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Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On twoim Ojcem, On przyjacielem.

Franciszek Karpiński, „Na procesję Bożego Ciała” (fragm.)



MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ
choćby inni nie wymagali

Słowa z tytułu artykułu Ojciec
św. Jan Paweł II skierował do mło-
dzieży na Westerplatte w 1987 r.
Są one ciągle aktualne i wydają
się być skierowane nie tylko do
młodzieży, ale do każdego z nas.
Współbrzmią ze słowami Maryi
wypowiedzianymi do sług na wese-
lu w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie
wszystko, cokolwiek mój Syn wam
powie”. One też są zawsze ak-
tualne i skierowane do każdego
z nas.

W życiu religijnym mamy skłon-
ność do „letniego” poziomu wiary.
Stąd potrzebujemy nieustannie się
posilać i słowem Bożym i Eucha-
rystią i praktykami religijnymi,
aby nie uległo wystudzeniu nasze
duchowe wnętrze. Warto pamię-
tać, że żyjemy w jakiejś wspólno-
cie, czy to rodzinnej, sąsiedzkiej,
czy w zakładzie pracy i patrzą
na nas, obserwują naszą posta-
wę, nasze postępowanie – dzieci,
rodzice, przełożeni czy podwład-
ni. Dla kogoś zawsze jesteśmy na
świeczniku. Na pewno zaś spoglą-
dają na nas nieustannie oczy Bożej
Opatrzności. Kim jestem w oczach
Boga, w oczach moich rodziców,
w oczach moich dzieci? Potrzeba
refleksji nad swoimi postawami,
zachowaniem, poglądami. Jakże tu
ważny jest rachunek sumienia nie

tylko przed przystąpieniem do sa-
kramentu pokuty (o ile w ogóle
do niego przystępuję), ale każde-
go dnia przed spoczynkiem (czy
to praktykuję?). Przecież któryś
dzień będzie ostatnim mojego ży-
cia. Może w najbliższej przyszłości?
Czy dziś żyję w przyjaźni z Jezu-
sem, aby dzień pojednania z do-
czesnością nie by zaskoczeniem
i rozminięciem się z osiągnięciem
szczęścia, do którego Jezus mnie
powołuje. Potrzeba częstego ra-
chunku sumienia.

Wielu z nas całkowicie zako-
twiczyło się w doczesności, a ona
przemija. Do pewnego Bożego mę-
ża przyszedł młodzieniec i z dumą
chwalił się swoimi osiągnięciami.
A święty zapytał go: a co potem?
Potem założę rodzinę. A co potem?
Potem będę wychowywał dzieci
i będę starał się o zabezpieczenie
ich w samodzielnym życiu. A co
potem? Potem pójdę na zasłużoną
emeryturę i będę odpoczywał ko-
rzystając z owoców swojej pracy.
A co potem? Potem, potem, po-
tem... trzeba będzie umrzeć. A co
potem? Teraz zaniemówił młody
człowiek. Potem... Tak daleko nie
wybiegałem z moimi planami. I po
tej rozmowie ze świętym zweryfi-
kował gruntownie swoje myślenie
i swoje życie. Stał się człowiekiem
głęboko religijnym. Może warto
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tę refleksję zastosować do siebie?
Wszak życie nasze zmienia się, ale
się nie kończy – czytamy w for-
mularzu Mszy św. za zmarłych.
Czy modlisz się o dobrą śmierć?
O szczęśliwą śmierć? To bardzo
ważne pytanie. Przysłowia odzna-
czają się mądrością ludową. Jedno
z nich to: „jakie życie, taka śmierć.
Jaka śmierć, taka wieczność”. Ilu
parafian odchodzi do wieczności
bez sakramentu pokuty, bez Ko-
munii św., bez sakramentu na-
maszczenia. Lękam się o wieczny
los tych zmarłych. Dobrze jest
wybrać sobie za wzór i przewodni-
ka duchowego ulubionego świętego
czy świętą i kierować się w swoim
postępowaniu ich przykładem. Po
to przecież Kościół wynosi ich do
chwały ołtarzy, byśmy ich naśla-
dowali również w ich niełatwym
życiu, nieraz uwieńczonym mę-
czeństwem za wierność Chrystu-
sowi. Współcześnie takim wzorem
jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św.
Faustyna, bł. Jan Paweł II czy
święci męczennicy gdańscy z czasu
drugiej wojny światowej.

Niedościgłym przykładem dla
wszystkich nas wierzących jest
Matka Najświętsza. To wzór wiary
i miłości do Boga (zwłaszcza w swo-
im Synu) i do nas ludzi. Co było
trudne do zrozumienia, to wier-
nie zachowywała w swoim sercu.
Po zmartwychwstaniu Jezusa do
grobu biegli niedowierzający apo-
stołowie, uczniowie, niewiasty. Ona
jedna nie udała się do grobu. Ona

od razu wierzyła, że zmartwych-
wstał, więc po co udawać się do
pustego grobu? Ona jest najdosko-
nalszą z istot stworzonych. Choć
w Wieczerniku podczas Ostatniej
Wieczerzy nie otrzymała godności
kapłańskiej, ani władzy przywódz-
twa w założonym przez Jezusa
Kościele, to jednak jest w godności
wyniesiona ponad wszelkie stwo-
rzenie. Jest Królową nieba i ziemi.
Jest Matką Syna Bożego i jest
Matką każdego z nas. Twoją i mo-
ją. W dziejach Kościoła, zwłaszcza
w osiemnastym i dziewiętnastym
wieku Maryja tak często przycho-
dziła z przesłaniem do ludzi. Wzy-
wała do wiary, pokuty i nawrócenia
(objawienia w La Salette, Lourdes,
Gietrzwałdzie, Fatimie i innych
miejscach). W Fatimie w 1917 roku
przepowiedziała w trzeciej tajem-
nicy zamach na głowę Kościoła –
papieża. Przepowiednia ta wypeł-
niła się 13 maja 1981 roku na
papieżu Janie Pawle II.

Wobec Maryi mamy dług
wdzięczności:
� za to, że przed wiekami obra-

ła sobie szczególnie to miejsce,
w którym dane nam jest miesz-
kać czy pracować,

� za to, że Ojciec św. bł. Jan
Paweł II ukoronował Jej Cudow-
ny Obraz osobiście 12 czerwca
1987 r. w Gdańsku-Zaspie,

� za to, że dwukrotnie w kopii
Cudownego Obrazu nawiedziła
rodziny naszej parafii.
Niestety są rodziny w naszej

parafii, które odmówiły przyjęcia
Jej Obrazu w swoim mieszkaniu.
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Zawiodła się bardzo Matka
Najświętsza podczas jubileuszu
25-lecia koronacji w ubiegłym ro-
ku. Przygotowaniem do tego nie-
zwykłego wydarzenia były Misje
św. Do ich przeprowadzenia zo-
stali zaproszeni Ojcowie Marianie
z Lichenia, a więc członkowie zgro-
madzenia Maryjnego. Czy uczest-
niczyłeś w Misjach św. przed ju-
bileuszem koronacji Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej? Zawsze w hi-
storii każdej parafii Misje św. sta-
nowią duchowy wstrząs, duchową
odnowę życia religijnego. W na-
szej parafii zostały one po prostu
zlekceważone przez większość pa-
rafian.

Musi boleć serce Matki Naj-
świętszej, że jest w parafii nieko-
chaną. Jeżeli mamusię boli serce,
gdy dzieci ją opuszczają, nie odwie-
dzają, nie pamiętają, to co powie-
dzieć o Maryi? Musicie od siebie
wymagać!

Jubileuszowej rocznicy towa-
rzyszyło nawiedzenie rodzin przez
2 kopie Jej Cudownego Obrazu.
Temu nawiedzeniu asystowali wa-
si duszpasterze. Co się zmieniło po
tym nawiedzeniu w twojej rodzi-
nie? Co zmieniło się na lepsze? Ja-
kie w związku z tym nawiedzeniem
twoja rodzina podjęła zobowiąza-
nia, postanowienia? Czy i tu nie
zawiodła się Matka Najświętsza na
twojej rodzinie? Musicie od siebie
wymagać!

W czerwcu przeżywaliśmy ko-
lejną 26. rocznicę koronacji. Jak

ją jako parafianin przeżyłeś? Ja
przeżyłem tak boleśnie, że celowo
w tym czasie odprawiłem Mszę
św. w Czerniewie i w Sobowidzu,
zastępując nieobecnego kapłana.
Wiedziałem, że parafianie w przy-
tłaczającej większości zlekceważą
tę rocznicę i nie palił was wstyd!
Stąd nie chciałem być tego świad-
kiem. Musicie od siebie wymagać!

Każda sobota jest dniem Mat-
ki Bożej. W niedzielę oddajemy
hołd Panu Jezusowi, a w sobo-
tę Jego Matce. Zasadniczo sobota
jest dniem wolnym od pracy. Czy
przychodzisz w sobotę do Matki
Najświętszej na Nowennę i Mszę
św. ku Jej czci w naszym Sanktu-
arium? Kiedy byłeś ostatnio w so-
botę? Tak wygląda twoja miłość do
Matki Najświętszej, jak potwier-
dzasz to swoją obecnością. „Po
owocach ich poznacie”! Musicie od
siebie wymagać!

Szczególną wymowę mają na-
bożeństwa pierwszych sobót mie-
siąca. Są one realizacją objawienia
tego nabożeństwa dzieciom fatim-
skim. W każdą pierwszą sobotę
w naszym Sanktuarium jest od-
prawiany tzw. Różaniec fatimski
i nabożeństwo fatimskie połączone
z nowenną sobotnią. Zapraszam
czcicieli Matki Bożej do udziału
w cyklu 5 sobót fatimskich. Włą-
czyć się można w każdą pierwszą
sobotę miesiąca.

Ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2013

7 lipca: 14. Niedziela Zwykła

Iz 66,10–14
Ga 6,14–18
Łk 10,1–12.17–20

Jednak nie z tego się cieszcie, że
duchy się wam poddają, lecz cieszcie
się, że wasze imiona zapisane są
w niebie (Łk 10,20).
Jak to tłumaczyć? Rozradowanych
siedemdziesięciu dwóch uczniów
przybiegło do Jezusa i opowiada-
ło o swoich sukcesach. Podeptali
diabła, który spadł na ziemię. Gło-
sili Boże słowo, obcy ludzie ich
słuchali, przyjęli i nie wyrzucili,
nie wzruszali ramionami, przejęli
się tym, co oni głosili, może nawet
pokochali Jezusa. Jezus nie odebrał
uczniom ich radości, ale powiedział,
że jest jeszcze większa radość niż
ta, którą przeżywają.
Zwykle szukamy w życiu sukcesów.
Szukamy tego, co nam się udaje,
cieszymy się tym. Ale właściwie cie-
szymy się sobą. Pan Jezus wskazuje
na inną radość. Mówi, że imiona
nasze są zapisane w niebie. Ten he-
brajski idiom można wytłumaczyć
tak: macie cieszyć się Bogiem, tym,
że waszym powołaniem jest prze-
bywanie w Bogu. Radość z tego, że
jest Pan Bóg – nie ja, ale On.
Tekst bardzo pocieszający dla po-
nuraków, stale widzących diabła,
który idzie do góry, tymczasem Je-
zus widzi, jak on spada na zbitą
głowę w dół.

14 lipca: 15. Niedziela Zwykła
Pwt 30,10–14
Kol 1,15–20
Łk 10,25–37

Będziesz miłował Pana, Boga swe-
go, całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą i całym
swoim umysłem (Łk 10,27).
W Piśmie Świętym nie ma traktatu
o Panu Bogu. Pismo Święte nie
poleca mówić o Bogu – poleca Go
słuchać. Słuchać i ufać Mu. Kochać
Go „całym sercem”, tym czułym,
polskim sercem, które płacze, kie-
dy odsłaniają obraz Matki Bożej.
Kochać Go „całą duszą” to zna-
czy każdym naszym niewidzialnym
pragnieniem. „Całą swoją mocą”
to znaczy całym życiem. Nie tylko
na starość, kiedy zbliża się śmierć,
ale i w młodości, kiedy całe życie
wydaje się jeszcze tak wielkie, że
nieskończone.

21 lipca: 16. Niedziela Zwykła
Rdz 18,1–10a
Kol 1,24–28
Łk 10,38–42

Marto, Marto, troszczysz się i nie-
pokoisz o wiele, a potrzeba (mało,
albo) tylko jednego. Maria obrała
najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona (Łk 10,41–42).
Nie znaczy to, że Marta wybrała
złą. Czy często jednak w gorączce
pracy nie zapominamy o modlitwie?
Modlitwa może trwać tylko kilka
minut, ale nawet ta najkrótsza ma
być dla nas sprawą najważniejszą.
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Trzeba troszczyć się, ale nie nie-
pokoić. Życie nasze nie jest tylko
liturgią i modlitwą, bo człowiek
musi jeść, pić, spać, mieć rozrywkę,
ale nie może zapominać o uświę-
caniu tych prozaicznych czynności.
Merton pisał, że trzeba nawet mo-
dlić się przed wizytą i po powrocie,
przed chorobą i po, by całe życie
prześwietlić Bogiem, bo są pew-
ne sprawy, które odrywają nas od
Boga. Nawet takie, które nie są
grzechem. Na tym polega ich nie-
bezpieczeństwo. Czasem czynimy
coś, co wcale nie jest grzechem, ale
niepokojem, troską, która nas tylko
rozdrażnia i rozbija. Wtedy właśnie
na chwilę tracimy Boga. Warto za-
pytać siebie, czy to, co w tej chwili
czynię, prowadzi mnie do Boga, czy
od Niego odciąga. Nastrój, w jakim
jestem, czy zbliża mnie do Boga,
czy oddala?

28 lipca: 17. Niedziela Zwykła

Rdz 18,20–32
Kol 2,12–14
Łk 11,1–13

I Ja wam powiadam: Proście, a bę-
dzie wam dane; szukajcie, a znaj-
dziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje; a kołaczącemu
otworzą (Łk 11,9–10).

Czyż w słowach: „Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a zostanie wam otworzo-
ne” nie kryje się postawa dziecięca?
Dziecko prosi, bo nie otrzymu-
je kieszonkowego na czas; szuka,
bo jest zależne; kołacze do ojca,
bo samo jest bezradne. W innym
fragmencie Ewangelii Jezus mówi,
że mamy być doskonali, jak nasz
Ojciec. Dziwne, paradoksalne połą-
czenie: być dzieckiem i jednocześnie
ojcem. Dzieckiem – to znaczy brać
i rozumieć, że sami niczego nie
mamy, jedynie to, co otrzymuje-
my od Boga. Ojcem – to znaczy
troszczyć się o kogoś innego i to,
co otrzymujemy, oddawać innym.
Zauważmy, że w tajemnicy Trójcy
Przenajświętszej jest to zagadkowe
połączenie Ojca z Synem. Bóg jest
Ojcem i Synem jednocześnie. Jest
braniem i dawaniem.

Ks. Jan Twardowski

BĘDZIEMY DOBRYMI DZIEĆMI NIEBIESKIEJ MATKI

Bardzo często Maryja w swoich
objawieniach ukazywała się z ró-
żańcem w ręku i zachęcała do jego
odmówienia, obiecując wyproszenie
u Syna zdroju łask.

Z poprzednich lat mile wspomi-
nam sobie, jak członkowie Żywego
Różańca codziennie w okresie let-

nim odmawiali przy kapicach ró-
żańcowych cząstkę Różańca w in-
tencji parafii. Przybywali wypeł-
nić modlitewną powinność również
z Ełganowa, Czerniewa, Czerńca
i Kleszczewa. Po odmówieniu ró-
żańca wpisywali swoją obecność
i godzinę modlitwy w specjalnej
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księdze różańcowej na werandzie
plebanii. Kilka lat po koronacji nie
tylko zaczęła kuleć ta praktyka, ale
wyraźnie zmniejszyła się liczba róż
różańcowych. Moją winę upatruję
w tym, że zajęty budową kościoła
w Czerniewie, a potem w Ełgano-
wie, z braku czasu nie dopatrzyłem
należycie tej błogosławionej prak-
tyki, która powoli zanikła całko-
wicie. Panie z Różańca dbały też
o poszczególne kaplice różańcowe.
To również zanikło. Obecnie jest
dwanaście róż różańcowych, a było
około dwudziestu. Obecnie niektó-
re nie mają pełnej liczby członków.
O zgrozo! Jak trudno zachęcić więk-
szość parafian do włączenia się do
Żywego Różańca. Społem się wy-
mawiają – twierdząc, że kochają
Matkę Bożą! Tylko jedna parafian-
ka w bieżącym roku podeszła do
mnie z życzeniem dołączenia jej do
którejś róży różańcowej. A prze-
cież odmówić dziesiątkę różańca
to dwie minuty czasu i można ją
odmówić w podróży, nawet posłu-
gując się palcami zamiast różańca.
Ja praktykuję często odmawianie
różańca w łączności z aniołami.
Wygląda to tak: z pierwszym chó-
rem anielskim odmawiam Zdrowaś
Maryjo, z drugim chórem anielskim
Zdrowaś Maryjo itd. Kończę z dzie-
wiątym chórem anielskim Zdrowaś
Maryjo, a ostatnie Zdrowaś Maryjo
z całym dworem niebieskim.

Bardzo mnie boli, że w pa-
rafii-Maryjnym Sanktuarium tak
trudno zachęcić, czy znaleźć kan-
dydata do Żywego Różańca. Musi
to również smucić Matkę Bożą.

Moim pragnieniem jest oży-
wić sobotnią adorację Najświętsze-
go Sakramentu. Zasadniczo mię-
dzy godziną 16 a 17 w kościele
przed Najświętszym Sakramentem
nie ma nikogo. Kościół jest pusty
i Pan Jezus wystawiony w mon-
strancji nie ma nikogo na adora-
cji. Popatrzmy, jak bardzo stygnie
wiara w rodzinach naszej para-
fii. Jestem przekonany, że wielu
parafian od lat nie było ani razu
na sobotniej adoracji Najświętszego
Sakramentu w naszym kościele.

Może podsuniecie mi drodzy
Parafianie jak ożywić kult Naj-
świętszego Sakramentu w naszej
parafii?

Kościół mamy otwarty cały
dzień. Jeżeli ktoś wstępuje do
kościoła na chwilę modlitwy, to
najczęściej z innych parafii, a nie
nasi parafianie. A ilu przechodzi
koło kościoła do autobusu, czy na
pocztę.

Wspomniałem w czerwcowym
numerze „Kany” o zaniku praktyki
spowiedzi pierwszopiątkowej, a do-
dać trzeba, że z większości rodzin
dzieci w niedziele nie uczestniczą
we Mszy św. Jeśli w naszej szko-
le podstawowej jest ponad trzy-
sta dzieci, a w niedzielnej Mszy
św. uczestniczy około 30, to py-
tam, gdzie jest reszta tych dzie-
ci? Przecież są ochrzczone, część
z nich przyjęta do Pierwszej Ko-
munii św. Rodzice wszystkich tych
dzieci w sakramencie małżeństwa
przysięgali, a przy chrzcie świętym
dziecka zobowiązali się przed całą
wspólnotą po katolicku wychowy-
wać swoje dzieci. Ile tu kłamstwa?
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Ile nieszczerości i zaniedbań? Jeśli
z powodu rodzicielskiego zaniedba-
nia syn czy córka jako dziecko nie
uczestniczy w niedzielnej Eucha-
rystii, to gdy dorośnie, całkowicie
oddali się od Boga i Kościoła. Ro-
dzice katoliccy, przypatrzcie się po-
słannictwu waszemu! Czyżby Pan
Jezus daremnie poniósł śmierć na
krzyżu?

W lipcu odbywa się tradycyjna
już piesza Pielgrzymka Gdańska
na Jasną Górę. W tym roku wyru-
sza z Gdańska 28 lipca. W naszym
Sanktuarium gościć będziemy piel-
grzymkę w niedzielę 28 lipca około
godz. 15. na stadionie tradycyj-
nie zupą proboszczówką. Proszę
zwłaszcza miejscowe panie o po-
moc członkiniom Caritas w zorga-
nizowaniu i gościnnym przyjęciu
pielgrzymów.

Proszę też tych co mogą, oraz
przedsiębiorstwa o wsparcie w za-
kupie potrzebnych produktów do
przygotowania posiłku dla tych kil-
kuset pielgrzymów.

Ufam, że jak w ubiegłych latach,
tak i w tym nasi parafianie podejmą
trud pielgrzymki do tronu Królo-
wej Polski. Zachęcam odważnych
i wytrwałych do śmiałego podjęcia
decyzji pielgrzymowania z innymi
„braćmi i siostrami” na Jasną Gó-
rę. Pielgrzymi docierają na Jasną
Górę 12 sierpnia.

Na temat nadchodzącego Tygo-
dniowego Odpustu napiszę w sierp-
niowym numerze „Kany”.

Może to i od Ducha Świętego
myśl, żeby do sobotnich adoracji
Najświętszego Sakramentu wyzna-
czyć członków poszczególnych róż
Żywego Różańca.

Program adoracji Najświętszego Sakramentu w soboty

godzina adoracjisobota
w mies. 15.00 16.00 17.00

1. wszyscy róża św. Cecylii
(p. Bernadeta Rychlicka)

róża bł. Jerzego Matule-
wicza (p. Wanda Bolczak)

2. grupa modlitewna
św. o. Pio

róża św. Marii Goretti
(p. Anita Ogórek)

róża św. Katarzyny
(p. Aniela Keler)

3. wszyscy róża św. Magdaleny
(p. Renata Karcz)

róża św. Maksymilina Kolbe
(p. Teresa Świerczek)

4. wszyscy róża bł. Karoliny Kóz-
kówny (p. Andrzej Karcz)

róża św. Wojciecha
(p. Franciszek Preuss)

róża św. o. Pio –
modlitwa rodziców

za dzieci
(p. Monika Kosińska)

Róże z Czerniewa, Czerńca i Kleszczewa według możliwości

ks. E. Szymański
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Boże ciało A.D. 2013

Ołtarze Bożego Ciała
w Trąbkach Wielkich;
przy krzyżu (obok);

przed gimnazjum
(poniżej)

na posesji państwa
Świerczków (powyżej);

przed urzędem gminy
(obok)



POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI

W Roku Wiary, w lipcu (cz. I),
chcemy doświadczyć spotkania ze
świętymi. Zadaniem tego projektu
duszpasterskiego jest, aby dzieci,
młodzież i dorośli weszli w głębszą
relację ze świętymi, np. zapoznanie
się z historią życia świętych, mo-
dlitwy za przyczyną świętych czy
naśladowanie ich , żyjąc piękną mi-
łością Boga i ludzi. Wraz z nimi
i przy ich pomocy każdy z nas mo-
że odważniej stawiać sobie wysokie
wymagania.

„Albowiem wolą Bożą jest wa-
sze uświęcenie” pisze święty Paweł
w pierwszym liście do Tesaloniczan.
Są to słowa skierowane do każdego
i każdej z nas. Każda osoba wierząca
w Jezusa Chrystusa jest powołana
do świętości. „Powstrzymywanie się
od rozpusty, – pisze Apostoł – aby
każdy umiał utrzymywać ciało wła-
sne w świętości i we czci, a nie
w pożądliwej namiętności, jak to
czynią nie znający Boga poganie.
[. . .] Nie powołał nas Bóg do nieczy-
stości, ale do świętości. [. . .] Nie jest
rzeczą konieczną, abyśmy wam pi-
sali o miłości braterskiej, albowiem
Bóg was samych naucza, abyście
się wzajemnie miłowali. Czynicie to
przecież w stosunku do wszystkich
braci w całej Macedonii. Zachęcam
was jedynie, bracia, abyście coraz

bardziej się doskonalili i starali za-
chować spokój, spełniać własne obo-
wiązki i pracować własnymi rękami,
jak to wam nakazaliśmy. Wobec
tych, którzy pozostają na zewnątrz,
zachowujcie się szlachetnie, a nie
będzie wam potrzeba nikogo.”

Czym jest więc świętość według
świętego Pawła? Czy jest jakimś
nadludzkim wysiłkiem? Czy może
jakimś nieosiągalnym dla zwykłego
człowieka wyczynem? Czy też wy-
maga od człowieka nadzwyczajnych
cech charakteru? Nic z tych rzeczy.
Święty Paweł mówi o sprawach naj-
prostszych. O czystości, o miłości,
o doskonaleniu się, o pracy, o szla-
chetności. Tak mało, a jednocześnie
tak dużo.

Powinniśmy często spotykać się ze
Świętymi, gdyż oni są naszymi prze-
wodnikami na drodze do tego ide-
ału życia. I choć świętość kojarzy
nam się zwykle z życiem konse-
krowanym, z papieżami, zakonnica-
mi, księżmi, mistyczkami czy pu-
stelnikami, to najbliższe rozważa-
nia chcielibyśmy poświęcić przede
wszystkim osobom świeckim, oso-
bom, które potrafiły odnaleźć Boga
pomiędzy codziennością, pomiędzy
swoją rodziną, swoimi dziećmi, wy-
chowankami. Pamiętajmy bowiem,
że wszyscy jesteśmy powołani do

10



świętości. Świętość nie ma być wy-
jątkiem, lecz zasadą życia chrześci-
janina.

Przywołajmy w tym miejscu sło-
wa błogosławionego Jana Pawła II
z listu „Parati semper”, skierowa-
nego w 1985 r. do młodych z okazji
Międzynarodowego Roku Młodzie-
ży: „W okresie przed Soborem Wa-
tykańskim II pojęcie «powołania»
było stosowane przede wszystkim
w stosunku do kapłaństwa i ży-
cia zakonnego – jak gdyby tylko
w tych wypadkach Chrystus wypo-
wiadał do młodego człowieka swoje
ewangeliczne «pójdź za Mną». Sobór
poszerzył to widzenie. Powołanie ka-
płańskie i zakonne zachowało swój
szczególny charakter oraz swoją sa-
kramentalną i charyzmatyczną do-
niosłość w życiu Ludu Bożego. Rów-
nocześnie jednak odnowiona przez

Vaticanum II świadomość uniwer-
salnego uczestniczenia wszystkich
ochrzczonych w troistym posłannic-
twie (tria munera) Chrystusa: pro-
roczym, kapłańskim i królewskim,
jako też świadomość powszechnego
powołania do świętości – sprawiają,
że każde życiowe powołanie człowie-
ka jako powołanie chrześcijańskie
odpowiada ewangelicznemu wezwa-
niu. Chrystusowe «pójdź za Mną»
odzywa się na różnych drogach, jaki-
mi postępują przez życie uczniowie
i wyznawcy Boskiego Odkupiciela.
Na różne też sposoby można stawać
się naśladowcą Chrystusa, nie tylko
dając świadectwo eschatologicznego
królestwa prawdy i miłości, ale tak-
że zabiegając o przeobrażenie całej
doczesnej rzeczywistości w duchu
Ewangelii. Stąd też bierze początek
apostolstwo świeckich, które jest
nieodłączne od samej istoty powoła-
nia chrześcijańskiego”.

MARIA GORETTI – NIEUGIĘTA ODWAGA

Maria Goretti. Skromna, bogoboj-
na, urodzona w ubogiej rodzinie
dziewczynka. Zamordowana bestial-
sko w zaledwie jedenastym roku
życia. Zapytajmy słowami Jana Paw-
ła II: „Co ta dziewczynka tak deli-
katna, lecz chrześcijańsko dojrzała,
mówi dzisiejszym młodym swym
życiem i – przede wszystkim –

swą heroiczną śmiercią? Marietta
– tak była nazywana w rodzinie
– przypomina młodzieży trzeciego
tysiąclecia, że prawdziwe szczęście
wymaga nieugiętej odwagi i ducha
poświęcenia, odrzucenia wszelkiego
kompromisu ze złem i bycia goto-
wym na przypłacenie nawet własną
śmiercią wierności Bogu i Jego Przy-
kazaniom.”

Maria Goretti przyszła na świat
16 października 1890 r. w Corinal-
do, niewielkiej włoskiej miejscowo-
ści. Jej rodzice: Alojzy i Assunta
Carlini byli ludźmi biednymi i mu-
sieli ciężko pracować na utrzyma-
nie rodziny. Maria była dziewczyn-
ką dobrze ułożoną, pobożną, często
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odmawiała różaniec. W 10. roku
życia Maria wraz z rodziną prze-
niosła się do Ferriere di Conza,
wsi w pobliżu miasteczka Nettuno,
a 29 maja 1902 r. wraz z dwunast-
ką innych dzieci przyjęła Komunię
Świętą. Gdy jedna z przyjaciółek
zapytała ją, dlaczego tyle się modli,
odpowiedziała: „Modlę się, by pocie-
szyć Jezusa i Maryję z powodu tak
wielu grzechów”.

Ojciec Marii zmarł w 1900 r. i ca-
ły trud utrzymania licznej rodziny
spadł na barki jej matki. Maria pod-
trzymywała matkę na duchu w trud-
nej sytuacji po śmierci ojca. Gdy
starsi bracia pracowali u sąsiadów,
na polu lub w winnicy, Maria poma-
gała matce w sprzątaniu i innych
pracach domowych. Słysząc pewne-
go razu, jak chłopcy z sąsiedztwa
powtarzali nieskromne żarty, powie-
działa, że wolałaby raczej umrzeć,
niż powtarzać takie słowa. Nie wie-
działa wówczas, że w pewien sposób
przepowiedziała własną męczeńską
śmierć w obronie czystości.

Po przedwczesnej śmierci ojca, rodzi-
na Gorettich dzieliła prace w gospo-
darstwie z rodziną Serenellich, która
znana była z lenistwa i nieokrze-
sania. Pozbawiony zasad moralnych
19-letni Aleksander Serenelli czynił
kilkakrotnie pięknej Marii grzeszne
propozycje. Bała się go. Stale modli-
ła się do Jezusa Eucharystycznego,
do Matki Bożej i św. Józefa, patrona
czystości.

Do dramatu doszło 5 lipca 1902 r.,
gdy Maria pilnowała kołyski, w któ-
rej spała jej młodsza siostra Te-
resa. Nagle wtargnął Aleksander,
wciągnął Marię do kuchni z zamia-
rem dokonania na niej gwałtu. „Nie

rób tego! Pójdziesz do piekła! To
grzech!” – ostrzegała go. Stawiała
tak gwałtowny opór, że Aleksander
chwycił za nóż i zadał jej czternaście
groźnych ran. Powracająca z pracy
matka zastała córkę w agonii.

Odwieziona do szpitala Maria zdą-
żyła jeszcze powiedzieć matce, kto
dokonał zbrodniczego czynu i po
kilku godzinach, opatrzona sakra-
mentami, zmarła. Przed śmiercią
obecnemu przy niej księdzu powie-
działa: „Z miłości do Jezusa przeba-
czyłam mu. Chcę, żeby i on poszedł
ze mną do Raju”. Aleksander Se-
renelli został skazany na 30 lat
ciężkiego więzienia, z których od-
siedział prawie 27. W przyszłości
miał się jednak stać on jednym
ze świadków świętości swojej ofiary.
Po odbyciu kary został bratem za-
konnym w kapucyńskim klasztorze
w Macerata. Jego nawrócenie odbyło
się dzięki Marii, za sprawą widze-
nia, w którym Aleksandro zobaczył
swoją ofiarę podającą mu kwiaty.
Zmarł w wieku 88 lat 6 maja 1970 r.
W swoim pamiętniku zostawił na-
stępujące świadectwo: „Jestem już
stary, u schyłku życia. W mojej mło-
dości wszedłem na złą drogę. Miałem
obok siebie osoby wierzące, żyjące
zgodnie z wiarą, ale nie doceniałem
ich rad ani przykładu, w przypływie
namiętności dopuściłem się zbrodni.
Obecnie wzdrygam się na samą myśl
o niej. Maria Goretti teraz jest świę-
tą, była jakby dobrym aniołem dla
mnie, przysłanym przez Opatrzność
Bożą, aby mnie ratować. Jeszcze
teraz słyszę w moim sercu słowa jej
przebaczenia. Modliła się za mną,
orędowała za swoim zabójcą”.
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Pogrzeb Marii przerodził się w wiel-
ką manifestację. W pogrzebie wzięły
udział tysiące osób, setki kapła-
nów pod przewodnictwem biskupa.
Już wówczas zaczęto nazywać Marię
„świętą Agnieszką XX wieku”.

27 kwietnia 1947 r. papież Pius XII
dokonuje beatyfikacji Marii. W uro-
czystości uczestniczy ogromna rze-
sza ludzi. Podczas Mszy papież,
zobaczywszy matkę Marii, zawołał:
„Oto mama! Co uczyniłaś, aby po-
siadać tak święte dziecko?”. Sędzi-
wa kobieta odpowiedziała: „Nauczy-
łam Marię bojaźni Boga i wstrętu
do grzechu. Reszty dokonał Jezus”.
Komentując te słowa Pius XII odpo-
wiedział: „Ach, dobra stara metoda
wychowania! Nic nie może jej za-
stąpić. Jej porzucenie w rodzinach
niszczy ich szczęście.”

Włączenie Marii Goretti do grona
świętych Kościoła było jedną z naj-
bardziej wzruszających uroczystości
kanonizacyjnych. W obecności jej sę-
dziwej matki, rodziny i nawróconego
Aleksandra, wobec blisko pół milio-
na wiernych zebranych na placu św.
Piotra w Rzymie, papież Pius XII
24 czerwca 1950 roku, ogłosił tę
męczennicę-dziecko świętą.

W dniu kanonizacji papież Pius XII
wypowiedział słowa jakże aktualne
i dzisiaj: „Życie tego prostego dziew-
częcia godne jest nie tylko nieba, ale
też godne, aby z podziwem i czcią
spojrzeli nań ludzie nam współcze-
śni. Niech uczą się ojcowie i matki,
jak starannie w prawości, świętości
i męstwie należy wychowywać po-
wierzone im przez Boga dzieci; jak
kształtować według zasad religii ka-
tolickiej, aby gdy staną kiedyś wobec

próby, potrafiły z Bożą pomocą wyjść
z niej zwycięskie, nietknięte i nieska-
żone. Niechaj uczą się wesołe dzieci,
niech uczy się odważna młodzież, że
nie wolno haniebnie ulegać urokom
zwodniczych wad, złudnym i krótko-
trwałym przyjemnościom, ale raczej,
choćby w trudach i wyrzeczeniu,
wytrwale zmierzać ku doskonałości
chrześcijańskiego życia”.

Rozważając życie Marii Goretii pa-
miętajmy również o innych dzie-
ciach, które zostały przez Kościół
wyniesione do godności świętych
i błogosławionych:

� Błogosławieni Franciszek (1908–
–1919) i Hiacynta Marto (1910–
–1920). Portugalskie rodzeństwo,
które 13 maja 1917 roku na pa-
stwisku w Cova da Iria, wraz z Lu-
cią dos Santos, było świadkiem
objawienia maryjnego w Fátimie.

� Błogosławiona Laura Vicuña
(1891–1904), chilijska dziewczyn-
ka, która ofiarowała swoje życie za
nawrócenie matki. Jej, poprzedzo-
na niewyjaśnioną chorobą śmierć,
w 1904 r. stała się symbolem czy-
stości, miłości i ofiary wobec mat-
ki.

Dzięki osobom Marii Goretti, Fran-
ciszka i Hiacynty Marto, Laury Vi-
cuña widzimy, że nie ma granic
wiekowych w powołaniu do świę-
tości. Bóg wzywa nas do świętości
w każdym wieku. Ważnym jest, że
do dzieci Bóg przemawia najczę-
ściej przez przykład rodziców. Na
początku naszej ziemskiej drogi nic
nie zastąpi przykładu modlącego się
ojca, nic nie zastąpi również przykła-
du matki spełniającej doby uczynek.
„Reszty dokonuje Jezus”.
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Modlitwa za wstawiennictwem
świętych i błogosławionych
dzieci

P: Panie Jezu Chryste, w osobach
świętych i błogosławionych dzieci
pokazałeś nam, że odkrywanie świę-
tości może się dokonywać w każdym
wieku. Prosimy Cię, daj nam żar-
liwość i czystość wiary dziecięcego
serca, abyśmy umieli odkrywać tę
świętość również w sobie. Panie Je-
zu, Ty powiedziałeś „Jeśli się nie
odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebie-
skiego”, spraw byśmy potrafili pa-
trzeć i słuchać Ciebie jak dzieci, bez
wątpliwości i ze szczerym i otwar-
tym sercem. Panie Jezu, daj nam
łaskę dziecięcej wiary, byśmy nie
mieli wątpliwości, o nic nie chcieli
pytać, a jedynie „wierzyć Panu Bogu
jak dziecko”.

L1: Boże, Ty jesteś źródłem niewin-
ności i miłujesz czystość, Ty dałeś
Twojej służebnicy Marii Goretti ła-
skę męczeństwa w młodym wieku
i nagrodziłeś jej walkę w obronie
dziewictwa, za jej wstawiennictwem
daj nam stałość w zachowaniu Two-
ich przykazań.

L2: Wszechmogący i miłosierny Bo-
że, w błogosławionej Hiacyncie zo-
stawiłeś nam świetlany przykład
umiłowania Królowej Różańca Świę-
tego, modlitwy i umartwienia, spraw
za jej wstawiennictwem, abyśmy na
ziemi naśladując Jej cnoty, razem
z nią otrzymali wieczną nagrodę
w niebie.

L3: Boże, który jesteś źródłem
wszelkiej miłości, spraw byśmy za
przykładem błogosławionego Fran-
ciszka, który miłując Matkę Naj-
świętszą, poświęcił Jej na zawsze

swe niewinne serce i ofiarował swo-
je cierpienia z synowską miłością,
abyśmy i my, kochając Ją po dziecię-
cemu, zasłużyli na Jej wspomożenie
w walce ze złem w ciągu życia i w
godzinie śmierci.

L4: Boże, za wspomożeniem bło-
gosławionej Laury Vicuña, pomóż
nam i naucz nas kochać wszyst-
kich ludzi, a w szczególności nasze
mamy, całym sercem i umysłem.
Dodaj odwagi oraz siły w dążeniu
do upragnionych celów. Pomóż nam
naśladować ją w naszej ziemskiej
wędrówce. Utwierdzaj w nas nowy
zapał, abyśmy służyli Ci radosnym
i szczerym sercem.

Modlitwa w intencji dzieci

L1: Ojcze niebieski, Tyś nam za-
ufał, powierzając nam nasze dzieci.
Cieszymy się, że są w naszej ro-
dzinie. Cieszą nas każde zdolności,
które w nich odkrywamy. Radujemy
się, gdy są zdrowe i dobrze się roz-
wijają. Cieszymy się, gdy możemy
przeżywać ich wzrastanie w życiu
duchowym. Panie, dziękujemy Ci za
nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby
stały się takie, jakimi Ty pragniesz
ich widzieć. Bardzo chcielibyśmy za-
chować cierpliwość, zwłaszcza, kiedy
nasze dzieci sprawiają nam ból.

L2: Prosimy Cię, Boże, pobłogosław
nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na
dzień coraz bardziej zdecydowanie
brały ster swego życia i zmierzały do
celu, który Ty im wskazujesz. Daj
im łaskę silnej wiary, która przeni-
kałaby wszystkie ich myśli i czyny.
Pozwól im kiedyś w życiu wykony-
wać takie zadania, które napełnią
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ich serca radością. Jeżeliby zbłą-
dziły, przywiedź je z powrotem na
właściwą drogę.

L3: Ojcze nieskończenie dobry, dzię-
kujemy Ci za wszystkie dzieci, któ-
re ubogacają nasze życie i uczą

nas dziecięcej postawy wobec Cie-
bie. Odnów we wszystkich ochrz-
czonych ducha dziecięctwa, który
pozwala nam wołać do Ciebie: „Ab-
ba, Ojcze”, abyśmy każdego dnia
wzrastali w wierze i miłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do świętej Marii Goretti

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Matko Najczystsza,
Panno Można,
Królowo Męczenników,
Królowo Dziewic,
Święta Mario Goretti, chlubo chrześcijańskich rodziców,
Święta Mario Goretti, pokorna i oddana w pracy dla innych,
Święta Mario Goretti, umacniana Najświętszym Sakramentem,
Święta Mario Goretti, przepełniona ufnością w opiekę Królowej Nieba,
Święta Mario Goretti, pełna miłości do Różańca Świętego,
Święta Mario Goretti, wzorze obrony przed pokusami,
Święta Mario Goretti, mistrzyni wytrwałości w modlitwie,
Święta Mario Goretti, niewinna i czystego serca,
Święta Mario Goretti, łaskawa i gotowa przebaczyć,
Święta Mario Goretti, Męczenniczko odważna i heroiczna,
Święta Mario Goretti, młoda nauczycielko rodziców,
Święta Mario Goretti, przesławny wzorze młodzieży,
Święta Mario Goretti, potężna orędowniczko przed Obliczem Baranka
Bożego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święta Mario Goretti,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który wywyższasz słabych
i pokornych, by poniżyć pysznych silnych tego świata, czcimy Twoją
Świętą Dziewicę i Męczennicę Marię Goretti. Prosimy Cię, wysłuchaj
próśb naszych, które ona zanosi przed tron łaski Twojej. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Opr. ks. Adam Kroll
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PORTRETY BIBLII

Achaz
„I znowu Pan przemó-
wił do Achaza”... Słowa
z księgi proroka Izaja-
sza (Iz 7,10–14) zapo-
wiadają narodziny peł-
nej chwały i tajemniczej
Osoby – Emmanuela,
którą tradycja żydowska
i chrześcijańska inter-
pretuje według klucza
mesjańskiego. W krót-
kim, choć mocnym opo-
wiadaniu na pierwsze
miejsce wysuwają się
dwie osoby: prorok zapo-
wiedzi, czyli Izajasz, oraz król Judy
Achaz (dosłownie „on pochwycił”,
to znaczy „Pan pochwycił, aby pro-
wadzić, chronić” – skrócona wersja
imienia Joachaz).

Achaz panował w Jerozolimie w dru-
giej połowie VIII wieku przed Chry-
stusem, a jego imię w formie
Ia-u-ha-zi cytowane jest w spisie
władców- wasali potężnego króla asy-
ryjskiego Tiglata-Pilesera III. Izaja-
szowy fragment ma w tle ważne
wydarzenie z okresu rządów te-
go żydowskiego króla: odmówił on
udziału w antysyryjskim sojuszu or-
ganizowanym przez władców Syrii
oraz Samarii (czyli królestwa ży-
dowskich syjonistów, zwanego „Izra-
elem”) i został zmuszony – według
opinii proroka – prosić o pomoc
Asyrię w konfrontacji z wojskami
koalicji Syria-Samaria, które wyru-
szyły przeciwko niemu, dążąc do
podbicia jego ziem.

Achaz uratuje się
wprawdzie dzięki temu
przymierzu, ale za pew-
ną cenę: jego królestwo
stanie się protektoratem
imperium asyryjskiego,
na rzecz którego będzie
zmuszone zapłacić ha-
racz. Izajasz, odpowia-
dając na wybór wład-
cy będzie jednak wiązał
nadzieję z innym królem
wyzwolicielem i wybawi-
cielem – Emmanuelem.
Wielu uczonych sądzi,
że prorok pokładał na-
dzieję przede wszystkim

w synu i następcy Achaza, królu
Ezechiaszu – postaci, która znaj-
dzie jeszcze miejsce w naszej galerii
biblijnych twarzy. Niemniej rozdzia-
ły Księgi Izajasza (Iz 7, 9 i 11)
nadają królowi Emmanuelowi rysy
tak wzniosłe, że pozwoli to dostrzec
w jego postaci Osobę Mesjasza.

Achaz pozostaje obrazem niedowiar-
ka, który pod pretekstem „nie bę-
dę wystawiał Pana na próbę”, nie
chce prosić Go o znak (Iz 7, 12),
prowadząc za to rozmaite intrygi
dyplomatyczne i tworząc polityczne
układy, co doprowadza go – przy
zachowaniu osobistej władzy – do
utraty niepodległości i wolności reli-
gijnej swojego kraju. W odniesieniu
do tego znaczące jest opowiadanie,
które czytamy w Drugiej Księdze
Królewskiej (2 Krl 16, 10–18). Będąc
już poddanym władcy asyryjskiego
Tiglata-Pilesera III, Achaz musi roz-
począć w świątyni na Syjonie budowę
ołtarza zaprojektowanego na wzór
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tego, który król asyryjski wzniósł
w Damaszku, podbitej stolicy Syrii.
Zadanie poświecenia ołtarza, uzna-
nego przez Izajasza za idolatrycz-
ny, («oddawanie czci boskiej idolom
– wyobrażeniom bóstw»). przypadło
kapłanowi Uriaszowi.

Dlatego Biblia pozostawiła o Achazie
rodzaj epigrafu mającego bardzo ne-
gatywny wydźwięk: „Nie czynił on
tego, co jest słuszne w oczach Pana,

Boga jego, tak jak jego praojciec,
Dawid, lecz kroczył drogą królów
izraelskich. A nawet syna swego
przeprowadził przez ogień, na mo-
dłę ohydnych grzechów pogan, któ-
rych Pan wypędził przed Izraelitami.
Składał ofiary krwawe i kadzielne na
wyżynach i pagórkach, i pod każdym
drzewem zielonym” (2 Krl 16, 2–4).

Opr. ks. Adam Kroll

ROZMOWA W RODZINIE
Pomnożenie wiary rodziców chrzestnych

Ojciec święty bł. Jan Paweł II ostat-
ni rozdział encykliki o Eucharystii
poświęcił Maryi. W numerze 51 czy-
tamy:

„W pewnym sensie Maryja wyraziła
swoją wiarę eucharystyczną, jeszcze
zanim Eucharystia została ustano-
wiona, przez sam fakt ofiarowania
swojego dziewiczego łona, aby mogło
się dokonać Wcielenie Słowa Boże-
go. Eucharystia odsyłając do męki
i zmartwychwstania, wyraża jedno-
cześnie ciągłość z tajemnicą Wciele-
nia. W zwiastowaniu Maryja poczęła
Syna Bożego również w fizycznej

prawdzie ciała i krwi, antycypując
w sobie to, co w jakiejś mierze reali-
zuje się sakramentalnie w każdym
wierzącym, który przyjmuje pod po-
stacią chleba i wina Ciało i Krew
Pańską [. . .]. «Błogosławiona [jest],
która uwierzyła» (Łk 1, 45): Maryja
w tajemnicy Wcielenia antycypowała
także wiarę eucharystyczną Kościo-
ła. Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi
w łonie Słowo, które stało się ciałem,
Maryja w pewnym sensie jest «taber-
nakulum» – pierwszym «tabernaku-
lum» w historii, w którym Syn Boży
(jeszcze niewidoczny dla ludzkich
oczu) pozwala się adorować Elżbie-
cie, niejako «promieniując» swoim
światłem poprzez oczy i głos Maryi.
Czy zatem Maryja kontemplująca
oblicze Chrystusa dopiero co naro-
dzonego i tuląca Go w ramionach, nie
jest dla nas niedoścignionym wzorem
miłości i natchnienia podczas każdej
naszej Komunii eucharystycznej?”

Wszyscy ubogacamy naszą wiarę
wiarą Maryi. Odnosimy słowa Pa-
pieża do siebie. Dziś w szczególny
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sposób prosimy o taką mocną i stale
rosnącą wiarę dla rodziców chrzest-
nych. Oni sami przeszli drogę od
chrztu do Eucharystii, a ich służba
jako chrzestnych wyraża się również
w tym zaniesieniu Pana Jezusa do
nich i zaprowadzeniu ich do Jezusa.
Maryja kontemplująca oblicze swego
Syna jest wzorem i orędowniczką
wszystkich, którzy za Nią idą. Jej
kontemplacja zaczęła się wtedy, gdy
Jezus nie był jeszcze widoczny. Był
ukryty w Jej łonie. W tej posta-
wie trwała przez całe życie. Zawsze
zapatrzona w Jezusa i Jemu oddana.

Dziękujmy Bogu za dar rodziców
chrzestnych, którzy byli przy nas,

gdy zostaliśmy zrodzeni do życia
nadprzyrodzonego i mają swój wkład
w nasz duchowy rozwój. Módlmy się
również za tych, którzy tę piękną
misję podjęli wobec innych ludzi.
Przeżycie uroczystości Najświętsze-
go Ciała i Krwi Chrystusa, a także
Tygodnia Eucharystycznego to jed-
na z ważnych okazji, aby o tej misji
pomyśleć i umocnić się w jej spełnia-
niu. Ta misja domaga się modlitwy,
także tej adoracyjnej. Idziemy do
Jezusa, klękamy przed Nim, umac-
niamy naszą wiarę w Jego obecność
i zawierzamy Mu siebie oraz innych
ludzi.

Dziękczynienie za dar rodziców chrzestnych.

P: Dziękujemy Ci, Jezu, nasz Zba-
wicielu za dar Eucharystii, na którą
nas zaprosiłeś i w której ubogaci-
łeś nas swoimi darami. Dziękujemy
Ci za dar wiary w Twoją obec-
ność w Najświętszym Sakramencie
i prosimy, abyś tę wiarę nieustannie
pomnażał. Dziś w naszej modlitwie
uczestniczą także ci, którzy podjęli
niezwykle ważne zadania rodziców
chrzestnych. Modlimy się za nich
i modlimy się z nimi.

L1: Wierzymy, Panie, że w czasie
chrztu świętego człowiek otrzymuje
nowe życie, a w tych duchowych na-
rodzinach uczestniczy Kościół. Jako
rodzice chrzestni byliśmy przedsta-
wicielami tej wspólnoty wierzących
i uczestniczyliśmy w duchowych
narodzinach, dla których już na
stałe jesteśmy rodzicami chrzestny-
mi. Dziękujemy Ci, Panie, za ten
niezwykły dar.

L2: Wierzymy, Panie, że czuwasz
nieustannie nad tymi, w których na-
rodzeniu do życia nadprzyrodzone-
go uczestniczyliśmy. W czasie chrztu
Twój Ojciec niebieski przyjął ich za
swoje dzieci i zawsze jest z nimi.
Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu, za
Twoją miłosierną miłość wobec nich
i prosimy z głębi serca, jako ich ro-
dzice chrzestni, abyś pomnożył ich
wiarę. Daj im wiarę mocną i ży-
wą, aby prowadziła ich do modlitwy
i zachowywania Twoich przykazań.
Niech zawsze karmią się Twoim
słowem i Chlebem życia.

P: W cichej modlitwie pragniemy
wyrazić także inne intencje, któ-
re nosimy w sercu, a następnie
przedstawimy je Bogu za przyczyną
Twej Najświętszej Matki, wzywając
z wiarą Jej wstawiennictwa słowami
litanii.

Opr. ks. Adam Kroll
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BLIŻEJ BIBLII
Chwała Syna jedynego

Chwała Boża wyraża się w całej
pełni w rysach Jego Syna Jedyne-
go, Jezusa Chrystusa: „Słowo stało
się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Oj-
ca, pełen łaski i prawdy”. Żeby jednak
lepiej zobaczyć w Jezusie chwałę Oj-
ca, dobrze będzie spojrzeć na Niego
w tym świetle, jakim sam się otoczył,
w świetle wielkich objawień Boga
ludowi, w świetle wielkich teofanii.
Kiedy towarzyszymy Mojżeszowi na
górze albo Izajaszowi podczas modli-
twy w świątyni, wcale nie oddalamy
się od Chrystusa, prosimy tylko tych,
którzy spośród ojców naszej wiary
najbardziej się zbliżyli do Boga i naj-
więcej czekali na Jego Mesjasza, aby
nam pomogli spoglądać na Jezusa-
z ich wiarą i nadzieją i lepiej zro-
zumieć, kim On jest: widzialnym
blaskiem niewidzialnego Boga.

Chwała w Piśmie Świętym

W Piśmie św. wyraz „chwała” ozna-
cza przede wszystkim coś bar-
dzo ludzkiego, a nawet ziemskiego.
W środowisku greckim chwała to tyle
co sława i rozgłos, jaki zdobywają so-
bie na świecie wielkie osobistości. Dla
Hebrajczyka – bardziej pozytywnego
albo (jeśli kto woli) bardziej proza-
icznego – chwała to waga człowie-
ka w świecie, autorytet jego słowa,
wpływ jego czynów, oddźwięk jego
działalności. Bogactwo jest tylko jed-
nym ze składników chwały, jest ono
jednak składnikiem o wiele mniej

istotnym niż zajmowana pozycja i si-
ła osobowości. Ponieważ zazwyczaj
wpływ i rozgłos idą w parze, osta-
tecznie często wyraz chwała oznacza
u Greków i Hebrajczyków te same
sytuacje. Kiedy jednak stosujemy ten
wyraz w badaniach nad Pismem św.
nie wolno nam zapominać o tym, co
w nim jest substancjalnego i auten-
tycznego. Chwałą człowieka jest to,
co on jest wart i co może. Chwała
promieniuje tym szerzej, im solid-
niejsze są jej podstawy. Kiedy Józef
daje się poznać swoim braciom i pro-
si ich, żeby przywiedli do Egiptu
swego ojca, Jakuba, sprawia przez
to, że oni uświadamiają sobie, jaką
pozycję zajmuje – i co to jest chwa-
ła: „Oto widzicie własnymi oczami
i Benjamin, brat wasz, widzi, że to
ja przemawiam do was. Opowiedzcie
memu ojcu o mej wysokiej godno-
ści w Egipcie i o wszystkim, coście
widzieli. I nie zwlekając, sprowadź-
cie tu mego ojca” (Rdz 45, 12–13).
Chwała to właśnie władza, która się
narzuca sama przez się i u ludzi
powoduje samorzutne uznanie, moc
pewną swego prawa i wytwarzane-
go dobra, promieniowanie jakiejś nie
podlegającej dyskusji wielkości.

To promieniowanie rzuca się w oczy,
przyciąga wzrok wspaniałością zja-
wiska, żeby to jednak mogła być
naprawdę chwała, musi w tym zja-
wisku tkwić coś solidnego i jakby
masywnego. Wiedzą o tym królowie
i jeżeli chcą pokazać własną chwa-
łę, czyli rzeczywistą własną potęgę,
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zdobią się w kość słoniową i zło-
to, a więc w to, co równocześnie
jest ciężkie i wspaniałe. Wiktor Hu-
go, którego utwory tak bardzo są
nasycone obrazami biblijnymi, każe
językiem chwalebnym przemawiać
Cydowi przed królem don Sanchem:

„Królu, na wadze niechaj stanie pa-
pież w złocistej kapie i potrójnej
tiarze razem ze swoim paradnym ru-
makiem, niech jeszcze króla weźmie
na swe barki – Mniej będzie ważyć
w całej swojej chwale niż ja sam
jeden, niż ja Campeador, choćby był
nawet król z kości słoniowej, choćby
ze złota litego był papież”.

Obrazy bardzo świeckie, na które
nie warto tracić czasu, dobrze jest
jednak przypomnieć je sobie, żeby
zrozumieć te wypowiedzi biblijne,
w których występuje chwała Boża.
I jakże nie przypomnieć sobie tutaj
innego obrazu chwały królewskiej,
w inny sposób ciężkiego i czyste-
go: Wieżo z kości słoniowej, Domie
złoty? Chwała nie jest jakimś błysz-
czącym dodatkiem, jak oficjalny strój
przywdziewany na wielkie uroczysto-
ści publiczne. Chwała bezpośrednio
i w sposób jaskrawy wyraża war-
tość jakiegoś bytu. Van Gogh pisał:
„Chciałbym malować mężczyzn i ko-
biety z czymś wiecznym, co jednak
jest mi nieznane, z czymś, czego
dawniej symbolem był nimb, a co
my chcemy wyrazić przez migotli-
we drganie kolorów”. To, co głę-
boki umysł Van Gogha dostrzegał
u przechodniów, a co tak bardzo
w marzeniach pragnął uwidocznić
na obrazach barwami, było prawdzi-
wą chwałą tych ludzi, piękno swe
bowiem ukazywała cała głębia ich
bytu. Podobnie jest z chwałą Boga:

pozostaje ona Jego tajemnicą, nawet
kiedy się objawia.

Stary Testament nieustannie mówi
o chwale Boga. Psalmy pulsują rado-
ścią na widok, jak ona promieniuje na
cały świat i każde stworzenie zapra-
szają, by ją śpiewały. Naród izraelski
otrzymał prawa po to, by przed luda-
mi zajaśniała chwała jego Boga. Pro-
rocy wołają o jej objawienie i widzą
ją, jak w dniach Mesjasza rozciąga się
nad Jerozolimą i nad całym światem.
Widok Boga objawiającego własną
chwałę w Izraelu winnym odstęp-
stwa budzi przerażenie, a w Izraelu
wiernym – wielką nadzieję. Nie ma
takiej księgi w Starym Testamencie,
w której by nie dochodziło do gło-
su owo mniej lub więcej świadome,
mniej lub więcej gorące oczekiwanie,
ów pomieszany razem lęk i radość.
W tym długim oczekiwaniu jednak
zachodzą momenty wprost przelewa-
jącej się pełni, kiedy się wydaje, że
chwała Boża jest tuż, tuż i że Bóg
nareszcie zechce „rozerwać niebiosa
i zstąpić” do swoich stworzeń (Iz 63,
1). Są to chwile krótkie, jest mowa
o nich w kilku fragmentach rozrzu-
conych po całej Biblii, ale pokolenia
ludzi przez całe stulecia żyły tymi
doznaniami wydarzeń wśród grzmo-
tów i błyskawic, choć znajdowały je
zamknięte ciasno w kilku linijkach.
Najbardziej znamienne spośród tych
doznań, te, którymi żyli jeszcze auto-
rzy Nowego Testamentu, to doznania
Mojżesza i Eliasza na górze Synaj
oraz doznanie Izajasza w świątyni
jerozolimskiej. Jeżeli do tych kilku
szczytów zbliżymy się z wiarą, bę-
dziemy mogli z nich dostrzec jak
przez mgłę kilka bezcennych pro-
mieni Bożej chwały (cdn.). (Jacques
Guillet SI).

Opr. ks. Adam Kroll
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SŁOWO ŻYCIA

Ewangelia cię nudzi? Znasz tylko nie-
które ustępy, nieuważnie usłyszane
na Mszach niedzielnych. Otwierałeś
Ewangelię od czasu do czasu i „nicze-
go w niej nie znalazłeś”? Ewangelia
nie jest magiczną książką, której
się czasami radzisz, by rozwiązać
ważny problem. Czytałeś Ewange-
lię regularnie, dokładnie, bo tak ci
powiedziano, i „nic ci to nie dało?”

Bo czytasz Ewangelię jak zwykłą
książkę i nie szukasz w niej tego,
co powinieneś znaleźć. Jeżeli pod-
chodzisz do Ewangelii najpierw jak
uczony, historyk, działacz; jeżeli szu-
kasz przede wszystkim wrażeń, idei,
przepisów religijnych, zasad moral-
nych, mylisz się i bardzo szybko
się zniechęcisz; jesteś podobny do
chrześcijanina, który patrzyłby na
cyborium i szczegółowo je oglądał
zapominając o Hostii.

Jeżeli czytasz Ewangelię jak zwykłą
książkę, znajdziesz w niej zwyczajne

myśli i przepisy. Jeżeli tak jak dzieło
dyktowane przez Ducha Świętego, jej
słowa staną się w tobie i w twoim
życiu zasiewem wieczności.

Czy chcesz prawdziwie korzystać
z Ewangelii? Trzeba się do niej
zbliżać z religijną czcią i bezinte-
resownie, żeby słuchać i widzieć
(to znaczy kontemplować) Chrystu-
sa żywego, który zwraca się dzisiaj
do ciebie przez swoje życie i słowa.

Świadomie czy nie, łakniesz Ewan-
gelii.

„Wiele razy i wieloma sposobami
przemawiał niegdyś Bóg do ojców
przez proroków, na końcu zaś tych
dni przemówił do nas przez Syna”
(Hbr 1,1).

Jeżeli uskarżasz się na milczenie
Boga, to dlatego że nie nadstawiasz
ucha na Ewangelię. W Ewangelii Bóg
nawiązuje z tobą rozmowę. (Michel
Quoist)

Spotkanie ze Słowem Bożym: od 30.06. do 27.07.2013 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Łk 9,51–62 Łk 10,1–9 Łk 10,25–37 Łk 10,38–42

poniedziałek Mt 8,18–22 Mt 9,18–26 Mt10,34–11,1 J 20,1–18

wtorek Mt 8,23–27 Mt 9,32–37 Mt 11,20–24 J 15,1–8

środa J 20,24–29 Mt 10,1–7 Mt 11,25–27 Mt 13,1–9

czwartek Mt 9,1–8 Mt 19,27–29 Mt 11,28–30 Mt 20,20–28

piątek Mt 9,9–13 Mt 10,16–23 Mt 12,1–8 J 20,1–18

sobota Mt 9,14–17 Mt 10,24–33 Mt 12,14–21 Mt 13,24–30

Opr. ks. Adam Kroll
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POLSKA BYŁA JEJ MIŁOŚCIĄ

Maria Okońska (ur. 16 grudnia 1920
w Warszawie, zm. 6 maja 2013 w Czę-
stochowie) – polska polonistka, psy-
cholog, absolwentka tajnych kompletów.
Uczestniczka powstania warszawskiego,
ps. Emmanuela. Założycielka Instytutu
Prymasa Wyszyńskiego. Od 1942 bliska
współpracownica Stefana Wyszyńskiego.
Wraz z M. Wantowską i J. Michalską od-
wiedzała uwięzionego Prymasa Polski
w Komańczy, ostatnim miejscu jego od-
osobnienia. Jedyny świadek składania
przez Stefana kardynała Wyszyńskiego
w odosobnieniu Jasnogórskich Ślubów
Narodu.

(na podst. http://pl.wikipedia.org)

Panią Marię Okońską znałam dość
dobrze. Pan Bóg zapisał jej życie
w wyjątkowym czasie – urodziła się
w roku Cudu nad Wisłą – w 1920.
Często nawiązywała do tej daty, do
faktu, że Matka Boża uratowała
wtedy Polskę. To w niej żyło. Od
czasów szkolnych miała pragnie-
nie służyć ludziom dla Boga. So-
dalicja Mariańska kształtowała jej
duchowość. Od wczesnej młodości
codziennie przyjmowała Komunię
św., co w ówczesnych czasach było
niezwykłe. Mówiła też, że porwała
ją Matka Boża. Ważnym momentem
w jej życiu była praca konspiracyjna
w czasie okupacji niemieckiej. Ja-
ko młoda dziewczyna zbierała mło-
dzież, już w tak trudnych czasach
mówiła, że chce głosić królestwo
Boże. 3 maja 1942 roku u Sióstr
Urszulanek na Tamce w Warszawie
urządziła pierwszą akademię ku czci

Matki Bożej Królowej Polski. Czę-
sto powracała do tego wydarzenia.
W czasie Powstania Warszawskiego
napisała i rozpropagowała poprzez
ulotki z wizerunkiem Matki Bożej
Jasnogórskiej tzw. Nową mobiliza-
cję walczącej Warszawy, w której
odwołała się do Cudu nad Wisłą.
Wezwała wówczas warszawiaków
do modlitwy różańcowej za War-
szawę. Gdy Powstanie Warszawskie
upadło – płakała, stwierdzając, że
Warszawa umiera, ale mówiła, że
umiera w stanie łaski, mówiła, że
„Warszawa była rozmodlona”. Tuż
po tym wydarzeniu pielgrzymowa-
ła z grupką dziewcząt na Jasną
Górę, by odbyć rekolekcje. Potem
była studentką KUL i robiła wszyst-
ko, by zostać apostołem maryjnym.
W 1948 r. aresztowano ją za działal-
ność. Znała już wówczas Prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Poznali się
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w 1942 r. w podwarszawskich La-
skach, gdy był kapelanem żołnierzy
AK. Połączyła ich wspólna wizja
Polski, oparta na duchowości ma-
ryjnej i Jej wstawiennictwu. Gdy
w 1956 r. Prymas pisał śluby ja-
snogórskie, udało się jej dotrzeć do
Komańczy. W jakiejś mierze była in-
spiratorką myśli księdza Prymasa.
Wspólnie snuli plany, jak ratować
Polskę. Grali w tej samej „maryjnej
orkiestrze”.

W ostatnich dwóch, trzech dniach
widywałyśmy się niemal codziennie.
Była po zawale, ale uśmiechnięta,
taką ją widziałam 2 maja, w czasie
sakramentu chorych, jakby trochę
w innym świecie. W tle – obraz
Matki Bożej Jasnogórskiej. Mówiła,
że jest szczęśliwa. Słuchała homilii
ks. abp. Józefa Michalika – w świę-
to Królowej Polski. Martwiła się,
czy Polska wypełnia misję, czy jest
godna Maryi.

Kiedy odwiedzałam ją 5 maja, mó-
wiła: „Pamiętaj, nie byłoby Polski
bez Piłsudskiego – on uratował Pol-
skę”. Nawiązywała do słów Prymasa

Wyszyńskiego, iż Piłsudski postawił
całego siebie za Polskę. Prosiła, by
jej przypomnieć, co powiedział Ja-
rosław Kaczyński podczas ostatniej
rocznicy katastrofy smoleńskiej na
Krakowskim Przedmieściu, który
cytował Piotra Skargę, że Chry-
stus jest Korzeniem Rzeczypospoli-
tej. Mówiła: „Nasz Ojciec mówił to
samo”.

Przez ostatnie dni na jej ustach
wciąż wybrzmiewał temat: Polska.
Ojczyzna była jej największym pro-
blemem i największą miłością. Ma-
wiała: „Ale wierzysz, że Maryja
na pewno uratuje Polskę”. A jej
ostatnie przesłanie, jakie przeka-
zywała w rozmowach, w ostat-
nich dniach swego życia, brzmia-
ło: „Bądźcie świętymi, módlcie się
za Polskę, z Jasnej Góry przyjdzie
zwycięstwo”. Dodała też: „Nie wol-
no zmieniać poglądów niezależnie
od przykrości czy korzyści – trzeba
trwać przy swoim”.

Prof. Krystyna Czuba
„Nasz Dziennik”

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

23 maja ks. kanonik Adam Kroll
wraz z grupą kolegów z roku
z Gdańskiego Seminarium Du-
chownego obchodził 39. rocznicę
święceń kapłańskich. Z tej oka-
zji w naszym kościele odprawio-
na została Msza św. dziękczynna
koncelebrowana przez przybyłych
kapłanów – jubilatów.

***
28 maja odbyła się uroczystość
z okazji 10. rocznicy nadania Szko-
le Podstawowej w Czerniewie imie-
nia Zygmunta Bukowskiego. Ob-
chody rozpoczęła uroczysta Msza
Św. w Kościele Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie. Następnie w holu
szkoły miała miejsce część arty-
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styczna zatytułowana „W gęstwi-
nie słów, obrazów, dźwięków. . .”,
obejmująca m.in. koncert skrzyp-
cowy, recytacje, występy solistów,
inscenizację fragmentów dramatu
„Privisa” Zygmunta Bukowskie-
go oraz prezentację multimedialną
z różnych wydarzeń kulturalnych
w szkole związanych z Patronem.
W obchodach uczestniczyła rodzi-
na Zygmunta Bukowskiego oraz
wielu gości w tym przedstawiciele
zaprzyjaźnionej szkoły z Gdyni.

***
30 maja. Uroczystość Bożego Ciała
rozpoczęła Msza św. przy ołtarzu
polowym w Trąbkach Wielkich,
koncelebrowana przez ks. prałata
Edwarda Szymańskiego oraz ks.
kanonika Adama Krolla. Procesja
Eucharystyczna przebiegła ulica-
mi Gdańską, Pocztową, Sportową,
Pasteura i ponownie Gdańską –
podobnie jak w latach poprzed-
nich. Ołtarze przygotowano przy
krzyżu przydrożnym obok poczty,
przy budynku Państwa Świercz-
ków, w wejściu głównym do budyn-
ku Gimnazjum oraz przy budynku
Urzędu Gminy. Przy ostatnim ołta-
rzu ks. prałat podziękował straża-
kom, policjantom, szafarzom, mini-
strantom oraz tym wszystkim, któ-
rzy włączyli się w zabezpieczenie,
przygotowanie i przeprowadzenie
procesji.

***
1 czerwca w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli Katarzyna Keler
z Trąbek Wielkich i Marian Ste-
fan Stawarz z Kłodawy.

***
2 czerwca w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Marta Aleksandra Kozak, cór-
ka Aleksandry i Krystiana z Trą-
bek Wielkich;

� Nikolina Cieszyńska, córka
Moniki i Adama z Czerniewa;

� Roxana Anna Krawczykow-
ska, córka Angeliny i Łukasza
z Gołębiewka;

� Aurelia Dominika Pleskacz,
córka Marty i Tomasza z Trąbek
Wielkich.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkar-
skie sezonu 2012/2013:

� w grupie „Gdańsk I” ligi okręgo-
wej zespół Orzeł Trąbki Wiel-
kie zajął 4 miejsce z dorobkiem
54 punktów (13 zwycięstw, 8 re-
misów i 9 porażek) przy stosunku
bramek 45 do 36;

� w grupie „Gdańsk II” klasy A
zespół Sokół Ełganowo zajął
1 miejsce z dorobkiem 54 punk-
tów (16 zwycięstw, 6 remisów i 2
porażki) przy stosunku bramek
67 do 16 i awansował do klasy
okręgowej. Gratulujemy awansu
i życzymy równie dobrych wyni-
ków w klasie okręgowej.

***
12 czerwca obchodziliśmy 26.
rocznicę koronacji obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej. W związku z tą
rocznicą w niedzielę 16 czerw-
ca w naszym kościele odbył się
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Msza św. w 39. rocznicę święceń kapłańskich ks. kanonika Adam Krolla

Państwo Młodzi Katarzyna i Marian Stawarz
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Nowo ochrzczona Marta Aleksandra Kozak z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Nikolina Cieszyńska z rodzicami i chrzestną
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Nowo ochrzczona Roxana Anna Krawczykowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Aurelia Dominika Pleskacz z rodzicami i chrzestnymi
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Występ połączonych chórów z okazji rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej

Koncert „W hołdzie Annie German”
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koncert 4 chórów z terenu powia-
tu gdańskiego. Jako pierwsze wy-
stąpiło Męskie Towarzystwo Śpie-
wacze „Gryf” z Trąbek Wielkich
pod dyrekcją Eugeniusza Jasiń-
skiego. Następnie zaprezentował
się chór „Santo Bartolomeo” z pa-
rafii w Mierzeszynie, działający pod
kierunkiem tamtejszego organisty
Pawła Kłosińskiego. Kolejnym wy-
konawcą był chór „Cantata” z Psz-
czółek prowadzony przez Iwonę
Rak. Jako ostatni wystąpił chór
„Rapsodia” z Cedrów Wielkich pod
dyrekcją Bożeny Kozickiej. Każdy
z chórów zaśpiewał 4 utwory o te-
matyce religijnej. Na zakończenie
koncertu zespoły wspólnie zaśpie-
wały „Czarną Madonnę”. Koncert
poprowadził Teofil Bąk – prezes
MTS „Gryf” z Trąbek Wielkich.

***
16 czerwca w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich
odbył się koncert zatytułowany
„W hołdzie Annie German”. Bar-
dzo licznie zgromadzonej publicz-
ności zaprezentowała się utalento-
wana studentka Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku Anna Federowicz.
Usłyszeliśmy znane przeboje An-
ny German i trzeba przyznać, że
ich interpretacja była perfekcyjna.
Młoda artystka została nagrodzo-
na owacjami na stojąco, a na bis
wykonała kilka piosenek innych
wykonawców. Piosenkarce akom-
paniował na fortepianie Tomasz
Stroynowski.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – LIPIEC 2013

W lipcu odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Władysława
Kreję.

1. Za śp. Eugeniusza Płazę

2. Za śp. Henryka Błaszczyka

3. a) Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego

b) Za śp. Władysława Kreję
(greg.)

Czerniewo: Za śp. Wandę
i Władysława Karnatów oraz
zmarłych z tej rodziny

4. Za śp. Henryka Błaszczyka
5. Za śp. Józefa Poklerskiego
6. Dziękczynna za szczęśliwą

operację, z prośbą o zdrowie
dla Renaty Karcz

7. 700: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Bożeny Cieciory w urodziny
830, Czerniewo: a) O Boże
błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej Trąbkowskiej dla
dzieci z rodziny Beger
b) Za śp. Leokadię Reszke
i zmarłych z rodziny Kornela
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7. 1000: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Gabrieli i Łukasza Lorkowskich

1115: Dziękczynna za
szczęśliwą operację, z prośbą
o zdrowie dla Renaty Karcz
(int. Anity Ogórek)

1800: Za śp. Władysława Kreję
(greg.)

8. Za śp. Helmuta Rickauer

9. Za śp. Marię Goczkowską
(8. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

10. a) W intencji Ojczyzny

b) Za śp. Władysława Kreję
(greg.)

Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów, Józefa,
Rozalię, Józefa i Franciszka
Dończyków oraz zmarłych
z tych rodzin

11. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Małgo-
rzaty Kinder w 92. urodziny

12. O Boże błogosławieństwo dla
Piotra Kłosa w 11. urodziny

13. Za śp. Henryka Błaszczyka

14. 700: Za śp. Krystynę Dattę

830, Czerniewo: Za śp. Józefa
Kamińskiego i Jana Zawickiego

b) O szczęśliwe zbiory, int.
róży św. Franciszka z Asyżu

1000: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Gabrieli i Łukasza Lorkowskich

1115: W intencji rodziny
dr Kraik-Rąbcy

1800: Za śp. Władysława Kreję
(greg.)

15. O zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo dla członków
róży św. Katarzyny oraz za
zmarłych z tej róży

16. Za śp. Amelię, Franciszka,
Ireneusza, Czesława i Jana
Abramów.

17. a) Dziękczynna, i o Boże
błogosławieństwo dla Jakuba
Lewańczyka w 18. urodziny

b) Za śp. Władysława Kreję
(greg.)

Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk

18. Za śp. Henryka Błaszczyka

19. Za śp. Henryka Błaszczyka

20. Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich oraz zmarłych
z rodziny Gawryjołek

21. 700: Za śp. Stanisława Karcza
i zmarłych z tej rodziny

830, Czerniewo: Za śp. Martę,
Jana i Józefa Zawickich oraz
Helenę i Józefa Rodów

1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Wacławy Jakubowskiej
w 90. urodziny

1115: a) Za śp. Jana i Józefa
Kosztyłów

b) Za śp. Władysława Kreję
(greg.)

1800: Za śp. Kazimierza
Stopowskiego (11. rocznica
śmierci)
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22. Za zmarłych z róży
św. Magdaleny (p. Karcz)

23. Za śp. Henryka Błaszczyka

24. Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Jadwigi i Piotra Pianowskich
w 31. rocznicę sakramentu
małżeństwa

Czerniewo: Za śp. Władysława
Kreję (greg.)

25. O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla Weroniki Ratkowskiej
w 2. urodziny

26. Za śp. Henryka Błaszczyka

27. Za śp. Stanisława Krępę
(24. rocznica śmierci)

28. 700: Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków

1000: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Weroniki
Kuta w urodziny

1115: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Eckharda
Selki w 75. urodziny oraz za
śp. Łucję Selka

1800: Za śp. Władysława Kreję
(greg.)

29. Za śp. Henryka Błaszczyka

30. Dziękczynna i o dalsze łaski
oraz w pewnej intencji

31. Za śp. Władysława Kreję (greg.)

Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów, Józefa,
Rozalię, Józefa i Franciszka
Dończyków oraz zmarłych
z tych rodzin
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

7 lipca: Antoni Robert Kąkol
8 lipca: Michał Piotr Janicki

21 lipca: Rafał Kaczyński i Jan Kurek
29 lipca: Radosław Jan Kolibski

Rocznice sakramentu małżeństwa
21 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki (z d. Skierka) i Tomasza Kaczyńskich
28 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Mielnik) i Pawła Szutowiczów
25 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Edyty (z d. Rogall) i Marcina Piórków
26 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Męczykowskiej) i Michała Gawraczyńskich
4 lipca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji (z d. Kromer) i Józefa Czerkawskich
4 lipca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli (z d. Kolibskiej) i Tomasza Caboniów
10 lipca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty (z d. Jaszczyk) i Adama Bremborów
23 lipca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny (z d. Reimus) i Waldemara Grzechników
23 lipca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy (z d. Stanolewicz) i Zbigniewa Lorkowskich
30 lipca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty (z d. Kasperek) i Jana Sieńków

ODESZLI DO PANA

29 maja: w wieku 77 lat zmarła śp. Janina Stefan

„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. . .”
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