Trwam”, Jego Podróże
Apostolskie, Audiencje środowe i in-
ne wystąpienia mogą być odbierane
w Polsce w języku ojczystym. Jest to
wyraźny wkład w przybliżanie Misji
Piotrowej w waszym Kraju i wśród
waszych Rodaków na obczyźnie.

Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież działalność chrześcijańsko-spo-
łeczna waszego Radia. Znany i re-
ligijnie cenny jest wspólnotowy wy-
miar słuchaczy Radia Maryja, ro-
dzin, młodzieży, a zwłaszcza wspa-
niały i jedyny tego rodzaju fenomen
Podwórkowych Kółek Różańcowych
gromadzących ok. 150 tysięcy dzieci
w różnych częściach świata, które
wyrażają swą miłość do Matki Zba-
wiciela poprzez regularną, codzienną
modlitwę różańcową. Z myślą o for-
macji młodzieży i w trosce o kato-
lickich dziennikarzy działa już od 10
lat w Toruniu Wyższa Szkoła Kultu-
ry Społecznej i Medialnej, a prasowy
wymiar dziennikarstwa reprezentuje
znany w Polsce dziennik.

Radio Maryja pielgrzymuje też po
ojczystej ziemi, transmitując Msze
św. i inne nabożeństwa z wielu sank-
tuariów, diecezji i parafii oraz śledzi
wydarzenia z życia Kościoła w Polsce.
Słuchacze Radia Maryja stają na piel-
grzymich szlakach do Częstochowy,

do Rzymu i do tzw. amerykańskiej
Częstochowy w Stanie Pensylwania.
Specyfiką tego Radia jest również to,
że każdy może wziąć udział w otwar-
tym programie dyskusyjnym „Roz-
mowy niedokończone”, telefonicznie
uczestnicząc w programie transmito-
wanym na żywo. Należy wspomnieć
także o środowiskach naukowych,
kulturalnych i społecznych skupiają-
cych się wokół Radia Maryja i opowia-
dających się jasno za nauką moralną
Kościoła katolickiego w obronie ży-
cia, od jego poczęcia do naturalnej
śmierci, i w obronie rodziny opartej
na odpowiedzialnym i przez Boga po-
błogosławionym związku mężczyzny
i kobiety oraz na chrześcijańskim
wychowaniu potomstwa. Wspomnia-
ne formy religijnego oddziaływania
na rzesze radiosłuchaczy, szczególnie
w stosunku do osób niepełnospraw-
nych, chorych i posuniętych w latach,
które nie mogą uczestniczyć osobi-
ście w programach duszpasterskich
swoich diecezji czy parafii, stanowią
nieoceniony wkład w misję ewange-
lizacyjną Kościoła w Polsce i współ-
grają z drogą Nowej Ewangelizacji,
wytyczoną przez Urząd Nauczyciel-
ski Kościoła.

Na zakończenie pragnę przyto-
czyć słowa Papieża, waszego Roda-
ka, Błogosławionego Jana Pawła II,
skierowane do Was podczas jednej
z pielgrzymek do Rzymu: „Niech
Wasze radio służy prawdziwej infor-
macji, przepojonej miłością i opartej
na sprawiedliwości. Niech przyczy-
nia się do kształtowania ludzkich
sumień w duchu nauki Chrystusa”
(Audiencja Generalna, 23.03.1994).

Tarcyzjusz Kardynał Bertone
sekretarz stanu

Watykan, 1 grudnia 2011 r.
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KATECHIZM DOROSŁYCH
Drogi poznania Boga

1. Nie potrafimy dostrzec Boga
naszym wzrokiem, ponieważ jest On
duchem. Jako istota duchowa pozo-
staje dla nas niewidzialny. Z tego
względu rodzą się bardzo ważne py-
tania dotyczące możliwości poznania
Stwórcy. Czy w ogóle można poznać
niewidzialnego Boga? Jakie drogi
prowadzą do poznania Ojca Niebie-
skiego? Wielu ludzi niewierzących
lub obojętnych religijnie uważa, że
nie można wierzyć w kogoś, kto po-
zostaje niewidzialny i niepoznawal-
ny. Wątpliwości dotyczące poznania
Stwórcy pojawiają się czasem także
w sercach ludzi wierzących.

2. O tym, kim jest Bóg, opo-
wiada nam Pismo Święte. Nie jest
to jedyna droga poznania Pana Za-
stępów. Stwórca objawia się także
w doskonałości i pięknie swoich
dzieł. Twarz człowieka, niebo peł-
ne gwiazd, zmiana pór roku, na-
rodziny dziecka – to ślady obecno-
ści Boga pośród nas. W Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego czytamy:

„Święta Matka Kościół utrzymu-
je i naucza, że naturalnym świa-
tłem rozumu ludzkiego można
z rzeczy stworzonych w sposób
pewny poznać Boga, początek
i cel wszystkich rzeczy” (KKK
36). Przekonanie o możliwości ta-
kiego naturalnego poznania Stwórcy
spotykamy już w Księdze Mądrości:
„Głupi już z natury są wszyscy lu-
dzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr
widzialnych nie zdołali poznać Te-
go, który jest, patrząc na dzieła nie
poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, po-
wietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę
burzliwą lub światła niebieskie uzna-
li za bóstwa, które rządzą światem.
Bo z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo
ich Stwórcę” (Mdr 13,1–2.5).

3. Szukając argumentów na ist-
nienie Boga można więc wziąć za
punkt wyjścia porządek i piękno
świata. Przykładem takiego argu-
mentu jest teoria tzw. Wielkiego
Wybuchu. Chodzi tu o gigantyczną
eksplozję, która według współcze-
snych badań naukowych nastąpiła
15–20 miliardów lat temu. Zapo-
czątkowała ona trwający do dzisiaj
proces rozszerzania się wszechświa-
ta. Jest to wyraźny znak, że świat
miał początek. Jak wierzymy, ten
początek jest w jego Stwórcy.

Szukając argumentów na istnie-
nie Boga, można też wziąć za
punkt wyjścia człowieka: jego
otwartość na dobro, dążenie do
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szczęścia, wrażliwość na praw-
dę. Człowiek ze swej natury pragnie
prawdy, pyta o sens i cel życia. Szu-
kając odpowiedzi na tego rodzaju
pytania, szuka czegoś najgłębszego,
co stanowiłoby fundament wszyst-
kich rzeczy. Należy zauważyć, że
prawda „narzuca się” nam jako kry-
terium sądów, jako miara, której
nie my jesteśmy twórcami. Praw-
da nas ocenia, podczas gdy my nie
oceniamy prawdy. Ona nas przekra-
cza i obowiązuje dla siebie samej.
Tego rodzaju „podporządkowanie”
prawdzie mówi nam, że jej źródłem
może być tylko Bóg, który nadaje jej
absolutny charakter.

Przyroda i osoba ludzka dostar-
czają nam zatem swego rodzaju „do-
wodów” na istnienie Stwórcy. Nie
chodzi tu o dowody w znaczeniu na
przykład matematycznym lub sądo-
wym, ale o „spójne i przekonują-
ce argumenty”, które pozwala-
ją osiągnąć prawdziwą pewność
(por. KKK 31). Argumenty te nie
są tak skuteczne, że mogą zmusić
człowieka niewierzącego do uzna-
nia istnienia Boga. Podczas gdy dla
osób wierzących mają one wartość

swego rodzaju potwierdzenia wła-
snych przekonań, dla niewierzących
są szansą, którą warto potraktować
poważnie, aby rozpocząć poznawanie
Stwórcy. Są także tarczą przeciw ata-
kom ludzi niewierzących. Pokazują,
że podczas gdy ateizm nie dyspo-
nuje żadnymi dowodami, religia jest
uzbrojona w solidne argumenty dla
potwierdzenia własnych prawd.

Czy zatem potrafię zadziwić się
pięknem i ogromem otaczającego
mnie świata i odkryć w nim Stwórcę?
Czy dostrzegam, że za każdym ludz-
kim dążeniem do prawdy i sensu stoi
ostatecznie Bóg? Czy dla moich naj-
bliższych umiem być przekonującym
argumentem za Jego istnieniem?

4. Zapamiętajmy: przy pomocy
ludzkiego rozumu można poznać Bo-
ga. Świat materialny i osoba ludzka
– to drogi prowadzące do Stwór-
cy. Wychodząc od wielkości i pięk-
na stworzeń człowiek może dojść
do poznania Boga jako pierwszej
przyczyny i ostatecznego celu całej
rzeczywistości.

Oprac. ks. Adam Kroll

ZARYS WIARY
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych...

Z zapowiedzią sądu ostatecznego
nad wszystkimi ludźmi łączy się nie-
pewność i lęk, ale także oczekiwanie
i nadzieja. Mówią o tym biblijne ob-
razy. Ukazują one koniec naszej rze-
czywistości jako totalną katastrofę.
Mówią o piekle ognistym, w którym
rozlegają się jęki i zgrzytanie zębów,

o polach, które dojrzały do żni-
wa, o rozdzieleniu plew od pszenicy,
o ostatecznym oddzieleniu chwastów
od pszenicy, kozłów od owiec, o zbu-
rzeniu świątyni, o grobach, które
się otworzą, i o zmarłych, którzy
ożyją. Ale mówi się także o niebie-
skiej uczcie weselnej obfitej w wino,
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o mieście, które zstąpi z nieba i nie
będzie potrzebować ani słońca, ani
księżyca, o rajskim pokoju.

Czy te obrazy mają taką samą
wymowę? Co wyrażają? Za co będzie
człowiek sądzony? Czy będzie brana
pod uwagę jego odpowiedzialność?
Co oznaczają słowa Jezusa: Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili (Mt 25,40)?

Nasz Pan przyjdzie

Pierwsze pokolenie chrześcijan
spodziewało się, że przeżyje powtór-
ne przyjście Chrystusa, a tym samym
– koniec ziemskiego czasu. Ich mo-
dlitewnym wezwaniem było Marana
tha – Przyjdź, Panie! Oczekiwali
i wypatrywali Jezusa. Młody Ko-
ściół musiał dopiero zrozumieć, że
nie można określić, kiedy nadejdzie
Dzień Chrystusa. Przypomniano, że
o dniu i godzinie nikt nie wie, nawet
aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec
(Mt 24,36). W odwlekającym się po-
wtórnym przyjściu Jezusa chrześci-
janie widzieli znak okazanej ludziom
przez Boga cierpliwości (2 P 3,9).

Św. Paweł z pośpiechem prze-
mierzał ówczesny świat, aby jak
najliczniejsze rzesze przygotować na
rychłe nadejście Pana. Stopniowo
Kościół dochodził do przekonania, że
musi żyć dłużej w tym świecie, by
wypełnić swoje posłannictwo, i że
będzie ono zawsze aktualne.

Pytanie o powtórne przyjście
Chrystusa pozostało jednak żywe
w Kościele. Pojawiali się coraz to
nowi marzyciele usiłujący ustalić do-
kładnie datę końca świata i dzień
sądu ostatecznego. Wciąż jednak się

mylili. W naszych czasach wiele
udaje się zaplanować i wyliczyć, ale
Jezusowe przypowieści nie tracą na
znaczeniu. Pamiętamy słowa: Gdyby
gospodarz wiedział, o której godzinie
złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby
włamać się do swego domu (Łk
12,39).

Każdego roku w adwencie Ko-
ściół, pamiętając, iż oczekuje po-
wtórnego przyjścia Pana w chwale,
powraca do historii narodu wybrane-
go i odnawia w wierzących tęsknotę
za wyzwoleniem i pełnią zbawienia,
których dokona sam Bóg. Raduje się
z przyjścia Zbawiciela, napomina też
wierzących, aby byli gotowi na osta-
teczne spotkanie z Jezusem Chry-
stusem. Podczas każdej Eucharystii
wspomina Kościół drogę Jezusa, aż
powtórnie przyjdzie w chwale.

Wezwanie do radości z przyjścia
Pana związane jest z nawoływaniem
do czujności: Wy też bądźcie gotowi,
gdyż o godzinie, której się nie domy-
ślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Łk
12,40).

Chrystus będzie sądził świat

Wyobrażenie sądu ostatecznego
napawa niektórych w większym
stopniu lękiem niż pociechą. Jed-
nakże sąd Chrystusa wykaże, że
miłość to o wiele więcej niż „tylko”
sprawiedliwość. Zapowiedź sądu jest
nowiną radosną. Tam, gdzie panu-
je bezprawie, Bóg przywróci prawo
– prawo biednym, maluczkim, nie
chcianym, prostym. W Nim i przed
Nim wszystko zostanie uporządko-
wane.

Pismo święte mówi jednoznacz-
nie o tym, że Bóg w Jezusie Chry-
stusie zbawi świat. Nie człowiek ze
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swoimi planami i osądami będzie
miał ostateczne słowo. Decydująca
będzie Boża wola zbawienia i po-
jednania. Dlatego uczniowie Jezusa
winni zrezygnować z sądzenia sie-
bie i innych. Jedynie Bóg w Jezusie
jest sprawiedliwym sędzią. Nikt nie
będzie pominięty w Bożym planie
dotyczącym świata.

Człowiek najwyraźniej doświad-
czy miłości Boga w momencie śmierci
(„sąd szczegółowy”). Ponieważ jed-
nak jego los łączy się z losami innych
ludzi, a tym samym – całego świata,
każdy z nas oglądać będzie pełnię
miłości Bożej, która zbawi świat
(„sąd ostateczny”, „sąd powszech-
ny”). W ten sposób zwycięży miłość
Boża, która we wszystkim przywróci
prawdziwą harmonię. Dla tych, któ-
rzy definitywnie odrzucili tę miłość,
stanie się ona sądem (piekło). Dla
tych, którzy niedostatecznie przygo-
towali się na jej przyjęcie – przemieni
się w ból oczyszczający (czyściec) i bę-
dzie szczęśliwością dla tych, którzy
jej zawierzyli całkowicie (niebo).

Nasze wyobrażenia są często
błędne, ponieważ mimo woli od-
nosimy pojęcie czasu także do stanu
po śmierci. Łączymy więc „czyściec”
z pojęciem okresu przejściowego i od-
różniamy sąd szczegółowy od ogólne-
go. Jednak tam, gdzie „rozpoczynają
się” niebo i wieczność, nie mają
już zastosowania pojęcia związane
z czasem. Musimy tu uświadomić
sobie niedoskonałość naszego myśle-
nia. Śmierć przenosi nas z rzeczywi-
stości ograniczonej czasem i stawia
przed nieskończonym Bogiem. Dla
Niego istnieje tylko „teraźniejszość”
– tylko ponadczasowe „teraz”. Spo-
tkają Go wszyscy ludzie, nikomu bo-
wiem nie odbiera On swojej miłości.

Ale także nie narzuca jej człowieko-
wi. Obok przebaczenia Bożego w Je-
zusie Chrystusie, istnieje również
pełna odpowiedzialność człowieka.

Miłość Boga do stworzenia trwa
w całej historii. I osiągnie swój cel
w zbawieniu świata.

W swym przemówieniu na Are-
opagu, placu sądowym w Atenach,
św. Paweł mówił o sądzie Bożym:

Wyznaczył dzień, w którym spra-
wiedliwie będzie sądzić świat przez
Człowieka, którego na to przezna-
czył, po uwierzytelnieniu Go wobec
wszystkich przez wskrzeszenie Go
z martwych (Dz 17,31).

Miara sądu

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się
(Mk 6,50). Te słowa Jezusa dotyczą
również naszego spotkania z Nim
w dniu sądu ostatecznego. Wtedy
miarą naszej wartości okażą się nie
– sława, bogactwo, wpływ czy uroda,
lecz miłość, którą kierowaliśmy się
w życiu. Ten, kto dowiedział się od
Boga, co to jest miłość, znajdzie tysią-
ce sposobów, aby ją wyrazić innym.
Bowiem miłość mobilizuje, wzbogaca
wewnętrznie, pozwala odkryć własne
możliwości. U każdego człowieka ob-
jawia się to inaczej, gdyż każdy
dysponuje innymi zdolnościami i ma
inne szanse urzeczywistniania miło-
ści.

Ewangelia św. Mateusza wska-
zuje nam drogę: głodnych nasycić,
spragnionych napoić, obcych przyjąć,
nagich przyodziać, chorych i więź-
niów odwiedzać, umarłych pogrzebać
(Mt 25,34–36). Są to przykłady będą-
ce odpowiedzią na słowa Chrystusa:
Wszystko, co uczyniliście jednemu
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z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili (Mt 25, 40). Czę-
sto okazuje się, że dostatek nie
wypełnia wszystkich naszych ludz-
kich potrzeb. Przychylność otoczenia
i serdeczność są wielokrotnie waż-
niejsze niż pomoc materialna. Jezus
wskazał swym uczniom drogę. Zwró-
cił się z serdeczną miłością do ludzi
i żył miłością. Tym samym poznali-
śmy miarę, według której będzie nas
sądzić.

Niektórzy ludzie dopiero na są-
dzie dowiedzą się, że służyli Chrystu-
sowi, nie zdając sobie z tego sprawy.
Będą więc pytać: Panie, kiedy widzie-
liśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy

Ciebie? (Mt 25, 37). Wówczas, jak
pisze św. Paweł, Jezus rozjaśni to,
co w ciemnościach ukryte, i ujawni
zamiar serc (1 Kor 15).

Św. Paweł pisze w liście do Rzy-
mian: I ja jestem pewien, że ani
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani
zwierzchności, ani rzeczy teraźniej-
sze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co
wysokie, ani co głębokie, ani jakie-
kolwiek inne stworzenie nie zdoła
nas odłączyć od miłości Boga, któ-
ra jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym (Rz 8, 38–39).

Opr. ks. Adam Kroll

WSTYDLIWOŚĆ – OCHRONA GODNOŚCI

Zdrowa wstydliwość w od-
niesieniu do ciała, seksualności
relacji międzyludzkich to waż-
ny wymiar wrażliwości moralnej
oraz psychiczny system immu-
nologiczny, który chroni dziec-
ko przed krzywdą ze strony lu-
dzi nieczystych, a także przed
własną słabością czy chorobli-
wą ciekawością.

W naszych czasach pojęcia, któ-
re są związane z ochroną godności

człowieka – takie jak wstydliwość,
skromność czy czystość – stały się
mało zrozumiałe dla wielu współ-
czesnych ludzi. Są takie środowiska,
które celowo dążą do ośmieszania
tych pojęć, a nawet do eliminowania
ich ze słownika człowieka „nowocze-
snego”. W konsekwencji takie słowa,
jak skromność, czystość czy wsty-
dliwość wielu ludziom kojarzą się
obecnie z kompleksami, z negatyw-
nym patrzeniem na ciało, z dewocją,
z przesadnym lękiem czy z cho-
robliwym upatrywaniem wszędzie
grzechu.

W tym kontekście bardziej zro-
zumiałe niż mówienie o wstydliwości
czy skromności jest wyjaśnianie, że
celem tego aspektu wychowania jest
pomaganie dziecku, by uświadamia-
ło sobie własną godność i by umiało
tej godności bronić przed tymi ró-
wieśnikami czy dorosłymi, którzy za-
chowują się bezwstydnie. Zadaniem
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rodziców i innych wychowawców jest
stanowcze i otwarte nazywanie rze-
czy po imieniu, czyli wyjaśnianie –
najpierw dorosłym! – że wstydliwość
nie wynika z negatywnego patrze-
nia na ciało, lecz z pozytywnego
patrzenia na człowieka, którym nikt
nie ma prawa się bawić ani wyko-
rzystywać do zaspokajania własnych
popędów. Jeśli dziecku brakuje wsty-
dliwości i skromności, to stanie się
ono łatwym łupem ludzi zdemorali-
zowanych, a w konsekwencji może
zostać zranione w sferze cielesnej
i seksualnej w tak bolesny sposób,
że będzie cierpieć przez całe życie.
Właśnie dlatego nietykalność ciele-
sna dziecka jest chroniona nawet
przez kodeks karny, a nie tylko
przez normy moralne.

W obliczu powszechnej erotyzacji
dominujących mediów, które naj-
mocniej oddziałują na najmłodszych
odbiorców, nie można poprzestać na
wrodzonej tendencji dzieci do wsty-
dliwości i skromności w sprawach
odnoszących się do ciała i sfery sek-
sualnej. Obecnie dzieci potrzebują
jasnych norm w tym względzie oraz
pomocy dorosłych w uczeniu się sza-
cunku do własnego ciała i stawiania
stanowczych granic w sprawach in-
tymnych. Trzeba uczyć zdrowego
rozsądku w tym względzie. Człowiek
rozsądny nie dotyka obcych zwie-
rząt, a człowiek dobrze wychowany
nie dotyka towarów na targu. Tym
bardziej nie pozwala oglądać siebie
ani dotykać siebie w miejscach in-
tymnych. Sam też tego nie czyni i to
nie ze strachu przed grzechem czy
z powodu zakazów, ale z szacunku
do siebie i innych osób. Podsta-
wą dobrze uformowanej wstydliwo-
ści i skromności jest wychowanie do

czystości. A czystość to świadomość,
że jestem po to, by ktoś się mną
cieszył, by mnie szanował, rozumiał
i na zawsze pokochał, a nie by mnie
dotykał, oglądał czy przez pewien
czas się mną bawił. Każda zabawka
kiedyś się znudzi. Tylko osoba może
fascynować sobą bez końca.

Szczególnie ważne jest wycho-
wanie do czystości w odniesieniu
do dziewczynek. One mają zwykle
większą niż chłopcy spontaniczną
wrażliwość w odniesieniu do własne-
go ciała. Mają też większe aspira-
cje niż skupianie się na kontakcie
cielesnym. Mocniej i wcześniej niż
chłopcy uświadamiają sobie to, że
marzą o byciu kimś kochanym, a nie
kimś dotykanym. Mądrze wychowa-
na dziewczynka zachowuje się jak
świadoma swej godności i niezwy-
kłości księżniczka. Właśnie dlatego
staje się wyjątkowo atrakcyjna dla
chłopców i ma na nich duży, pozytyw-
ny wpływ. Wychowanie dziewcząt do
ochrony własnej dumy i godności
przynosi efekt podwójny: chroni je
przed krzywdą i zranieniem w sferze
intymności, a chłopców mobilizuje do
duchowego rozwoju po to, by stawać
się księciem, czyli takim chłopa-
kiem, który traktuje koleżanki jak
księżniczki. W aspekcie wstydliwości
i ochrony własnej godności szczegól-
nie ważne – niezależnie od płci
dziecka – jest wychowanie religijne,
gdyż przyjaźń z Bogiem to najsil-
niejszy i najbardziej trwały czynnik
chroniący przed słabościami, krzyw-
dami i zranieniami w sferze ciała
i seksualności.

Na koniec kilka rad praktycz-
nych. Zadaniem rodziców jest od-
noszenie się do siebie nawzajem
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z szacunkiem i w sposób czysty oraz
chronienie dzieci przed widokiem
nagości czy takich form czułości,
które dla dzieci są niezrozumiałe al-
bo budzą niepokój. Gdy małe dziecko
okazuje niepokojące zachowania, na
przykład jakąś formę masturbacji, to
nie należy patrzyć na to z perspek-
tywy dorosłych i traktować takich
zachowań w kategoriach grzechu, by
nie doszło u dziecka do chorobliwego
zainteresowania czy niepotrzebne-
go poczucia winy. Dojrzała reakcja
rodziców polega na spokojnym wyja-
śnieniu, że ciało nie jest zabawką i na
zainteresowaniu dziecka czymś in-
nym. Córkom trzeba pomagać w tym,
by dbały o swoje piękno w wyglą-
dzie i ubiorze w sposób czysty, czyli
taki, który wzbudza u chłopaków
zachwyt, a nie pożądanie. Konieczna
jest stanowcza ochrona dzieci przed
pornografią i takimi treściami, które

osłabiają wstydliwość w sferze ciała
oraz subtelność w relacji mężczy-
zna – kobieta. Zadaniem rodziców
jest czuwanie nad tym, co dzieje się
w przedszkolu, a później w szkole
– czy nie dochodzi tam do gorsze-
nia albo niepokojenia dzieci przez
rówieśników lub dorosłych.

Psycholodzy i seksuolodzy słusz-
nie mówią o złym dotyku, a jedno-
cześnie niektórzy z nich lekceważą
najbardziej zły dotyk, jakim jest po-
zamałżeńskie współżycie seksualne,
promowane nieraz już wśród nasto-
latków. Trzeba demaskować tę nie-
zwykle groźną niekonsekwencję! To
tak, jakby przestrzegać nastolatków
przed piciem piwa, a jednocześnie
zachęcać ich do sięgania po narko-
tyk.

ks. Marek Dziewiecki

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

3 czerwca sakrament chrztu św.
w naszym kościele otrzymała Zu-
zanna Strzałkowska, córka Joan-
ny i Leszka z Trąbek Wielkich.

***
7 czerwca. Tegoroczną uroczystość
Bożego Ciała rozpoczęła Msza św.
przy ołtarzu polowym w Trąbkach
Wielkich, koncelebrowana przez
ks. prałata Edwarda Szymańskie-
go oraz ks. kanonika Adama Krolla.
Następnie ruszyła Procesja Eucha-
rystyczna ulicami Gdańską, Pocz-
tową, Sportową, Pasteura i ponow-
nie Gdańską w kierunku ołtarza

polowego. Ołtarze zostały przygo-
towane przy krzyżu przydrożnym
obok poczty, przy budynku Państwa
Świerczków, w głównym wejściu do
budynku Gimnazjum oraz przy bu-
dynku Urzędu Gminy. Na zakończe-
nie uroczystości przy ołtarzu polo-
wym ks. prałat podziękował straża-
kom, policjantom oraz tym wszyst-
kim, którzy włączyli się w zabezpie-
czenie, przygotowanie i przeprowa-
dzenie procesji. Również w Czernie-
wie i Ełganowie odbyły się Procesje
Eucharystyczne do 4 ołtarzy.

***
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13 czerwca odbyły się uroczyste
obchody Jubileuszu 25-lecia koro-
nacji cudownego obrazu Matki Bo-
żej Trąbkowskiej, dokonanej przez
Papieża Jana Pawła II na Gdańskiej
Zaspie w dniu 12 czerwca 1987 ro-
ku. Przed mszą św. ks. arcybiskup
senior Tadeusz Gocłowski poświęcił
nowy krzyż misyjny oraz pomnik bł.
Jana Pawła II, ufundowany przez
rodzinę Krystyny i Józefa Sroków
z Trąbek Wielkich. W kościele sza-
cownego gościa powitała młodzież,
przewodniczący Rady Parafialnej
Józef Sroka oraz ks. prałat Edward
Szymański. Przed mszą św. ks. ar-
cybiskup przypomniał historię przy-
gotowań oraz ceremonię koronacji
obrazu. Następnie pod przewodnic-
twem ks. arcybiskupa, z udziałem
ponad 30 kapłanów, odprawiona zo-
stała msza św. dziękczynna. Dary
ołtarza, oprócz dzieci, złożyli Józef
Sroka, wójt gminy Błażej Konkol
oraz Roman Zielke z Kleszczewa.
Na zakończenie mszy św. odbyła
się Procesja Eucharystyczna trasą
wzdłuż stacji różańcowych. Uro-
czystość uświetnił chór parafialny
„Męskie Towarzystwo Śpiewacze”
pod dyrekcją Janusza Beyera. Zdję-
cia z tego wydarzenia zamieszczamy
na stronach 4–5, 7 oraz na okładce.

***
16 czerwca w naszym kościele
sakrament małżeństwa zawarli:

� Elżbieta Thiel ze Szczodrowa
i Bartłomiej Nowak z Kleszcze-
wa,

� Aneta Brejnak z Mokrego Dwo-
ru i Grzegorz Pirch z Trąbek
Wielkich.

***
18 czerwca na terenie Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich miała miejsce
uroczystość odsłonięcia rzeźb ufun-
dowanych przez przyjaciół szkoły.
Przed głównym wejściem do bu-
dynku szkolnego stanęły kamienne
rzeźby przedstawiające orła oraz
rycerza. Rzeźba orła ufundowana
została przez Manfreda Kratzke
i Herberta Simm, mieszkających
w miejscowości Niedernhall koło
Norymbergi w Niemczech, a rzeźbę
rycerza ufundował lekarz stomato-
log Maciej Goczewski z Pruszcza
Gdańskiego. Niejako przy okazji,
były mieszkaniec Trąbek Wielkich
Manfred Kratzke otrzymał medal
65-lecia LZS, przyznany przez Radę
Wojewódzką LZS za zasługi dzia-
łacza sportowego w naszej gminie,
którym był przed laty.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
sezonu 2011/2012:

� w grupie „Gdańsk I” ligi okręgo-
wej zespół Orzeł Trąbki Wielkie
zajął ostatecznie 13. miejsce z do-
robkiem 21 punktów (7 zwycięstw
i 19 porażek) przy stosunku bra-
mek 38 do 63 i utrzymał się
w V lidze;

� w grupie „Gdańsk III” klasy B
zespół Sokół Ełganowo zajął
1. miejsce z dorobkiem 57 punk-
tów (18 zwycięstw, 3 remisy i 3 po-
rażki) przy stosunku bramek 86
do 26 i uzyskał awans do klasy A.

Gratulujemy.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Zuzanna Strzałkowska z rodzicami i chrzestnymi

Uroczystość odsłonięcia rzeźb przy trąbkowskim gimnazjum
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Państwo Młodzi Elżbieta i Bartłomiej Nowakowie

Państwo Młodzi Aneta i Grzegorz Pirchowie
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INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2012
W lipcu odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów.

1. 730: Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)

900, Czerniewo: Za śp. Wandę
i Władysława Karnathów

1000, Ełganowo: Za śp. Kurta
Henniga (8. rocznica śmierci)

1100: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Hanny i Jacka Preussów
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1800: Dziękczynna za dar
I Komunii św. Marysi
i Karoliny Brzózka

2. Za śp. Franciszka, Anielę,
Jana, Ireneusza i Czesława
Abramów

3. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (6. rocznica
śmierci)

4. Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)

Ełganowo: Za śp. Leokadię
Reschke i zmarłych z rodziny
Kornella

5. Za śp. Józefa Paklerskiego

6. Za śp. Gerarda Sławnego

7. O Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Elżbiety
i Bartłomieja Nowaków

8. 730: Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)

900, Czerniewo: O szczęśliwe
zbiory, int. róży św. Franciszka
z Asyżu

1000, Ełganowo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Bogumiły i Wojciecha Skierków
w 22. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1100: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Agnieszki i Jana
Trofimowiczów w 2. rocznicę
sakramentu małżeństwa

1800: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Gabrieli
i Mariusza Szolle w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa

9. Za śp. Marię Goczkowską
(7. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

10. O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla Małgorzaty Kinder
w 91. urodziny

11. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Barbary i Wiktora Misiorów
w 50. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)
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11. 1900, Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów oraz
zmarłych z rodzin Hendrychów
i Dończyków

12. a) O Boże błogosławieństwo dla
nowożeńców Anety i Grzegorza
Pirchów

b) Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)

Ełganowo: Za śp. Erykę
Kinder (5. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny

13. Za śp. Jadwigę i Jana
Bukowskich

14. Za śp. Kazimierza (25. rocznica
śmierci), Irenę i Stanisława
Surmów

15. 730: Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)

900, Czerniewo:
Za śp. Gertrudę Dończyk oraz
Alfreda, Magdalenę i Józefa
Karassków

1000, Ełganowo:
Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich oraz Stanisława
Kusaja

1100: Za śp. Józefa i Jana
Kosztyłów

16. O Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Elżbiety
i Bartłomieja Nowaków

17. Za śp. Stanisława Karcza
i zmarłych z tej rodziny

18. Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)

18. Czerniewo: Za śp. Józefa,
Rozalię, Józefa i Franciszka
Dończyków

19. O Boże błogosławieństwo dla
nowożeńców Anety i Grzegorza
Pirchów
Ełganowo: Za śp. Alfreda,
Urszulę i Zygmunta Karassków
oraz Gertrudę Dończyk

20. Za śp. Stanisława Karcza
(80. urodziny)

21. Za śp. Kazimierza
Stopowskiego (10. rocznica
śmierci)

22. 730: Za zmarłych z róży
św. Magdaleny (p. Karcz)
900, Czerniewo: Za śp. Martę,
Józefa i Jana Zawickich oraz
Helenę i Józefa Rodów
1100: Za śp. Jadwigę
i Władysława Laskowskich
1800: Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)

23. 730: Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)
1800: a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Henryki
Plata w urodziny
b) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Zdzisławy
Preuss w urodziny (int. dzieci)

24. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jadwigi
i Piotra Pianowskich
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)
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24. Ełganowo: Za śp. Marię
i Jakuba Czerw oraz Krystynę
Kreft

25. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Weroniki
Ratkowskiej w 1. urodziny
b) Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)
1900, Czerniewo: Za śp. Annę,
Wiktora i Jana Formelów

26. Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Krzysztofa Jankowskiego
w 50. urodziny

27. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Joanny
i Michała Matuszewskich
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

28. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Katarzyny i Łukasza
Jakubowskich w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa

29. 730: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Eckharda Selki w 74. urodziny
oraz za śp. Łucję Selka
i Gabriela Łyczaka
900, Czerniewo: Za śp. Józefa
Kamińskiego i Jana Zawickiego
1000, Ełganowo: Za śp. Marię
i Jerzego Szwindowskich
(20. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Eugenię i Józefa
Smukałów (greg.)

30. O łaskę potomstwa
31. Za śp. Ignacego Olszewskiego
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ROCZNICE
Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
3 lipca: Oskar Jackiewicz, Karol Piórek, Julia Pranga

17 lipca: Mateusz Kruk

Rocznice sakramentu małżeństwa
23 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety (z d. Ossowskiej) i Michała Kullów
7 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli (z d. Czarny) i Mariusza Szolle
14 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Grosz) i Marcina Lipów
21 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny (z d. Surma) i Roberta Hulewiczów
28 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki (z d. Prymak) i Tomasza Stolarczyków
28 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Aleksandry (z d. Gącarzewicz) i Sebastiana Edwarczyków
27 lipca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny (z d. Niedźwiedzkiej) i Michała Matuszewskich
25 lipca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty (z d. Miecznikowskiej) i Grzegorza Lenkiewiczów
20 lipca: 51. rocznica sakramentu małżeństwa

Ingi i Herberta Tiborskich

ODESZLI DO PANA
20 czerwca: zmarła w wieku 79 lat śp. Anna Czerwińska-Tiborska
z Ełganowa

„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


