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POKŁOSIE TYGODNIOWEGO ODPUSTU MARYJNEGO

W dniach 2–9 września w trąb-
kowskim sanktuarium Maryjnym
odbył się po raz 26 tygodniowy od-
pust ku czci Matki Bożej Trąbkow-
skiej. Na tę uroczystość udało się
dokonać renowacji srebrno-złotej
szaty Matki Bożej. Poprzednia re-
nowacja była przeprowadzona w la-
tach 1978–1980 przez siostrę Jo-
lantę z zakonu ss. benedyktynek
w Żarnowcu. Obecnej renowacji
podjęła się mgr Jolanta Pabiś-Ga-
gis, plastyczka i konserwatorka
dzieł sztuki z Gdańska. Przed od-
pustem udało się też sprowadzić
do naszego sanktuarium relikwie
krwi bł. Jana Pawła II (relacja z te-
go wydarzenia we wrześniowym
numerze „Kany”).

W tym roku przewodniczenie
Mszom św. w poszczególne dni
tygodnia odpustowego powierzy-
łem zaproszonym młodym kapła-
nom. Pragnę podkreślić, że chętnie
przyjmowali i wypełniali podjęte
zaproszenie.

Do naszego sanktuarium w ty-
godniu odpustowym przybywały
liczne pielgrzymki. W poniedziałek
– pielgrzymka z Gdyni-Oksywia,
zorganizowana przez ks. kanonika
Kazimierza Glamę, proboszcza tej
parafii. We wtorek przybyła piel-
grzymka z Wejherowa, zorganizo-
wana przez ks. Krzysztofa Srokę.
W środę przyjechali ministranci
z parafii św. Ojca Pio z Gdań-
ska-Ujeściska oraz nadzwyczajni

szafarze Komunii świętej z kilku
parafii. W czwartek gościliśmy czci-
cieli Matki Bożej z Gdańska wraz
ks. proboszczem Tadeuszem Cha-
jewskim z Gdańska-Brętowa oraz
z Gdyni wraz z ks. kanonikiem
Władysławem Pałysem z parafii św.
Maksymiliana Kolbego z Gdyni-Wi-
tomina. Przybyła też pielgrzymka
z Gdańska-Jelitkowa, zorganizowa-
na przez ks. prałata Włodzimie-
rza Zduńskiego, oraz pielgrzymka
z Chałup z ks. proboszczem tej pa-
rafii, Jackiem Taborem. W piątek
przyjechali pielgrzymi z Pruszcza
Gdańskiego z ks. prałatem Stani-
sławem Ładą, dziekanem i probosz-
czem parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego, a także z Gdańska-Nowe-
go Portu z ks. proboszczem kanoni-
kiem Wiesławem Philipem. Przyby-
ła też Pielgrzymka z Kartuz, zorga-
nizowana przez panią Marię Meyer,
byłą mieszkankę Kleszczewa. W so-
botę gościliśmy piesze pielgrzymki
z Przywidza (72 osoby), z Kolbud
(180 osób) i z Gdańska (około 300
osób). Pielgrzymi uczestniczyli we
Mszy św. o godz. 16.00, odprawionej
przy ołtarzu polowym.

Przez cały tydzień przybyli go-
ście byli częstowani kawą, herba-
tą i ciastem. Nasze panie miały
niezwykle dużo pracy. Tu pragnę
im wyrazić podziękowanie. Dzię-
kuję też wszystkim paniom, które
ofiarowały blachy ciasta w celu
ugoszczenia pielgrzymów.
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Starostowie dożynek Maria i Zenon Orlikowscy z Ełganowa wręczają ks. biskupowi
Ryszardowi Kasynie bochen chleba z tegorocznego ziarna

Wyróżniający się rolnicy z naszej gminy z rąk wójta Błażeja Konkola otrzymują
odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”
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Biskup Ryszard Kasyna wręcza wyróżnienia nadane przez Kapitułę Promującą
Wzorowe Rodziny państwu Monice i Dariuszowi Kosińskim (u góry) oraz państwu
Marii i Przemysławowi Sautyczom (poniżej)
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W niedzielę dożynkową przy-
były do nas piesze pielgrzymki
z Mierzeszyna, Postołowa, Ełgano-
wa, Sobowidza, Łęgowa i Pszczółek.
Przed uroczystą sumą odprawioną
pod przewodnictwem ks. biskupa
Ryszarda Kasyny, wykonawcom ko-
ron żniwnych zostały wręczone pu-
chary. Pierwsze miejsce zajęła wieś
Postołowo. Dwie wioski naszej pa-
rafii w tym roku po raz pierwszy
od prawie 40 lat odmówiły wykona-
nia koron dożynkowych. Mimo ich
negatywnej postawy odpust odbył
się uroczyście. Czy buntujący się
i odmawiający wykonania koron
mają spokojne sumienia? Wątpię.
Wszyscy wykonawcy wieńców do-
żynkowych otrzymali od wójta gmi-
ny dziękczynne medale za włożony
trud.

Ksiądz biskup wręczył też listy
gratulacyjne podpisane przez arcy-
biskupa Sławoja Leszka Głodzia,
wraz z pięknymi ryngrafami Matki
Bożej Trąbkowskiej dziesięciu ro-
dzinom wyróżnionym przez Kapi-
tułę Promującą Wzorowe Rodziny
z siedzibą przy naszym sanktu-
arium. Z naszej parafii wyróżnione
zostały trzy rodziny: Monika i Da-
riusz Kosińscy, Maria i Przemysław
Sautyczowie oraz rodzina pani Te-
resy Pelowskiej.

We Mszy św. odpustowej obok
licznych gości, zaproszonych przez
księdza proboszcza i wójta gminy,
uczestniczyli przedstawiciele brat-
niej gminy niemieckiej z Markt
Uehlfeld wraz z jej wójtem – wy-
znania ewangelickiego, którzy też

złożyli wizytę w naszym sanktu-
arium.

Składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim drogim parafianom,
którzy w jakikolwiek sposób włą-
czyli się w przygotowania i uczest-
nictwo w uroczystościach tygodnio-
wego odpustu Maryjnego. Dziękuję
za przygotowanie ołtarza polowe-
go, przystrojenie ołtarzy kwiatami,
za super-nagłośnienie, prószenie
kwiatków i noszenie sztandarów
i feretronów oraz baldachimu w co-
dziennej procesji, udział w Ape-
lu Jasnogórskim. Dziękuję paniom
posługującym w Domu Pielgrzyma.

Odniosłem jednak wrażenie, że
wielu parafian nie jest zintegro-
wanych ze swoją parafią i nie
uczestniczy w żadnej formie para-
fialnych uroczystości. Bardzo mało
było dzieci do prószenia kwiatów,
a z tegorocznych dzieci pierwszo-
komunijnych powinno być przynaj-
mniej 20 dziewczynek. W niektóre
dni tygodnia odpustowego, gdyby
nie przybyli pielgrzymi z innych
parafii, to byłoby tragicznie mało
uczestników.

Drodzy parafianie, proszę was,
byście to miejsce, przed wieka-
mi wybrane przez Maryję, otoczyli
troskliwą opieką. Ona nawiedziła
wasze domy, wasze rodziny. Wy-
rażajcie Maryi waszą wdzięczność
i miłość, wasze przywiązanie. Licz-
niej niż dotąd przybywajcie na
sobotnie Nowenny i Msze św. od-
prawiane ku Jej czci. Ona czeka
na was – przecież jesteście Jej
kochanymi dziećmi.

Ks. E. Szymański

5



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2012

7 października: 27. Niedziela
Zwykła

Rdz 2,18–24
Hbr 2,9–11
Mk 10,2–16

Co więc Bóg złączył, tego niech
człowiek nie rozdziela (Mk 10,9).

Tyle razy słyszymy te słowa w cza-
sie ślubów. Może jednak w chwili
szczęścia, wśród słabości i wzru-
szeń, kiedy widzimy młodą parę,
stojącą przed ołtarzem z uroczysty-
mi minami, jak na fotografii, złote
obrączki na tacy, kwiaty, słowa te
mogą się wymknąć naszej uwadze.
Niech nam się nie wydaje, że są
one nieodzowną częścią ślubu ludzi
biegnących do ołtarza po czerwo-
nym dywanie, żeby pochwalić się
swoją miłością na cały głos, nawet
przez mikrofon.

Właściwie można je sobie stale
przypominać, także w czasie po-
grzebu żony, męża, rodziców, przy-
jaciela. Umiera ktoś bliski, a nas
jeszcze bardziej coś z nim połączyło,
bo zawsze nieobecni są najbliżej.
Ilu ludzi, poprzez wspomnienia,
odnajduje przyjaciela w tym, kto
odszedł. Bóg nas nieraz łączy z kimś
poprzez śmierć tego, kto odchodzi
od nas z tej ziemi.

14 października: 28 Niedziela
Zwykła

Mdr 7,7–11
Hbr 4,12–13
Mk 10,17–30

Wtedy Jezus spojrzał z miłością
na niego i rzekł mu: „Jednego ci
brakuje” (Mk 10,21).

Kiedy sam Jezus zaczyna być jedy-
nym skarbem naszego serca? Kiedy
zaczyna się wyprzedaż generalna,
której zląkł się bogaty młodzieniec,
odwracając się na pięcie od Pana
Jezusa? Od czego trzeba zacząć, by
stać się ubogim? Może od likwi-
dacji mieszkania, zmiany koszuli
na tańszą, z przeceny? W czasie
pierwszej lekcji ubóstwa wystarczy
przestać mówić o sobie w pierw-
szej osobie. Ubóstwo czyni czło-
wieka niewidzialnym – niewidzial-
nym z miłości do Jezusa. Widzę,
ale mnie nie widzą. Kocham, ale
mnie nie kochają. Służę, ale mnie
nie służą. Jezus w Komunii Świę-
tej jest niewidzialny. Wszystko to,
co najdroższe i najświętsze, jest
niewidzialne, chociaż jest wielkie
i potężne.

21 października: 29. Niedziela
Zwykła

Iz 53,10–11
Hbr 4,14–16
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Mk 10,35–45

On ich zapytał: „Co chcecie, żebym
wam uczynił?”. Rzekli Mu: „Daj
nam, żebyśmy w Twojej chwale
siedzieli jeden po prawej, drugi
po lewej Twojej stronie”. Jezus im
odparł: „Nie wiecie, o co prosicie”
(Mk 10,36–38).

Święty Marek zapisał prośbę apo-
stołów Jana i Jakuba, którzy modli-
li się o to, by być blisko Pana Jezusa.
A my? Czy dlatego chcemy być bli-
sko Jezusa, że jest przy Nim wygod-
nie, spokojnie, bezpiecznie i nawet
w niepogodę z wiatrem zrywają-
cym kołnierze można przesiedzieć
w kościele, jak w ciepłej poczekalni,
po lewej czy prawej stronie Bożego
Serca? Jezus odpowiedział aposto-
łom: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja mam
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja
mam być ochrzczony?” (Mk 10,38).
Być blisko Jezusa to iść Jego drogą
krzyżową, dać kielich własnej krwi,
jak w podniosłych słowach mówi
Ewangelia. Może ktoś zapyta: Dla-
czego znowu cierpienie? Dlaczego
w ogóle jest cierpienie? Nie ma
na te pytania wystarczającej od-
powiedzi. Jedyną odpowiedzią jest
sam Chrystus, który dobrowolnie
przyjmuje krzyż. Mówią nieraz, że
cierpienie nie ma sensu. I mają
rację, i nie mają, bo cierpienie dla
samego cierpienia nie ma sensu, ale
Jezus uczył tego cierpienia, które
jest wysiłkiem, jest drogą, trudem
i mądrością spełniania zadania, ja-
kie Bóg stawia nam do wykonania.

28 października: 30. Niedziela
Zwykła

Jr 31,7–9
Hbr 5,1–6
Mk 10,46–52

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się
nade mną! (Mk 10,47).

Ewangeliczny ślepiec jerychoński,
który stanął na trasie procesji
idącej za Panem Jezusem, przy-
pomina się na wielkiej procesji
Bożego Ciała. Niewidomy nie wi-
dział, ale wiedział, że Jezus idzie.
Odczuwał Jego niewidzialną obec-
ność. Procesja mogła być dla niego
groźna. Tłum mógł go zniszczyć,
odepchnąć, zagłuszyć. On jednak
trwał, bo wierzył w obecność Je-
zusa, chociaż Go nie widział. Nie
liczył na ludzi, idących w procesji,
liczył tylko na samego Pana Je-
zusa. Prosił o osobiste spotkanie
i o wewnętrzne światło. Otrzymał,
o co prosił, wzrok zewnętrzny i we-
wnętrzny. W czasie procesji, tak
jak ten ślepiec, tęsknimy za Jezu-
sem, chcemy Go zobaczyć. Chyba
najszczęśliwsza procesja to taka,
która nie zasłania nam Pana Jezu-
sa tłumami, taka, w której widzimy
nie ludzi, a tylko Jego, taka, która
daje nam osobiste spotkanie z Nim,
daje światło, rozpraszające najgor-
szą niepogodę, jaka jest czasem
w środku nas.

Ks. Jan Twardowski
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KATECHIZM DOROSŁYCH
TRADYCJA

Chętnie słuchamy o dziejach
własnej rodziny. Zbieramy zdjęcia,
przechowujemy rodzinne pamiątki.
Wiele osób poszukuje w archiwach
wiadomości o przodkach... Starsze
dzieci na lekcjach historii rysują
drzewo genealogiczne swojej rodzi-
ny. Podtrzymujemy nasze zwyczaje,
mama przekazuje córce, np. jak po-
winna wyglądać Wigilia czy Wielka-
noc. Dlaczego tradycja rodzinna
jest taka ważna? Dlatego, że sięga-
nie do naszych korzeni, przekazy-
wanie (a łacińskie słowo „tradycja”
oznacza właśnie „przekazywanie”)

ważnych kart z przeszłości, umac-
nia naszą wspólnotę, pozwala nam
uświadomić sobie, kim jesteśmy,
jaka jest nasza tożsamość.

Jeszcze ważniejsza jest trady-
cja w Kościele. Katechizm Kościo-
ła Katolickiego naucza: „To żywe
przekazywanie, wypełniane w Du-
chu Świętym, jest nazywane Trady-
cją w odróżnieniu od Pisma Świę-
tego, z którym jednak jest ściśle
powiązane. Przez Tradycję «Kościół
w swej nauce, w swym życiu i kulcie
uwiecznia i przekazuje wszystkim
pokoleniom to wszystko, czym on
jest, i to wszystko, w co wierzy»”
(KKK 78). Jezus Chrystus polecił
bowiem dwunastu Apostołom, któ-
rych sam wybrał (Mk 3,12), aby
Ewangelię, którą przyniósł i wypeł-
nił, głosili wszystkim jako źródło
zbawiennej prawdy i życia mo-
ralnego (KKK 75). Powiedział do
nich: „Idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody... Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem”
(Mt 28,18n). Apostołowie spełniali
to zadanie przez swoje świadectwo
dawane wiernie słowem i życiem
– niemal wszyscy zginęli śmiercią
męczeńską. Przekazywane przez
nich świadectwo nazywamy tra-
dycją apostolską. Wyraża się ona
w głoszeniu, że zbawienie dokonało
się przez Śmierć i Zmartwychwsta-
nie Chrystusa, w udostępnianiu
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Ewangelii – ustnie i na piśmie – ja-
ko depozytu, czyli najcenniejszego
dziedzictwa (por. 1 Tm 6,20), oraz
w kształtowaniu życia pierwszych
wspólnot chrześcijańskich zgodnie
z wolą Jezusa Chrystusa. Dlatego
tradycja apostolska, ściśle złączona
z Pismem Świętym, jest zawsze obo-
wiązującą normą wiary i życia, a za
jej wierne strzeżenie i przekazywa-
nie odpowiedzialny jest Urząd Na-
uczycielski (Magisterium) Ko-
ścioła, który tworzą biskupi, na-
stępcy Dwunastu, z papieżem, na-
stępcą Piotra, na czele. „Pamiętając
o słowach Chrystusa skierowanych
do Apostołów: «Kto was słucha,
mnie słucha» (Łk 10,16), wierni
z uległością [powinni przyjmować]
nauczanie i wskazania, które są im
przekazywane w różnych formach
przez ich pasterzy” (KKK 87).

Czym zatem jest Tradycja? Jest
ciągle dokonującym się na fun-
damencie apostolskim, mocą
Ducha Świętego, przekazywa-
niem w Kościele słowa Bożego
i dzieła zbawczego, powierzo-
nego przez Chrystusa Dwuna-
stu. Nazywamy ją żywą Tradycją,
bo oznacza wciąż żywe świadectwo
o Jezusie Chrystusie, które wier-
nie przedłuża świadectwo apostol-
skie. Można też mówić o tradycjach
(przez małe „t”): formach litur-
gii, katechezy, moralności, pedago-
gii chrześcijańskiej, teologii, prawa
i sztuki, które stały się ważnymi
sposobami kontynuacji dzieła Chry-
stusowego w historii. Do takich
tradycji zalicza się: przykazania
kościelne, rozmaite obrządki od-
prawiania Mszy Świętej, tajemnice

różańcowe, inne nabożeństwa itp.
„Stanowią one szczególne formy,
przez które wielka Tradycja wyra-
ża się stosownie do różnych miejsc
i czasów”. Urząd Nauczycielski mo-
że je podtrzymywać, odnawiać lub
zastępować innymi (por. KKK 83).

Czy jestem dumny z tego, że
trwam w wielkiej, liczącej dwa ty-
siące lat, tradycji Kościoła? Czy po-
trafię odpowiedzieć, czym jest „tra-
dycja apostolska”, „Urząd Nauczy-
cielski Kościoła”, „żywa Tradycja”
i „tradycje”?

Zapamiętajmy: Tradycja oz-
nacza, że – jak naucza II So-
bór Watykański – „Bóg, który
niegdyś przemówił, rozmawia
bez przerwy z Oblubienicą swe-
go Syna ukochanego, a Duch
Święty, przez którego żywy głos
Ewangelii rozbrzmiewa w Ko-
ściele, a przez Kościół w świe-
cie, wprowadza wiernych we
wszelką prawdę oraz sprawia,
że słowo Chrystusowe obficie
w nich mieszka” (KO 8). Ży-
wą Tradycję oznacza wierne
przekazywanie tradycji apo-
stolskiej w naszych czasach.

Nie ma ani „wiary prywat-
nej”, ani „chrześcijaństwa «na
ale», wybiórczego, selektywne-
go”, a więc takiego, które oby-
wa się bez przyjęcia wszystkich
prawd wiary, bez Mszy Świętej,
bez biskupa. Jest tylko chrze-
ścijaństwo wiernie zachowują-
ce i przekazujące całe dziedzic-
two Objawienia!

Opr. ks. Adam Kroll
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ZARYS WIARY
BIBLIA – KSIĘGA KOŚCIOŁA

Zanim powstała Księga, którą
nazywamy Nowym Testamentem,
istniała już gmina (wspólnota) wier-
nych – Kościół. Podobnie jak ist-
niał Izrael, zanim powstała Księga
zwana Starym Testamentem. Bez
wierzącego Ludu Bożego starego
i nowego Przymierza, Ludu, który
chce przechować pamięć o Bożych
czynach, nie ma Biblii.

Stary Testament powstał w prze-
ciągu długiego okresu, ok. tysiąca
lat. Najnowsze księgi, które weszły
do zbioru ksiąg Pisma świętego,
powstały ok. 150 lat przed naro-
dzeniem Chrystusa. Żydzi nazywają
ten zbiór Świętym Pismem Izra-
ela. Dzielą je na: Prawo (Tora),

Proroków i Pisma. Chrześcijanie
nazywają ten zbiór Starym Testa-
mentem.

We wspólnym uznawaniu świę-
tych Pism Izraela – Pisma świętego
– przejawia się związek chrześcijań-
stwa z judaizmem. Doświadczenie
Boga w narodzie izraelskim stało
się podstawą wiary chrześcijan.

Także Nowy Testament nie po-
wstał od razu. I on składa się
z różnych świadectw wiary. Pocho-
dzą one z drugiej połowy pierwsze-
go wieku. Gromadzenie wszystkich
pism Nowego Testamentu ukoń-
czone zostało w połowie drugiego
wieku. Od tej też pory Stary i Nowy
Testament stanowią całość i zwą się
kanonem Pisma świętego.

Biblia jest Księgą wierzącej gmi-
ny, Kościoła-wspólnoty, która wie, że
jest kierowana przez Ducha Świę-
tego. Dlatego też Kościół zastrzega
sobie prawo wiarygodnego wyjaśnia-
nia tej Księgi. Wsparty mocą Ducha
Świętego, ufa, że rozumie Jego mo-
wę i potrafi – w sposób zrozumiały
– wyrazić istotę Jego wezwania.
Chrześcijanie, wspólnie z Izraelita-
mi, przekonani są, że Duch Święty
kierował powstawaniem Biblii.

Kościół odnosi się do Pisma świę-
tego z ogromnym pietyzmem. Usta-
lając kanon, związał się raz na
zawsze z jego genezą. Tym samym
strzeże tego Orędzia przed niewła-
ściwym jego wyjaśnianiem. Wpraw-
dzie Kościół powstał przed Biblią,
ale jest od niej jednak uzależniony.
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Kościół przekazuje słowo Boże
i pozwala się mu kierować:

Żywe bowiem jest słowo Boże,
skuteczne i ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów
i szpiku, zdolne osądzić pragnienia
i myśli serca (Hbr 4,12).

Jedność w różnorodności

Zadaniem Kościoła jest świad-
czyć wobec wszystkich narodów
o Bożym zbawieniu, które dokonało
się w Chrystusie, i dalej je przeka-
zywać. Chrześcijanie mogą dawać
owe świadectwo tylko wówczas, gdy
zgodnie i jednomyślnie będą po-
woływać się na Jezusa Chrystusa.
Dlatego nie powinni być między so-
bą skłóceni. Nieprzypadkowo więc
Ewangelia św. Jana przed opisem
męki i śmierci Jezusa podaje jego
wielką modlitwę o jedność wierzą-
cych.

Kościół ma tylko jeden funda-
ment, a jest nim Jezus Chrystus
(1 Kor 3,11). Fundament ten nie
jest czymś skostniałym – cechu-
je go żywotność i różnorodność.
Już Nowy Testament ukazuje jak
różnorako można mówić o jednym
i tym samym Chrystusie. Odpowied-
nio do tego życie pierwszych wspól-
not przedstawia wielobarwny obraz.
Przy różnorodności kultur i religij-
nych uwarunkowań w pierwszych
wspólnotach dochodziło oczywiście
do sporów na temat zachowania na-
uki Chrystusa i jej wykładu. Świad-
czą o tym tak Listy św. Pawła,
jak i Dzieje Apostolskie. Różnora-
kość świadectwa ukazuje się także

w każdej z czterech Ewangelii. Pier-
wotne chrześcijaństwo wprawdzie
ścierało się z różnymi dążeniami,
ale nie rozpadło się ani na „wy-
znania” religijne, ani na nawzajem
zwalczające się obozy. Było na ty-
le mocne, by przetrzymać napięcia,
i jednocześnie świadome potrzeby
podtrzymywania ożywionego dialo-
gu między poszczególnymi grupami.

W historii Kościoła jest wiele
przykładów pozytywnego rozwiązy-
wania sporów dotyczących wiary.
Jeżeli przy tym nie jest zagrożona
jedność Kościoła, jeśli nie triumfuje
upór, jeśli nikt z uczestników nie od-
mawia sobie nawzajem oznak dobrej
woli, wtedy Kościół wychodzi z tych
napięć ubogacony i utwierdzony
w wierze. Ale są także tragiczne
sposoby zażegnywania konfliktów,
które kończą się schizmą i herezją
albo ogólnym zobojętnieniem.

Bogactwo różnorakiego doświad-
czenia wiary, które znajduje potem
swój wyraz w rozmowach o wierze,
obfitość nowych impulsów i myśli,
która ujawnia się w książkach teo-
logów, różnorodność charyzmatów
ujawniających się we wspólnotach,
stają się wielkim bogactwem i skar-
bem Kościoła.

Jedność w wolności i wolność
w jedności są glebą, na której Ko-
ściół żyje. Ta różnorodność musi
się rozwijać ze względu na praw-
dę, a to dzieje się najlepiej tam,
gdzie kocha się Kościół jako Ko-
ściół Jezusa Chrystusa, a nie tylko
to, co się w nim i w jego Do-
brej Nowinie podoba, co odpowiada
osobistym upodobaniom, lecz cały
Kościół i całą jego Ewangelię.
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Na początku drugiego wieku
powstało najstarsze z pozabiblij-
nych świadectw wczesnochrześci-
jańskich, tzw. Nauka dwunastu
Apostołów – Didache. Znajdujemy
w niej następującą modlitwę:

Jak ten łamany chleb rozsiany
był po górach,

A zebrany stał się czymś jednym,
Tak niech się zbierze Kościół

Twój z krańców
Ziemi do Twego Królestwa.

Wierzę Kościołowi

Chrześcijanin może powiedzieć:
„Wierzę Bogu” w ten sposób, jak
mówi do drugiego człowieka: „Wie-
rzę tobie”, co znaczy – ufam ci,
można wierzyć w to, co mówisz, bo
ty jesteś świadkiem godnym zaufa-
nia.

W wyznaniu wiary znajdujemy
sformułowanie: „Wierzę w Boga”.
Ten kto mówi to z przekonaniem,
wyznaje: Bóg jest celem mojej wiary,
na Nim opieram swą wiarę, a więc
moje życie. Jemu powierzam siebie
bez reszty.

W tym znaczeniu nie można
rozumieć wyznania: „Wierzę w Ko-
ściół”. Nie jest on bowiem celem
wiary chrześcijańskiej. Celem tym
jest tylko Bóg. Chrześcijanin może
jednak powiedzieć: „Wierzę Kościo-
łowi”, to znaczy – ufam, że Kościół
przekazuje mi posłannictwo Jezusa
Chrystusa i w sposób godny zaufa-
nia mówi o tym, co Bóg dla nas
uczynił. Mogę go nazwać „filarem
i podporą prawdy” (1 Tm 3,15).

W tym znaczeniu, sformułowa-
nie: „Wierzę w Kościół” może wy-
dawać się dziwne. A jednak tak
brzmi ono w wyznaniu wiary. Mó-
wi się: „Wierzę w historię”, tzn.
podane przez nią fakty uznaję za
prawdziwe. Kto powiada: „Wierzę
w Kościół”, ten wyznaje, że Kościół,
mimo wszystkich wad, jest dzie-
łem Jezusa Chrystusa, który w nim
nieprzerwanie żyje. Oznacza to, że
Kościół jest dla chrześcijan nie tyl-
ko organizacją wierzących, ale jest
chrześcijaństwu niezbędny. „Wierzę
w Kościół” oznacza – wierzę w to,
że Kościół przynależy do chrześci-
jaństwa. Chrześcijanin dla siebie
samego nie jest chrześcijaninem,
ponieważ wiara chrześcijańska żyje
tylko we wspólnocie i w niej może się
rozwijać. Świadczą o tym już począt-
ki Kościoła. Wyrasta on z narodu
izraelskiego i ze wspólnoty uczniów,
którzy – za sprawą Jezusa i Jego
posłannictwa – stworzyli między so-
bą nowe więzy. „Wierzę w Kościół”
oznacza – zaliczam się do Kościoła
jako ten, kto współuczestniczy w je-
go sprawach, kto troszczy się wraz
z nim o przyniesione przez Jezusa
Chrystusa Królestwo Boże. Sobór
Watykański II tak pisze o Kościele
jako o Ludzie Bożym:

Wśród wszystkich narodów ziemi
zakorzeniony jest jeden Lud Boży.
Wszyscy bowiem wierni rozproszeni
po świecie mają ze sobą łączność
w Duchu Świętym. Dzięki temu
darowi Kościół katolicki skutecznie
i ustawicznie dąży do zespolenia
z powrotem całej ludzkości (Konsty-
tucja o Kościele, nr 13).

Opr. ks. Adam Kroll
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Kiedy telewizor jest z nami...

Dla większości z nas telewizor
jest nieodłącznym elementem wy-
posażenia mieszkania, zajmując
w nim najczęściej zaszczytne miej-
sce. Skoro już jest z nami i nie
czujemy się na silach albo nie chce-
my zrezygnować z jego obecności,
warto wypracować rodzinne zasady
dotyczące korzystania z telewizji.
Niektóre z poniższych zasad mogą
być przydatne.

Telewizor zasadniczo powi-
nien być wyłączony. Nie po-
zwalamy na to, by „leciał” na
okrągło, od świtu do nocy, i to
nie tylko dlatego, że oszczędzamy
prąd. W końcu drzwi nie otwie-
ramy na oścież na długie godziny
(a nuż ktoś znajomy będzie tędy
przechodził). Otwarte drzwi będą
najlepszą okazją np. dla złodzieja,
aby z naszej nieuwagi skorzystać.
Podobnie z telewizją: mając włączo-
ny odbiornik na okrągło, narażamy

się na niebezpieczeństwo odbioru
treści niepożądanych.

Włączamy telewizor tylko
o konkretnej godzinie, wcze-
śniej zaplanowanej, gdy w pro-
gramie telewizyjnym znaleźliśmy
interesującą pozycję, na obejrzenie
której postanowiliśmy przeznaczyć
określony czas. Nie włączamy te-
lewizora tylko dlatego, że mamy
wolne popołudnie i chcemy „zo-
baczyć, co jest”, albo dlatego, że
„jest już 20:00 i jestem taki zmę-
czony, że nie mam siły na nic poza
patrzeniem w ekran”.

Nie czynimy z telewizora bó-
stwa, kupując najnowszy i naj-
droższy model, aby się cieszyć lub
chwalić wspaniałymi doznaniami
płynącymi z lepszej jakości ekra-
nu. W miarę obojętne podejście
do jakości odbiornika jednocześnie
pokazuje obojętność wobec ofero-
wanych nam propozycji, świadczy
o dystansie, jaki mamy wobec sa-
mej instytucji telewizji.

Zapoznajemy się z literaturą
opisującą skutki i zagrożenia
płynące z telewizji, dotyczące
ilości czasu spędzonego przed tele-
wizorem i jakości oglądanych pro-
gramów.

Pamiętamy, że to, co jest szko-
dliwe dla dzieci, nie pozostaje bez
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wpływu na nas (np. przemoc, sceny
erotyczne).

Kontrolujemy ilość czasu spę-
dzonego przed telewizorem szcze-
gólnie przez nasze dzieci, np. usta-
lając, że w tygodniu mogą oglądać
ustaloną przez nas liczbę progra-
mów.

Kontrolujemy jakość progra-
mów oglądanych przez dzieci, za-
poznając się z recenzjami, rozma-
wiając ze znajomymi oraz siadając
przed telewizorem razem z dzieć-
mi. Jesteśmy gotowi (i dzieci o tym
wiedzą) w każdej chwili wyłączyć
odbiornik, jeśli program uznamy
za niestosowny.

Nie sugerujemy się znaczkami
informującymi, od jakiego wieku
jest przeznaczony program, wie-
dząc, że nierzadko ocena ta jest
daleka od naszej własnej.

Programy oglądane przez dzie-
ci omawiamy i komentujemy.
Rozmawiamy z dziećmi o tym,
co im się podobało, a co nie.

Nie pozwalamy dzieciom włą-
czać odbiornika bez uprzed-
niej zgody rodziców. Kiedy jest
to trudne do wprowadzenia, po-
mocna może być szafka z telewizo-
rem zamykana na klucz.

Nigdy nie ustawiamy telewizo-
ra w pokoju dzieci do ich własnej
dyspozycji.

Nie traktujemy telewizora ja-
ko Superniani, która w każ-
dym momencie zajmie nasze czę-
sto uciążliwe pociechy. Bronimy
się przed pokusą rozkoszowania
się spokojem, kiedy dzieci siedzą
przed telewizorem.

Uczymy dzieci (i samych sie-
bie) wyłączać telewizor zaraz
po zakończeniu programu, nie
oglądając reklam i nie czekając na
to, „co będzie”.

Wykorzystujemy fakt, że dzieci
lubią niektóre programy, aby
uczynić z nich nagrodę, prezent
z okazji święta czy zabronić jako
karę za niewypełnienie obowiązku.

Szukamy dla dzieci atrakcyj-
nych propozycji na świeżym po-
wietrzu, w towarzystwie przyjaciół.

Korzystamy ze znanych filmów
na DVD czy VHS, żeby uczynić
oglądanie rodzinną przygodą, na
którą wszyscy czekają i na którą
się cieszą.

Robimy wszystko, aby książka
w naszym domu była prawdziwą
konkurencją dla telewizora. Bę-
dzie tak wtedy, jeśli dzieci zobaczą
wieczorem mamę i tatę pochłonię-
tych lekturą dobrych książek, a nie
wpatrzonych w ekran.

Wypracujmy rodzinne zasady
dotyczące korzystania z tele-
wizji.

„Sygnały troski”
Miesięcznik dla rodziców
9/2008
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PRACOWITOŚĆ

Cnota pracowitości, właściwie
rozumiana, nie ma nic wspólne-
go z pracoholizmem, ale sprawia,
że wszystkie powinności, obowiązki
i powierzone sobie zadania czło-
wiek wykonuje rzetelnie. Praco-
witość stanowi drogę do większej
doskonałości osoby i uszlachetnia
każdego. Dlatego w każdą pracę,
we wszystko co robimy, powinni-
śmy angażować się całkowicie, bez
ociągania się czy patrzenia na in-
nych.

Praca drogą do Boga

Praca jest nieodzownym elemen-
tem życia społecznego i stanowi
określoną formę ludzkiej działalno-
ści. Podejmowana dla zaspokojenia
potrzeb, połączona jest z trudem
i radością. Właściwie wykonywana,
sama w sobie nie stanowi celu. Jest
natomiast nieodzowną drogą do jego
osiągnięcia. Rzetelne jej wykonywa-
nie świadczy o poczuciu odpowie-
dzialności za powierzone zadanie.

Ponadto sprzyja doskonaleniu sie-
bie i swojej postawy moralnej, po-
głębianiu własnej duchowości, do-
skonaleniu swoich relacji z drugim
człowiekiem oraz bardziej chętnemu
wychodzeniu naprzeciw potrzebom
innych.

Jak wskazuje Karol Wojtyła, pra-
cę należy ujmować podmiotowo, czy-
li należy ją wiązać przede wszystkim
z osobą, która podejmuje i wyko-
nuje określone działanie – czyn,
nie zaś z uwagi na jego skutek
– wytworzony produkt. Praca nie
może w pierwszym rzędzie zabiegać
o jakość produktu, ale zawsze winna
rozwijać tego, kto ją wykonuje. Jeże-
li będzie ona wewnętrznie formować
pracującego, doskonaląc jego życie,
również jej owoce będą w lepszym
stopniu służyć jej odbiorcom. Pra-
ca nie jest grzeszną koniecznością
czy konsekwencją Boskiego nakazu
czynienia sobie ziemi poddanej, ale
stanowi uprzywilejowaną drogę do
Boga. Swój najważniejszy sens praca
osiąga wtedy, gdy możliwie najpeł-
niej wyraża się w niej miłość do
Boga i troska o drugiego człowieka.
Stąd też niekiedy mówi się o sa-
kralnym charakterze pracy. Pracę
należy wykonywać tak, aby nie gasi-
ła ona ducha pobożności i modlitwy,
lecz jeszcze mocniej pokazywała bli-
skość Stwórcy i wszechogarniającą
miłość Boga. Zewnętrzna efektyw-
ność i materialna korzyść nigdy nie
powinny więc przysłaniać określo-
nych korzyści duchowych każdego
rodzaju pracy.
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Umiejętność współpracy

Pracowitość zakłada umiejęt-
ność współpracy, a więc bycia w do-
brych relacjach z innymi, którzy
zaangażowani są w to samo dzieło.
Współpraca polega także na świad-
czeniu sobie wzajemnej pomocy,
wyklucza zazdrość czy niezdrowe
współzawodnictwo.

Cechą, która charakteryzuje
współpracę, jest solidarność, wspól-
ne dążenie do wytyczonego celu,
wspólne podjęcie i realizowanie
określonego zadania. Każdy jest
odrębną indywidualnością i może
wnieść do zespołu bardzo wiele.
Dlatego dzięki wspólnej, solidarnej
pracy można dużo osiągnąć.

Umiejętność niezniechęcania się

Pracowitość wiąże się ze zdolno-
ścią niezniechęcania się, która sta-
nowi stałą cechę ludzkiego charak-
teru. Przejawia się ona w niepodda-
waniu się przeciwnościom ani chwi-
lowym niepowodzeniom. Ci, któ-
rzy ją posiadają, nie ulegają znie-
chęceniu. Niezniechęcanie się jest
potwierdzeniem silnej woli danego
człowieka oraz jest przejawem je-
go stałości w uczuciach. Poniesiona
klęska, przegrana, porażka nie ro-
dzi w nim goryczy czy rezygnacji,
nie powoduje, że upada na duchu.
Ktoś, kto się nie załamuje, kiedy
coś nie wyjdzie, nie popada w roz-
pacz, zwątpienie, nie mówi, że taka
była wola Boga. On w powodze-
niu zawsze zachowuje wdzięczność,
wszystko odnosząc do Boga, który
łaskawie obdarza swoje stworzenia

miłością i traktuje je z wielką wy-
rozumiałością.

Stałość woli, która przejawia się
w niezniechęcaniu się, bierze się
z mocnego przekonania człowieka,
które wypływa z jego żywej wiary,
że człowiek nie jest porzucony przez
Boga czy zapomniany przez Stwór-
cę, nie jest sierotą, nie jest zdany
na samego siebie czy przypadkową
igraszką ślepego losu. We wszyst-
kim co czynimy, we wszystkich swo-
ich przedsięwzięciach człowiek jest
wspomagany przez Boga. Kiedy to-
warzyszy nam to przeświadczenie,
wówczas wszystkie trudne momen-
ty, chwilowe niepowodzenia czy za-
łamania nie zniechęcają nas. Wręcz
przeciwnie, dopingują i zachęcają
do jeszcze większej niż dotychczas
gorliwości. Stanowią apel o jeszcze
gorliwszą, bardziej wytrwałą i ufną
modlitwę.

Niepowodzenia

Źródeł niepowodzeń należy
przede wszystkim szukać w samym
sobie, bez jakiegokolwiek obwinia-
nia innych. Do siebie powinienem
kierować pytania o to, w jaki sposób
zawiniłem, jak i z czego muszę się
poprawić, by moje działanie było
doskonalsze, a jego skutek jeszcze
większy, by było jeszcze lepiej? Co
złego uczyniłem i w jaki sposób
wycofać się z błędnej drogi?

Momenty trudne czy wręcz dra-
matyczne, chwile choroby, cierpie-
nia, załamania się podejmowanych
planów, projektów na przyszłość na-
leży odczytywać jako szczególnie
cenny czas dla pogłębienia wiary
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i wzmocnienia zaufania w Bożą
Opatrzność. Są one potrzebne, by
doświadczyć w sobie świadomości,
że wszystko co nas dotyka, nie dzie-
je się bez woli Najwyższego ani też
bez Jego przyzwolenia. Skoro to
dokonuje się z Jego woli, znaczy, że
służy czemuś lepszemu, doskonal-
szemu, co w danej chwili nie jest
jeszcze przez nas poznane.

Dobre wykorzystanie czasu

„Muszę być świętym jak naj-
większym” – tak zanotował w swo-
im Regulaminie życia Maksymilian
Kolbe. Niektóre jego punkty, sfor-
mułowane podczas rekolekcji, ja-
kie odprawił w rzymskim kolegium
w lutym 1920 r., brzmiały:
� „Nie opuszczę żadnego zła,

bez naprawienia go (zniszczenia)
i żadnego dobra, które bym mógł
zrobić, powiększyć lub w jakikol-
wiek sposób się do niego przyczy-
nić (...).

� Zawsze spokojnie, nacechowane
musi być wszystko miłością.

� Zachowaj porządek, porządek za-
chowa ciebie.

� Przygotowanie, działanie, sku-
tek”.

Analizując te myśli, widzimy, że
św. Maksymilian nie chciał stracić
niczego z podarowanego mu czasu
i otrzymanych talentów, zawsze był
nastawiony na jutro.

Z jak najlepszym wykorzysta-
niem czasu, nie zmarnowaniem ani
minuty, może łączyć się jedno nie-
bezpieczeństwo. Jest nim pokusa
zatracenia siebie w pracy. Polega
ona na braku zdolności widzenia
czegokolwiek poza pracą oraz cał-
kowitym skupianiu się na mate-
rialnych korzyściach, które z niej
wynikają. Tylko właściwe spojrze-
nie na pracę i podejście do niej rodzi
odpowiednią postawę, która owocu-
je cnotą pracowitości. Ta z kolei
rozwija nas, doskonali i uszlachet-
nia.

Ks. Krzysztof Biros

WSPIERAJMY MEDIA KATOLICKIE

7 września minęła 81. rocznica
śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotow-
skiego, ojca ubogiej Pragi, aposto-
ła słowa drukowanego i założyciela
Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

Błogosławiony doskonale rozu-
miał rolę prasy. Wiedział, że w walce
o dusze Polaków słowo pisane jest
potężną bronią. Może służyć do-
bru lub je niszczyć. Brał udział

w walce o rząd dusz, bezkompro-
misowo zabierając głos w obronie
prawdy, wolności, i miłości społecz-
nej. Ostrzegał przed działalnością
tych, którzy w ówczesnych mediach
gorliwie propagowali bezbożnictwo
i radykalne poglądy polityczne. Mo-
bilizował wiernych do obrony zasad
wiary i moralności poprzez szerzenie
prasy katolickiej.
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Zła prasa

Na przełomie XIX i XX stulecia
wzrosło znaczenie prasy. Ukazujące
się w tysięcznych nakładach gazety
i tygodniki nie tylko informowa-
ły o bieżących wydarzeniach, ale
kształtowały opinię publiczną, jej
sympatie i antypatie polityczne. Ga-
zety nie pozostawały bez wpływu na
życie religijne. Wielu dziennikarzy
manifestowało wrogość wobec wia-
ry i Kościoła. Ksiądz Ignacy szyb-
ko zauważył, że zła prasa celowo
zaciera granice pomiędzy prawdą
i kłamstwem, chętnie rzuca obelgi
i oszczerstwa na swych przeciw-
ników ideowych, atakuje Kościół,
szydzi i kpi z praktyk religijnych,
zniesławia duchownych za pomo-
cą pomówień i plotek oraz szerzy
zgubne i obce chrześcijaństwu ide-
ologie. Ksiądz Kłopotowski wskazy-
wał na pięć zasadniczych środków,
jakimi posługiwała się prasa socja-
listyczna i liberalna: powtarzanie
kłamstw, wypowiadanie zuchwałych
i nieuprawnionych sądów, pochleb-
stwa, powierzchowność oraz prze-
milczanie prawdy. W redagowanej
przez siebie gazecie „Polak-Katolik”
pytał: „Kto wydarł wielką wiarę i re-
ligię z serc licznych tysięcy? Gazety
złe! Kto zatruł wielką część młodzie-
ży i doprowadził do nieobyczajności
i występku? Gazety złe! Kto rozsiał
tyle kłamstw i oszczerstw o Koście-
le i duchowieństwie, kto zohydził
wszystko, co swięte jest? Gazety złe!
Od nich pochodzi największa część
zepsucia, niewiary, nieobyczajności
i zatrucia ludu”. Współcześnie nie
tylko prasa i książki, ale także me-
dia elektroniczne (telewizja, radio,

internet) odgrywają rolę w kształto-
waniu opinii publicznej i stosunku
do Kościoła.

Nie załamywać rąk

Błogosławiony ksiądz Ignacy
apelował, by katolicy nie kupowa-
li prasy i książek antykatolickich.
Zachęcał do czytania: „Czytaj, ale
czytaj to, co nie ma w sobie truci-
zny”. Wydawał z trudem wiele pism:
„Polak-Katolik”, „Przegląd Katolic-
ki”, „Posiew”, „Kółko Różańcowe”.
W celu wzmożenia apostolstwa do-
brej prasy założył Zgromadzenie Za-
konne Sióstr Loretanek. Błogosła-
wiony chciał, aby broszury, pisma
i książki trafiały do szerokich grup
społecznych, zwłaszcza do ubogich
i mniej wykształconych. Wiedział,
że są oni łatwym łupem dla wro-
gów Kościoła. Dlatego posyłał sio-
stry zakonne, aby propagowały po-
żyteczną prasę wsród najuboższych
mieszkańców Warszawy. Siostry roz-
dawały broszury i obrazki, gazety
i książki. Apel bł. ks. Ignacego
Kłopotowskiego o apostolstwo prasy
jest aktulany w naszych czasach.
Widzimy, że media laickie są wyko-
rzystywane do walki z Kościołem.
Służą propagandzie, a nie przekazy-
waniu prawdy. Nasza bezczynność
w tej sytuacji jest grzechem. Trze-
ba, byśmy świadomie wspierali do-
brą prasę, strony internetowe, radio
i telewizję. Bądźmy apostołami po-
przez media i książki. Błogosławiony
Ignacy radzi nam: „Bojkotujcie bez-
bożne media, wspierajcie własne”.
Nie narzekajmy na to, że jesteśmy
okłamywani. Zazdrośnie strzeżmy
prawa do wolności myślenia. Pró-
bujmy docierać z prawdą do innych.

Ks. Zbigniew Sobolewski
„Nasz Dziennik”
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1 WRZEŚNIA 2012 W EŁGANOWIE

W 73 rocznicę wybuchu II wojny
światowej w Ełganowie, przedwo-
jennym Gnieździe Polaków, które
należało do Wolnego Miasta Gdań-
ska, uczczono pamięć poległych
w obronie mieszkańców wsi i oko-
licy. O godzinie 18.00 w miejscowej
świątyni ks. Bolesław Antoniów od-
prawił Mszę św. za wysiedlonych
i poległych mieszkańców Ełganowa
i okolic. W homilii ksiądz podkre-
ślał upływający czas, który zabliź-
nia rany, ale także mówił o tym,
iż winniśmy pamięć tym, którzy
w chwili próby oddali swe życie dla
umiłowanej Matki Ojczyzny. Nie
chcemy rozdrapywać ran, ale winni
jesteśmy pamięć bohaterom. W uro-
czystych obchodach wziął udział
poczet sztandarowy przedwojennej
ełganowskiej Szkoły Polskiej Gdań-
skiej Macierzy Szkolnej.

Po Eucharystii zebrani prze-
szli pod pomnik odsłonięty 3 maja
2009 roku. Organizator uroczysto-
ści – Jan Trofimowicz jr popro-
wadził Litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa w intencji pole-
głych w obronie Ojczyzny. Następ-
nie przypomniał, iż wolność – jak
mówił Ojciec Święty Jan Paweł II –
„jest nam nie tylko dana, ale także
zadana”. Kilkadziesiąt osób to za-
ledwie pewien promil ludności wsi,
gminy, która poczuła obowiązek
uczczenia pamięci przodków, któ-
rzy przeszli niejednokrotnie piekło
na ziemi tylko dlatego, że przyzna-
wali się do Polski.

Ta garstka ludzi to pewne na-
wiązanie do wiernych podążających
za Jezusem, który nauczał. W czasie
uzdrowień i głoszenia przypowieści
były z Nim tłumy, w momentach
próby i doświadczeń nawet najbliżsi
apostołowie opuścili Go i pozostał
sam.

Słowa na pomniku w KL Stut-
thof, przez który „przeszli” tak-
że Polacy z Wyżyny Gdańskiej
brzmią PAMIĘTAMY, PRZYPO-
MINAMY, PRZESTRZEGAMY.
Iluż z nas tak naprawdę pamię-
ta o Ojczyźnie, skoro nawet w tak
ważną rocznicę, niewielu pofaty-
gowało się na chwilę modlitwy
i zadumy? Po przemówieniu od-
śpiewano hymn państwowy – Jesz-
cze Polska nie zginęła... Następnie
złożono pod pomnikiem wiązanki
biało czerwonych kwiatów. Kolejno
składali je: absolwentka przedwo-
jennej Szkoły Macierzy Jadwiga
Torbicka, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Kunegundy Pawłowskiej
w Trąbkach Wielkich Przemysław
Sautycz, przedstawiciele Sołectwa
– Sołtys Maciej Czerwiński, Rad-
ny Karol Kusaj oraz wnuk przed-
wojennego ełganowskiego „Króla
Polaków” – Wiktora – Zenon Or-
likowski, emerytowany nauczyciel,
kustosz Miejsca Pamięci w Ełga-
nowie, Jan Trofimowicz senior. Na
zakończenie odmówiono modlitwę
za dusze zmarłych uczniów i na-
uczycieli ełganowskiej szkoły.
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Czy nie mamy jakiegoś komplek-
su w organizowaniu i udziale w pa-
triotycznych obchodach ważnych
dat z naszej nawet lokalnej histo-
rii? W większych miejscowościach
i miastach władze i mieszkańcy od-
świętnie, z pocztami sztandarowy-
mi, kombatantami, służbami mun-
durowymi, orkiestrami organizują
uroczystości. A u nas? Jak wpro-
wadzać w życie tzw. wychowanie
patriotyczne, kiedy w wolny dzień
od nauki i zajęć w uroczystościach
bierze udział garstka ludzi? Kto
nie żyje sprawami Małej Ojczyzny
nie może kochać tak naprawdę tej
wielkiej Ojczyzny – Polski... Czasa-
mi zastanawiam się po co fundować

kolejne sztandary, które mają jed-
noczyć, kiedy one najczęściej uży-
wane są na pogrzebach, jak umrze
ktoś z danej społeczności „branżo-
wej”. Widnieją na tych pięknych
sztandarach wzniosłe hasła i sym-
bole patriotyzmu, a nie ma ich
na patriotycznych obchodach? Czy
to nie dziwne? Kiedyś w chwilach
trudu, zniewolenia pod biało-czer-
wonym sztandarem czy flagą łączył
się nasz Naród, nasi przodkowie.
A cóż dziś znaczy dla wielu biało-
-czerwona flaga, za którą oddawali
życie nasi praojcowie?

Jan Trofimowicz jr
foto W. Kempa

Uczestnicy uroczystości patriotycznej w Ełganowie
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA W GRANICZNEJ WSI

13 września br. uczniowie naj-
starszych klas szkół podstawowych
i młodzież gimnazjalna z gminy
Trąbki Wielkie uczcili pamięć więź-
niów obozu jeńców cywilnych (Zi-
vilgefangenenlager) w Granicznej
Wsi. Okazją była 73 rocznica przy-
wozu pierwszych więźniów do Obo-
zu Jeńców Cywilnych w Granicznej
Wsi. Organizatorem uroczystości
w tym roku była Szkoła Podsta-
wowa im. Kunegundy Pawłowskiej
w Trąbkach Wielkich. Współorga-
nizatorami byli Szkoła Podstawowa
im. Zygmunta Bukowskiego w Czer-
niewie oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji. Patro-
nat nad uroczystościami objął Wójt
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol. W organizacji pomagali Mu-
zeum Stutthof, Szkoła Podstawowa
im ks. Jana Pawła Aeltermanna
w Mierzeszynie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Ełganowie.

Obchody rozpoczęły się o go-
dzinie 10.00 od wykładu w auli
im. Jana Pawła II Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Trąb-
kach Wielkich, pani Elżbiety Grot,
kustosza Muzeum Stutthof na te-
mat powstania obozu w Granicz-
nej Wsi. Pan Stefan Lewandowski,
były więzień KL Stutthof opowie-
dział o swoim pobycie w obozie
i o marszu śmierci. Pan Stefan
mimo okropnych przeżyć zachował
pogodę ducha, za co został nagro-
dzony brawami przez uczestników
spotkania. O jedenastej uczniowie

z opiekunami udali się na trasę
„I Rajdu Pamięci Graniczna Wieś”.
Jedna z tras prowadziła z Mie-
rzeszyna, gdzie uczniowie zwiedzili
Szkołę Podstawową im ks. Jana
Pawła Aeltermanna. O przetrzy-
mywanych we wrześniu 1939 roku
Polakach i niemieckim proboszczu
patronie tutejszej szkoły opowie-
dział dyrektor Bogdan Skiba. Druga
trasa rozpoczynała się w Ełganowie.
O martyrologii tamtejszych Pola-
ków i Szkole Powszechnej Macierzy
Szkolnej opowiadała i oprowadzała
po wystawie w świetlicy pani Irena
Drożyńska, pedagog ze SP Trąbki
Wielkie, trzecia trasa rozpoczynała
się w Trąbkach Wielkich, w Szkole
Podstawowej im. Kunegundy Paw-
łowskiej. Po zorganizowanej tam
wystawie oprowadzała pani Doro-
ta Jaszewska, nauczycielka tutej-
szej szkoły. Wystawa była poświęco-
na polskim placówkom oświatowym
Macierzy Szkolnej w Wolnym Mie-
ście Gdańsku istniejącym na terenie
Trąbek Wielkich, jak również na-
uczycielom i ich wojennym losom.
Po pokonaniu tras rajdu ucznio-
wie spotkali się na miejscu obozu
w Granicznej Wsi, gdzie odbył się
apel z udziałem pocztów sztandaro-
wych szkół, przedstawicieli samo-
rządu, Lasów Państwowych, księży
dekanatu Trąbki Wielkie, rodzin
więźniów KL Stutthof i Aussen-
stelle Grenzdorf, dyrektorów pla-
cówek oświaty, kultury i służby
zdrowia, młodzieży – uczestników
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rajdu, mieszkańców. Po odśpiewa-
niu Hymnu Państwowego i uczcze-
niu minutą ciszy ofiar, głos za-
brał wójt gminy Błażej Konkol.
Delegacje złożyły kwiaty i znicze.
Nabożeństwu ku czci ofiar prze-
wodził ks. proboszcz parafii po-
stołowskiej Dariusz Cieniewicz. Na
koniec apelu Wójt Gminy Trąbki
Wielkie ogłosił konkurs literacki na
spisanie wspomnień o początkach
wojny zapamiętanych przez dziad-
ków. Uczestnicy udali się na leśny
parking, gdzie zjedli pieczone kieł-
baski i ciasto przygotowane przez
mieszkanki Granicznej Wsi.

Często nie znamy historii tych
ziem, większość uczestników rajdu
po raz pierwszy ją poznała i zoba-
czyła miejsca z nią związane.

Trochę historii
obozu w Granicznej Wsi

Na podstawie literatury:
Elżbieta Maria Grot „Graniczna
Wieś miejsce ofiar nazizmu”; Elż-
bieta Grot, Leonard Gajewski, Do-
minika Gajewska „Graniczna Wieś
upamiętnienie ofiar nazizmu”; Zyg-
munt Kurek „Trzy lata w Wolnym
Mieście”.

Obóz dla przymusowych robot-
ników (Zwangsarbeitslager) Policja
Wolnego Miasta Gdańska zorga-
nizowała już w lipcu 1939 roku.
W lesie powstały dwa baraki: je-
den mieszkalny, składający się z 25
izb przeznaczonych dla więźniów,
drugi administracyjny. Więźniowie
pracowali przy tłuczeniu głazów po-
lodowcowych, wydobywanych z zie-
mi, na kostkę brukową i szutr do

budowy dróg i torowisk. W obozie
tym pracowało 56 więźniów pod
nadzorem gdańskich żandarmów.
Pod koniec sierpnia 1939 roku obóz
opróżniono. W dniu agresji Rzeszy
Niemieckiej na Polskę, 1 wrze-
snia 1939 roku Albert Forster, na-
miestnik Wolnego miasta Gdańska,
a zarazem Gauleiter NSDAP ogło-
sił proklamację o włączeniu Wol-
nego Miasta Gdańska do Rzeszy
Niemieckiej. Tego dnia służby poli-
cyjne przystąpiły do przeprowadze-
nia masowych aresztowań znanych
działaczy i przedstawicieli Polonii
Gdańskiej – osób przewidzianych
do internowania – według wcze-
śniej sporządzonych spisów. Od
1 września rozpoczęła działalność
Komendantura Obozów Jenieckich
Gdańsk, której komendantem zo-
stał SS-Obersturmbannführer Max
Pauly. Podlegały jemu do 31 mar-
ca 1940 r. obozy przejściowe dla
jeńców cywilnych, w tym utwo-
rzone w Nowym Porcie, Sztutowie
i Granicznej Wsi. 13 września 1939
roku przywieziono pierwszy trans-
port jeńców wyselekcjonowanych
w obozie przejściowym zorganizo-
wanym w niemieckiej szkole dla
dziewcząt Viktoriaschule w Gdań-
sku, w którym znajdowali się Polacy
z Wolnego Miasta Gdańska aresz-
towani 1 września. Jeńcy spali na
deskach podłogi wyścielonych sło-
mą, w nieogrzewanych i przewiew-
nych pomieszczeniach. Potem do-
budowano trzeci barak zwany rze-
mieślniczym. Trzy baraki tworzące
podkowę otoczono podwójnym dru-
tem kolczastym i wieżami strażni-
czymi. Załoga składała się z oko-
ło 30–40 ss-mannów. Przeniesienie
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komendantury do Sztutowa spowo-
dowało, że obóz w Granicznej Wsi
stał się obozem zewnętrznym (Aus-
senstelle Grenzdorf). Wśród więź-
niów byli między innymi mieszkań-
cy Kleszczewa i Ełganowa (Józef
Garczyński, Jan Kielas, Wiktor Or-
likowski), Błogosławieni Męczenni-
cy, między innymi ks. Rogaczewski,
który przygotowywał polskie dzieci
z Trąbek i Ełganowa do Pierwszej
Komunii św., który też założył wie-
le polskich organizacji na terenie
WMG, ks. Stefan Wincenty Fre-
lichowski, podharcmistrz, patron
polskich harcerzy, Franciszek So-
kół, komisarz rządu RP w Gdyni

oraz wielu innych. Do Granicznej
Wsi przywieziono 19 marca 1940
harcmistrza Alfa Liczmańskiego,
nauczyciela Szkół Handlowych Ma-
cierzy Szkolnej oraz komendanta
Gdańskiej Chorągwi Harcerzy, wy-
prowadzonego następnego dnia nad
ranem do lasu i rozstrzelanego.

Przez obóz w Granicznej Wsi
przeszło od 13 września 1939 roku
do listopada 1941 roku około 500
więźniów. Od bicia, głodu, chorób
i wypadków oraz zabójstw zginęło
250 osób (w tym około 40 Żydów).

Przemysław Sautycz

Delegacja rodzin więźniów składa kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym
pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939–1941 w Grenzdorf, filii Obozu
Koncentracyjnego Stutthof
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

18 sierpnia sakrament chrztu św.
otrzymał Nikodem Gostomski,
syn Żanety i Arkadiusza z Trąbek
Wielkich.

***
25 sierpnia sakramentalny związek
małżeński zawarli Anna Włodar-
ska z Kleszczewa i Paweł Mich-
niewicz z Gdańska.

***
1 września sakrament małżeństwa
zawarli Karolina Megger z Trą-
bek Wielkich i Robert Radelski
z Suchej Huty.

***
1 września sakrament chrztu św.
otrzymał Dawid Jakub Radelski,
syn Karoliny i Roberta z Trąbek
Wielkich.

***
W dniach od 2 do 9 września
w Trąbkach Wielkich miał miejsce
Tygodniowy Odpust ku czci Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny.
W niedzielę 9 września, przy oł-
tarzu polowym odprawiona została
uroczysta suma odpustowa dzięk-
czynna za plony, koncelebrowana
przez kapłanów przybyłych z piel-
grzymkami z kilku parafii, pod prze-
wodnictwem ks. biskupa Ryszar-
da Kasyny. Na rozpoczęcie uro-
czystości słowa powitania do ks.
Biskupa skierowali: Dorota i Teo-
fil Bąk z Trąbek Wielkich, wójt
Błażej Konkol oraz ks. proboszcz
Edward Szymański, a starosto-
wie dożynek Maria i Zenon Or-
likowscy z Ełganowa wręczyli ks.
Biskupowi bochen chleba z tegorocz-
nego ziarna. Na początku Mszy św.

wykonawcy najpiękniejszych koron
żniwnych otrzymali puchary i wyróż-
nienia. Następnie wójt Błażej Konkol
w towarzystwie byłego wiceministra
rolnictwa Bogdana Dombrowskiego
wręczyli Honorowe Odznaki „Za-
służony dla Rolnictwa”, przyznane
przez Ministra Rolnictwa wyróżnia-
jącym się rolnikom z naszej gmi-
ny. Odznaki te otrzymali: Jacek
Szuba, Marek Leszka i Stani-
sław Kleps – wszyscy z Mierzeszy-
na, Krzysztof Marciniak i Józef
Sroka z Trąbek Wielkich, Zenon
Orlikowski z Ełganowa, Janusz
Armatorski z Postołowa, Tomasz
Caboń z Trąbek Małych oraz Adam
Wrona z Kaczek. Po tej ceremonii ks.
Biskup wręczył wyróżnienia rodzi-
nom nominowanym przez Kapitułę
Promującą Wzorowe Rodziny. Z na-
szej gminy tytuł Wzorowej Rodziny
otrzymali: Monika i Dariusz Ko-
sińscy z Trąbek Wielkich, Maria
i Przemysław Sautycz z Klesz-
czewa oraz rodzina pani Teresy
Pelowskiej z Ełganowa. Oprawę
muzyczną Mszy św. zapewnił chór
Męskie Towarzystwo Śpiewacze
z Trąbek Wielkich pod kierunkiem
Janusza Beyera oraz organista Mi-
chał Olejnik. Na zakończenie Mszy
św. ks. Biskup, w asyście wszystkich
kapłanów, uroczyście wprowadził re-
likwie bł. Jana Pawła II do naszego
kościoła. Następnie uformował się
korowód dożynkowy, który przema-
szerował na stadion, gdzie odbyła
się biesiada dożynkowa. Dużym po-
wodzeniem, jak co roku, cieszyła
się loteria fantowa zorganizowana
przez Parafialną Caritas. Gwiazdą
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Państwo Młodzi Anna i Paweł Michniewiczowie

Państwo Młodzi Karolina i Robert Radelscy
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Nowo ochrzczony Nikodem Gostomski z rodzicami, siostrą i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Matylda Zulewska z rodzicami i chrzestnymi
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wieczoru był Kabaret OT.TO. Po-
nadto na scenie zaprezentowali się
miejscowi artyści: tancerka Oliwia
Formela z Sobowidza, dziecięcy ze-
spół taneczny „Luzik” ze Szkoły
Podstawowej w Sobowidzu oraz chór
Męskie Towarzystwo Śpiewacze
z Trąbek Wielkich. Na zakończenie
imprezy zagrał zespół Coctail.

***
15 września sakrament chrztu św.
otrzymała Matylda Zulewska, cór-
ka Danuty i Piotra z Czerniewa.

***
16 września sakrament chrztu św.
otrzymał Jan Krzysztof Jankow-
ski, syn Judyty i Michała z Klesz-
czewa.

***
22 września w naszym kościele
sakrament małżeństwa zawarli:

– Katarzyna Janus z Kleszczewa
i Daniel Skonieczny z Żukczyna;

– Aleksandra Bilicka i Adam
Łangowski, oboje z Gdańska.

***
W rozgrywkach piłkarskich seniorów
rundy jesiennej sezonu 2012/2013
drużyny z naszej gminy spisują się
następująco:
– Po 6 kolejkach w lidze okręgo-

wej zespół Orzeł Trąbki Wielkie
zajmuje 8 miejsce w grupie I z do-
robkiem 9 punktów (3 zwycięstwa
i 3 porażki) przy stosunku bramek
13 do 13.

– Po 5 kolejkach w klasie A zespół
Sokół Ełganowo zajmuje 4 miej-
sce w grupie II z dorobkiem 8
punktów (2 zwycięstwa i 2 remisy)
przy stosunku bramek 9 do 3.

Oprac. S. D.

Nowo ochrzczony Jan Krzysztof Jankowski z rodzicami, siostrą i chrzestnymi
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Państwo Młodzi Katarzyna i Daniel Skonieczny

Państwo Młodzi Aleksandra i Adam Łangowscy
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WIERSZE

Boże Ciało

Wyszedłeś nasz Boże na ulice
pobłogosławić okolicę
przez dzieci kwiaty rozesłane
jezdnię pokryły pięknym dywanem
a wiarą okna ozdobione
pieśni i teksty wymodlone
dla Ciebie Panie nasz kochany
że całą wieczność przebywasz z nami.

Jan Orczykowski

Pomoc bliźniemu

Przede wszystkim powierzyć
sprawę Bogu
a więc uwierzyć
i stanąć w progu
gdzie ta potrzeba
drzwi otworzy
zachętą nieba
dobro tworzyć.

Jan Orczykowski

INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2012

1. Za śp. Elżbietę Szulc-Czucha

3. Za śp. Elżbietę Szulc-Czucha

4. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Magdaleny Selka w 21. urodziny

5. Za śp. Elżbietę Szulc-Czucha

6. Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich

7. 730: Za śp. Sylwestra Reimus
(14. rocznica śmierci)

900, Czerniewo: Dziękczynna
za tegoroczne plony

1000, Ełganowo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Kamili Salewskiej
w 18. urodziny

1100: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Barbary
i Kazimierza Szepietowskich
w 27. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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7. 1100: b) Za śp. Wojciecha
i Mirosława Kowalewskich oraz
Hannę Goczkowską

8. a) Za śp. Bożenę, Daniela,
Mieczysława i Helenę
Rucińskich
b) Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

9. Ełganowo: Za śp. Annę
i Bronisława Sokołowskich

10. W intencji Ojczyzny
Czerniewo: Za śp. Włady-
sława, Stanisławę i Józefa
Szostków oraz zmarłych z tej
rodziny

11. Za śp. Martę i Bernarda
Lefańczyków

12. Za śp. Ryszarda (9. rocznica
śmierci) i Jarosława Kruk

13. a) Intencja własna
b) Za śp. Elżbietę Szulc-Czucha
1930, neokatechumenat:
Za śp. Ingę, Zofię i Franciszka
Skibowskich

14. 900, Czerniewo: Za śp. Martę,
Józefa i Jana Zawickich oraz
Helenę i Józefa Rodów
1100: Za śp. Monikę i Alojzego
Armatowskich, Martę
i Franciszka Czerwińskich oraz
Henryka Stępień

15. Za śp. Lucjana i Gertrudę
Pirchów oraz zmarłych z tej
rodziny

16. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jadwigi
Pianowskiej w imieniny
b) Za śp. Teodora Wiebe,
Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

17. Czerniewo: Za śp. Alfonsa
Zulewskiego (15. rocznica
śmierci)

18. Ełganowo: Za śp. Urszulę
i Annę Kinder oraz zmarłych
z tej rodziny

19. Za śp. Elżbietę Szulc-Czucha

20. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Justyny
i Grzegorza Konopka
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Helenę i Mieczysława
Rucińskich

1930, neokatechumenat:
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Beaty
i Mariana Rekowskich
w 12. rocznicę sakramentu
małżeństwa

21. 900, Czerniewo:
a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Barbary i Jarosława Grotów
w 21. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Marię i Władysława
Rodów

1100: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Krystyny
i Jerzego Karpińskich
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Łucję Selka (urodziny)

22. a) Za śp. Jana Łaszewskiego
(1. rocznica śmierci)

b) Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich oraz Alojzego
Pelowskiego

23. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Anny i Andrzeja Karczów
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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23. b) Za śp. Renatę Dunst
(4. rocznica śmierci)

24. Za śp. Edwarda Zarzyckiego
(1. rocznica śmierci)

Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ziemannów
i Piszczuków

25. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
(10. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich

Ełganowo: Za śp. Marię
(4. rocznica śmierci) i Jakuba
Czerw oraz Krystynę Kreft

26. Za śp. Jana Ohla (15. rocznica
śmierci)

27. a) Za śp. Bertę i Jana Stefanów
oraz zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Tadeusza Banaczyka
(4. rocznica śmierci)

28. 730: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Haliny
i Ryszarda Nowaków
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa

900, Czerniewo: Za śp. Helenę
i Józefa Rodów

1000, Ełganowo: Za śp. Teresę
Klimek (4. rocznica śmierci)

1100: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Emilii i Janusza Brzózków
w 45. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1800: Za śp. Metę Zimmermann
oraz Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plak

29. Za śp. Jana Kantaka
(9. rocznica śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

2 października: Dominik Jarosław Formela;
16 października: Marcel Piotr Latoszewski;
23 października: Monika Dominika Żukowska.

Rocznice sakramentu małżeństwa
20 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Eweliny (z d. Pikula) i Dariusza Kromer
27 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Aleksandry (z d. Sebzda) i Dariusza Dawidowskich
5 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Bogumiły (z d. Jelińskiej) i Alberta Sekutowskich
18 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty (z d. Stefańczyk) i Witolda Kiwaczów
25 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Czerw) i Rafała Pisarków
3 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Sabiny (z d. Ludwikowskiej) i Mirosława Reszczyńskich
10 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Skowron) i Tomasza Mularczyków
24 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy (z d. Bławat) i Stanisława Czerw
9 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny (z d. Misior) i Zdzisława Kałuzińskich
16 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny (z d. Chmara) i Henryka Nadolskich
23 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Bożeny (z d. Hyjek) i Edwarda Wenzel
23 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Cholewa) i Andrzeja Karcz

Odeszli do Pana
24 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Edwarda Zarzyckiego
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
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