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Jest zakątek

na tej ziemi,

gdzie powracać

każdy chce,

gdzie króluje

Jej oblicze,

na nim cięte

rysy dwie.

Wzrok ma

smutny,

zatroskany,

jakby chciała

prosić cię,

byś w Matczyną

Jej opiekę

oddał się.



RELACJA Z POSIEDZENIA
DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

w dniu 30 czerwca 2013 r.

Wspólnie z przewodniczącym Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej Józe-
fem Sroką ustaliliśmy nowy skład
Rady, która po odnowieniu liczy
39 członków. Wszyscy dotychczaso-
wi, jak i nowo powołani członkowie
Rady otrzymali listowne zaprosze-
nia na to spotkanie. Radni zostali
poinformowani o utworzeniu kilku
sekcji w Radzie i o przynależności
do poszczególnych sekcji. Mam na-

dzieję, że odtąd członkowie Rady
bardziej aktywnie i odpowiedzial-
nie włączą się w życie wspólnoty
parafialnej. Ustalono, że posiedze-
nia Rady Duszpasterskiej będą się
odbywać raz na kwartał lub przed
ważnymi uroczystościami parafial-
nymi.

Poniżej zamieszczam spis członków
Rady, podział na sekcje i ich zadania.

P

Trąbki Wielkie
1. Bąk Teofil
2. Borkowicz Grzegorz
3. Brokos Jerzy
4. Dziemiński Stanisław
5. Dziemińska Zdzisława
6. Godlejewski Zbigniew
7. Gralla Andrzej
8. Jaszewska Dorota
9. Jaszewski Zdzisław
10. Kaczmarek Edward
11. Karcz Andrzej
12. Karpiński Jerzy
13. Kosiński Dariusz
14. Kosińska Monika
15. Kwiatek Zdzisław
16. Ossowski Tomasz
17. Pianowska Jadwiga
18. Pianowski Piotr
19. Płocke Stefan
20. Preuss Franciszek
21. Preuss Jacek

22. Preuss Zdzisława
23. Sroka Józef
24. Szulc Bogusław
25. Urban Maria
26. Zdun Waldemar

Kleszczewo
27. Brzózka Jacek
28. Homa Zygmunt
29. Jankowski Krzysztof
30. Kolendo Monika
31. Laskowski Tomasz
32. Laskowska Wiesława
33. Selka Jan
34. Sautycz Maria
35. Sautycz Przemysław

Czerniewo
36. Dończyk Andrzej
37. Ptach Jerzy
38. Zulewska Maria

Czerniec
39. Karnat Kazimiera
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I. Sekcja wewnątrzkościelna

1. Zdzisława Dziemińska strojenie kościoła

2.
3.

Zdzisława Preuss
Monika Kosińska

troska o czystość kościoła

4. Jadwiga Pianowska troska o bieliznę kościelną

II. Sekcja Charytatywna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maria Urban
Dorota Jaszewska
Zdzisław Jaszewski
Wiesława Laskowska
Maria Sautycz
Przemysław Sautycz
Kazimiera Karnat
Maria Zulewska

organizacja pomocy potrzebującym,
odpowiedzialność za wykonanie Grobu
Pańskiego na Wielkanoc

III. Sekcja estetyczno-porządkowa

1.
2.
3.
4.
5.

Andrzej Karcz
Zdzisław Kwiatek
Dariusz Kosiński
Grzegorz Borkowicz
Zbigniew Godlejewski

konserwacja zieleni na terenie
przykościelnym, wystrój kościoła
z okazji Bożego Ciała i Bożego
Narodzenia

IV. Sekcja elektryczno-elektroniczna

1.
2.
3.
4.

Edward Kaczmarek
Andrzej Gralla
Tomasz Laskowski
Tomasz Ossowski

usuwanie awarii elektryczno-
-elektronicznych, przygotowanie
nagłośnienia na uroczystości
kościelne, unowocześnienie oświetlenia
wewnątrz i na zewnątrz kościoła

V. Sekcja remontowo-naprawcza

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Franciszek Preuss
Jacek Preuss
Stefan Płocke
Jerzy Ptach
Andrzej Dończyk
Bogusław Szulc

bieżące remonty i naprawa obiektów
kościelnych
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VI. Sekcja hydrauliczno-grzewcza i kanalizacyjna

1.
2.

Jerzy Karpiński
Waldemar Zdun

naprawa i konserwacja urządzeń
wodno-kanalizacyjnych i grzewczych

VII. Sekcja chóru parafialnego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teofil Bąk
Andrzej Karcz
Andrzej Dończyk
Jerzy Ptach
Bogusław Szulc
Waldemar Zdun
Jerzy Karpiński
Krzysztof Jankowski

oprawa uroczystości kościelnych

VIII. Sekcja redakcyjna

1.
2.
3.

Piotr Pianowski
Stanisław Dziemiński
Jacek Brzózka

redakcja i wydawanie parafialnego
pisma „Kana”

IX. Sekcja usługowo-transportowa

1.
2.
3.
4.
5.

Józef Sroka
Jerzy Brokos
Jan Selka
Krzysztof Jankowski
Zygmunt Homa

organizacja usług i transportu na
potrzeby parafii

X. Sekcja kancelarii parafialnej

1. Monika Kolendo obsługa komputerowa kancelarii
parafialnej

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2013

4 sierpnia: 18. Niedziela Zwykła
Koh 1,2; 2,21–23
Kol 3,1–5.9–11
Łk 12,13–21

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej
chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa
[we wszystko], życie jego nie jest
zależne od jego mienia (Łk 12,15).
Jak często mamy wyrzuty sumienia,
że nie pomogliśmy komuś, bo było
za późno, bo umarł. Nie daliśmy mu
tego, o co prosił. Tak myśleliśmy
o sobie, że gdy już mogliśmy pomóc
– było za późno. Żal że się za mało
kochało, że się myślało o sobie, że
się już nie zdążyło, że było za późno.

11 sierpnia: 19. Niedziela
Zwykła
Mdr 18,6–9
Hbr 11,1–2.8–12
Łk 12,32–48

Nie bój się, mała trzódko, gdyż
spodobało się Ojcu waszemu dać
wam królestwo (Łk 12,32).
„Mała trzódko” – a więc nie lękajmy
się tego, co małe. Stale się czegoś
boimy. Nieraz mamy mało sił, a przed
nami wielka praca. Boimy się, że nie
damy rady. Albo mamy siłę, ale boimy
się, że mamy za mało czasu, który
zawsze za szybko leci, i możemy nie
zdążyć. Boimy się, że mamy za mało
uznania i zrozumienia w otoczeniu.
Jezus tak bardzo kochał wszystko,
co małe. Brał w ramiona małe dzie-
ci, troszczył się o jedną drachmę,
zgubioną przez wdowę, troszczył się

o jednego wróbla, ziarnko gorczycy,
małą perłę.
Mamy pokochać to, że człowiek jest
taki mały i ma mało możliwości.
Droga do Boga wiedzie poprzez wiel-
ką ufność, zawierzenie Panu Bogu
nawet wtedy, kiedy nam się wydaje,
że jesteśmy tak bardzo mali.
15 sierpnia: Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
Msza wigilijna
1 Krn 15,3–4.15–16; 16,1–2
1 Kor 15,54–57
Łk 11,27–28
Msza w dzień
Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab
1 Kor 15,20–26
Łk 1,39–56
18 sierpnia: 20. Niedziela
Zwykła
Jr 38,4–6.8–10
Hbr 12,1–4
Łk 12,49–53
Czy myślicie, że przyszedłem dać
ziemi pokój? Nie, powiadam wam,
lecz rozłam (Łk 12,51).
Tyle mówi się o cierpieniu Pana Je-
zusa, zwłaszcza w okresie Wielkano-
cy, o Jego samotności, wzgardzeniu.
W tej Ewangelii kryje się niedostrze-
żone, nienazwane cierpienie Jezusa.
Może mało kto domyśla się, z ja-
kim bólem musiał mówić o tym, że
z Jego powodu będą kłótnie w rodzi-
nie. A przecież największym pragnie-
niem Jezusa była miłość w rodzinie.
Skąd ta sprzeczność? Największym
cierpieniem Jezusa nie jest kłótnia
w rodzinie z Jego powodu, ale to,
że nie wszyscy idą za Nim i nawet
rodziny są rozdarte. To jest źródłem
Jego cierpienia i zranienia.
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25 sierpnia: 21. Niedziela
Zwykła
Iz 66,18–21
Hbr 12,5–7.11–13
Łk 13,22–30
Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;
gdyż wielu, powiadam wam, będzie
chciało wejść, a nie będą mogli
(Łk 13,24).
Wydaje nam się, że nas ta Ewangelia
nie dotyczy. Może jest tylko dla nie-
pobożnych, niewierzących (...). Tym-
czasem dotyczy ona właśnie nas.

Można być ochrzczonym, bierzmo-
wanym, można pielęgnować obrazek
od księdza proboszcza, pamiątkę od
Pierwszej Komunii Świętej, można
mieć ślub kościelny i zaświadczenie
oficjalne, pozwalające być chrzest-
nym – i tylko udawać chrześcijanina.
Kiedy Jezus nas nie pozna? Wtedy,
kiedy nie będziemy żyć wewnętrzną
prawdą.

Ks. Jan Twardowski

SIERPIEŃ MIESIĄCEM MARYJNYM
i ważnych wydarzeń oraz dziękczynienia

1. W sierpniu obchodzimy piękne
religijne uroczystości Pańskie, Ma-
ryjne i polskich świętych. Wymienię
je w kolejności:
� 6 sierpnia: Przemienienie Pana

Jezusa na górze Tabor w obecności
apostołów Piotra, Jakuba i Jana.
W sąsiedniej parafii w Sobowidzu
jest to odpust parafialny.

� 9 sierpnia: wspomnienie św. Edy-
ty Stein czyli Teresy Benedykty
od Krzyża, męczennicy II wojny
światowej, Patronki Europy.

� 12 sierpnia czcimy św. Maksy-
miliana Kolbego, męczennika II
wojny światowej, który oddał życie
w obronie współwięźnia.

� 15 sierpnia: Uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny,
to tytuł naszego sanktuaryjnego
kościoła, a zatem jet to tzw. mały
odpust parafialny.

� 22 sierpnia: wspomnienie Maryi
Królowej.

� 26 sierpnia: Uroczystość Matki Bo-
żej Częstochowskiej. Tego dnia od-
nawiamy Jasnogórskie Śluby Na-
rodu Polskiego.

2. Sierpień jest miesiącem pielgrzy-
mowania Polaków na Jasną Górę,
którzy przybywają pieszo ze wszyst-
kich zakątków naszej Ojczyzny.

3. Sierpień to także miesiąc trzeźwo-
ści, walki z uzależnieniem alkoho-
lowym i składania przyrzeczeń abs-
tynenckich. Wzywamy Matkę Naj-
świętszą do pomocy w walce z tym
trudnym nałogiem, który rozbija ro-
dziny, niszczy wiarę i zdrowie oraz
rujnuje materialnie.

4. Sierpień to miesiąc zbierania plo-
nów ziemi i dziękczynienia Bogu za
dar chleba w dożynkowych Mszach
św. dziękczynnych.

5. Sierpień jest miesiącem narodowe-
go przebudzenia i strajków w 1980 r.,
w których Polacy domagali się spra-
wiedliwości i chleba.
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6. Sierpień to miesiąc dziękczynienia
za Cud nad Wisłą w 1920 r. Dzięki
Bożej pomocy polskie wojsko po-
wstrzymało przeważające siły armii
bolszewickiej, pragnącej zawładnąć
Europą i zaszczepić w niej bezbożny
komunizm.

7. Sierpień jest też miesiącem przy-
gotowania naszej parafii do Tygo-
dniowego Odpustu Maryjnego, ob-
chodzonego od koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Trabkowskiej,
połączonego z archidiecezjalno-sa-
morządowymi dożynkami. W tym
roku Tydzień Odpustowy trwać bę-
dzie od 1 do 8 września.

Serdecznie proszę drogich para-
fian, aby według swoich możliwości
i umiejętności włączyli się w to przy-
gotowanie, aby Tydzień Odpustowy
był prawdziwym naszym hołdem dla
Maryi, która tu sobie upodobała
miejsce, i która dwukrotnie w ko-
pii Cudownego Obrazu odwiedziła
nasze rodziny. Niech każdy z wie-
rzących parafian modlitwą, pomocą
w pracy czy ofiarą przyczyni się do
Tygodniowego Odpustu. Szczególnie
proszę o udział w nabożeństwach
Tygodnia Odpustowego. Trzeba sta-
nowczo wykluczyć z naszego języka
powiedzenie „ja nie!”. Nie może być
tak, że w wiosce nie ma kto wykonać
korony żniwnej (wieńca dożynkowe-
go), że nie ma osób do niesienia
baldachimu czy chorągwi, że nie ma
dzieci do prószenia kwiatów podczas
procesji, a na nabożeństwach jest
żałośnie mało parafian. Pamiętam,
jak w ubiegłym roku w jednej z wio-
sek odmówiono wykonania wieńca
dożynkowego na dziękczynienie za
plony. Pielgrzymi przybywają z da-
leka, bo aż z Kielna, z wieńcami do-
żynkowymi, a miejscowi podejmują

bunt. Przebaczam buntowniczkom,
ale zapomnieć nie potrafię. Jak to
wygląda, gdy dożynki archidiecezjal-
ne odbywają się właśnie w Trąbkach
Wielkich – dla nas to zaszczyt, a pa-
rafianie to „olewają”? Nie da się
zapomnieć tego, co wydarzyło się
w jednej z naszych wiosek w 2012
roku.

W tym roku proszę sołtysów po-
szczególnych wiosek, by w swoich
wioskach wyznaczyli osoby, które
przygotują korony żniwne.

Proszę usilnie, aby mamusie posyła-
ły córeczki do codziennego prószenia
kwiatków podczas procesji Eucha-
rystycznej. Proszę, by codziennie
w Tygodniu Odpustowym choć jedna
osoba z każdej rodziny uczestniczyła
w wieczornej Mszy św.

Program tygodniowych uroczystości
przekażę we wrześniowym numerze
„Kany”. Są w nim dni poświęco-
ne małżeństwom, dzieciom, chorym,
młodzieży i innym grupom po to,
by odpustem objąć całą wspólnotę
parafialną.

Już 12 lipca odbyło się pierwsze
robocze spotkanie przedodpustowe
w urzędzie gminy. Do przewodni-
czenia uroczystościom odpustowym
został zaproszony ks. abp Sławoj
Leszek Głódź, metropolita gdański.
Ufam, że wówczas uda się dokonać
poświęcenia placu pod budowę pla-
nowanego Domu Ulgi w Cierpieniu
imienia św. Ojca Pio.

8. Przygotowując się do Tygodnio-
wego Odpustu trzeba:

a) uformować zieleń (wykosić traw-
niki, przyciąć zwisające gałęzie
wierzb, wypielić między krzewami).
To zadanie zlecam nadzorowi sekcji
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estetyczno-porządkowej Rady Dusz-
pasterskiej.

b) naprawić zniszczone lub spróch-
niałe ławki, także przy kapliczkach
różańcowych oraz przenośne na pla-
cu przy ołtarzu polowym. Trzeba
też wyremontować ławki pozostałe
po byłej „herbaciarni”. To zadanie
zlecam nadzorowi sekcji remontowo-
-naprawczej Rady Duszpasterskiej.

c) wymienić elektryczną tablicę roz-
dzielczą w zakrystii, podłączyć oświe-
tlenie parkingu przy Domu Pielgrzy-
ma i oświetlenie kaplic różańcowych,
wymienić „chrypiące” głośniki na ze-
wnątrz świątyni, przygotować nagło-
śnienie placu przy ołtarzu polowym.
To zadanie zlecam nadzorowi sek-
cji elektryczno-elektronicznej Rady
Duszpasterskiej.

d) przygotować i przeprowadzić lo-
terię z pozyskaniem sponsorów fan-
tów. To zadanie zlecam nadzorowi
sekcji charytatywnej Rady Duszpa-
sterskiej.

e) przygotować zaproszenia dla ka-
płanów do przewodniczenia nabo-
żeństwom w Tygodniu Odpustowym.
Proszę o ich wykonanie sekcję kan-
celarii parafialnej Rady Duszpaster-
skiej.

Mnie powoli opuszczają siły, dlatego
myślę, że podział zadań i odpowie-
dzialności w zakresie przygotowania
i przebiegu uroczystości odpusto-
wych zostanie pozytywnie przyjęty
przez was, drodzy parafianie i że
włączycie się czynnie do pomocy,
realizując w ten sposób piąte przy-
kazanie kościelne: „Troszczyć się
o potrzeby wspólnoty Kościoła”.

Program adoracji Najświętszego Sakramentu w soboty

godzina adoracjisobota
w mies. 15.00 16.00 17.00

1.
3.08.

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

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

2.
10.08.

grupa modlitewna
św. o. Pio

róża św. Marii Goretti
(p. Anita Ogórek)

róża św. Katarzyny
(p. Aniela Keler)

3.
17.08.

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

róża św. Maksymilina Kolbe
(p. Teresa Świerczek)

4.
24.08.

wszyscy chętni 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)

5.
31.08.

wszyscy chętni róża św. o. Pio –
modlitwa rodziców

za dzieci
(p. Monika Kosińska)

wspólnota
neokatechumenalna

Róże z Czerniewa, Czerńca i Kleszczewa według możliwości

Ks. E. Szymański

8



ŚWIĘTOŚĆ W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

W adhortacji Christifideles laici
(1988), poświęconej powołaniu i mi-
sji świeckich, Papież-Polak napisał:
„Godność świeckich katolików uka-
zuje się nam w pełni, gdy rozważamy
pierwsze i podstawowe powołanie,
które Ojciec w Jezusie Chrystusie
i przez Ducha Świętego kieruje do
każdego z nich, powołanie do święto-
ści, czyli do doskonałości w miłości”
(Christifideles laici, 16). W Starym
Sączu zaś, kanonizując bł. Kingę,
Jan Paweł II wołał: „Uczyńcie trze-
cie tysiąclecie erą ludzi świętych!”.
Tym apelem wskazał drogę, jaką
Kościół winien kroczyć w trzecim
tysiącleciu.

Także w czasie licznych spotkań
z biskupami i prezbiterami Ojciec
Święty dzielił się swą troską o świę-
tość wiernych i prosił, by kapłani
prowadzili lud Boży drogą święto-
ści. Podkreślał, że świętość najlepiej
wyraża tajemnicę Kościoła.

Świętość darem i zadaniem

W liście apostolskim Novo millen-
nio ineunte Jan Paweł II przed-
stawił swą wizję Kościoła na XXI
wiek. Podkreślił, że „perspektywą,
w którą winna być wpisana cała
działalność duszpasterska Kościo-
ła, jest perspektywa świętości [...].
Dar świętości został ofiarowany każ-
demu ochrzczonemu” (NMI, 30).

Prowadzenie wiernych do świętości
jest szczególnie pilnym zadaniem
Kościoła. Papież głosi, że „nie na-
leży mylnie pojmować tego ideału
doskonałości jako swego rodzaju wi-
zji życia nadzwyczajnego, dostępne-
go jedynie wybranym »geniuszom«
świętości. Drogi świętości są wie-
lorakie i dostosowane do każdego
powołania” (Tamże, 31). W ten spo-
sób Ojciec Święty przeciwstawia się
fałszywemu przekonaniu, że dro-
gi świętości zostały zarezerwowane
dla niewielkiej garstki wybranych.

Jan Paweł II kieruje uwagę wier-
nych na Osobę Jezusa – Tego,
który złożył w ofierze samego sie-
bie właśnie po to, aby Kościół, swą
Oblubienicę, uświęcić. Jednocześnie
Papież podkreśla, że dar „staje się
z kolei zadaniem, któremu win-
no być podporządkowane całe życie
chrześcijanina: «Albowiem wolą Bo-
żą jest wasze uświęcenie» (Tes 4,3)”
(Tamże, 30).

Nie jest rzeczą łatwą kierować swe
życie ku Bogu i Jemu je podpo-
rządkowywać na co dzień. Albo-
wiem w tak zwanej rzeczywistości
konsumpcyjnej, pełnej przeróżnych
propozycji urządzenia się w życiu,
w centrum stawia się nie Boga
i Jego zbawczą wolę, ale człowieka
i jego potrzeby. Człowiek, a raczej
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konieczność zaspokojenia jego przy-
ziemnych potrzeb, staje się war-
tością nadrzędną. Ludzie żyją jak
poganie. Nie chcą podporządkować
się Bogu, ale dają się zniewolić róż-
nym nałogom, a w końcu ulegają
mocy złego ducha.

Czy zatem apel sługi Bożego Jana
Pawła II o świętość życia przestał
być aktualny? Dla nas, którzy –
mimo naszych słabości – kochamy
i czcimy Jezusa, obecna sytuacja jest
wyzwaniem, by przylgnąć do Jego
Boskiego Serca z jeszcze większą
ufnością. Z ufnością więc wołajmy:
Jezu, uczyń serca nasze według

Serca Twego. Jezu, spraw, abyśmy
swym życiem odpowiedzieli na Two-
je wezwanie do świętości, do której
nas powołujesz.

Wczytajmy się w słowa Papieża:
„Szczególnie ważne jest to, by
wszyscy chrześcijanie mieli świa-
domość owej niezwykłej godności,
którą otrzymali wraz z Chrztem
świętym: świadomość tego, że przez
łaskę zostaliśmy powołani do sta-
nu umiłowanych dzieci Ojca, że
jesteśmy członkami ciała Jezusa
Chrystusa i Jego Kościoła, żywy-
mi, świętymi przybytkami Ducha
Świętego” (Christifideles laici, 64).

Św. Luigi i Maria Quattrocchi – święci małżonkowie.

Dnia 21 października roku 2001
Jan Paweł II dokonał jednoczesnej
beatyfikacji Luigiego (po polsku:
Alojzego) i Marii Quattrocchich. Na

progu nowego tysiąclecia przypo-
mniał Kościołowi, że chrześcijań-
skie małżeństwo może być dro-
gą do świętości. Fundamentem
ich zjednoczenia z Bogiem i mię-
dzy sobą była codzienna Eucha-
rystia, troska o wychowanie
czwórki dzieci oraz pełne od-
dania zaangażowanie w pracę
zawodową i obowiązki domowe.

Luigi Beltrame Quattrocchi uro-
dził się w Katanii, 12 stycznia roku
1880. Wkrótce wraz z rodziną prze-
niósł się do Rzymu, gdzie po ukoń-
czeniu studiów prawniczych, został
cenionym adwokatem. Był także za-
trudniony w różnych instytucjach
państwowych. Pracę w strukturach
państwa traktował jako pokorną
służbę. Jego nieskazitelne ży-
cie moralne i głęboka, publicz-
nie wyrażana wiara chrześci-
jańska, skłoniły wielu jego kolegów
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do nawrócenia i powrotu do życia
sakramentalnego.

Maria z domu Corsini urodzi-
ła się 24 czerwca roku 1884 we
Florencji. Gdy i jej rodzina przenio-
sła się do Rzymu, spotkała Luigiego,
w którym od razu się zakochała. By-
ła bardzo uzdolniona, interesowała
się pedagogiką i bardzo wcześnie
zaczęła publikować swoje eseje po-
święcone wychowaniu w rodzinie.
Maria nienagannie prowadziła
dom. Była też wolontariuszką
Czerwonego Krzyża. W czasie
II wojny światowej organizowała
pomoc dla uchodźców.

Alojzy i Maria związali się sa-
kramentem małżeństwa w Bazy-
lice Santa Maria Maggiore w Rzy-
mie w 1905 roku. Przyszło im
żyć w czasach trudnych, naznaczo-
nych dwiema wojnami światowymi.
Stawali przed dramatycznymi wy-
borami jako obywatele faszystow-
skiego państwa. Przez te ciężkie
doświadczenia przeszli zwycięsko,
ocalając swoją rodzinę, rodzinę do
głębi chrześcijańską. Życie pogod-
ne, angażujące umysł, interesu-
jące, głębokie i spokojne, nigdy
puste, nigdy smutne ani pesymi-
styczne, życie w pełni przeżyte
w duchu Słowa. Przeżyte nie
pobieżnie, lecz w radości z te-
go, co przynosi z sobą każda
chwila, w radości, wciąż nowej,
płynącej z bycia razem.

Maria i Alojzy prowadzili pozor-
nie dosyć zwyczajne życie. Jako
małżeństwo udzielali się zarówno
towarzysko, jak i charytatywnie.

Niezależnie od tej bardzo konwen-
cjonalnej manifestacji udanego życia
rodzinnego, byli w sobie zwyczajnie
zakochani. Maria wyznała, że przez
46 lat małżeństwa codziennie cie-
szyła się, gdy słyszała męża wraca-
jącego z pracy. Każdy dzień rozłąki
owocował pisanymi do siebie lista-
mi. Bycie razem było powolnym
wzajemnym kształtowaniem siebie
i dorastaniem do wysokiego pozio-
mu.

Jednak to zwyczajne życie towarzy-
skie i rodzinne nie stało na prze-
szkodzie u Quattrocchich w bar-
dzo bliskim kontakcie z Bogiem.
W pierwszych latach małżeństwa
opracowali swoisty regulamin,
w którym zobowiązywali się dą-
żyć do świętości przez uświę-
canie i jak najlepsze wykony-
wanie swych codziennych obo-
wiązków. Dzięki Marii jej mąż stał
się gorliwym katolikiem. Cierpliwie
zachęcała go do modlitwy i czę-
stego korzystania z sakramentów
świętych. Wieczorem cała rodzina
kończyła dzień wspólną modlitwą.

Mieli czwórkę dzieci. Uważali je za
cenny dar, którego trzeba strzec
i za który należy Bogu dzięko-
wać. Zawsze dawali temu wyraz.
Wszyscy, którzy ich znali i spotyka-
li się z nimi, byli zauroczeni oraz
zdumieni niewiarygodnym zmysłem
pedagogicznym w wychowywaniu
dzieci. Ogromną również wagę
przywiązywali do wychowania
w wierze. O tym jak silne było
to oddziaływanie niech zaświadczy
fakt, że troje z ich dzieci wybrało
życie konsekrowane.
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Największą siłą Quattrocchich było
trzymanie się razem na dobre
i na złe. Każde mogło liczyć na
wsparcie reszty rodziny w najtrud-
niejszych chwilach. Gdy Maria była
po raz czwarty w ciąży i lekarze
stwierdziwszy zagrożenie jej życia,
zaproponowali aborcję, małżonko-
wie jednomyślnie podjęli ryzyko
i zostali nagrodzeni narodzinami
zdrowej córki. Z tego okresu star-
szym dzieciom w pamięci pozostał
wizerunek ojca jeszcze bardziej niż
zazwyczaj troszczącego się o matkę
i nieustannie modlącego się o po-
myślne rozwiązanie tej trudnej sy-
tuacji.

W starszym wieku Maria i Alojzy
całkowicie poświęcili się życiu
duchowemu, ale ich miłość nie
wygasła, a obecnie są jednością
z Chrystusem w niebie. Luigi zmarł
9 listopada 1951 r. Maria odeszła do
wieczności 14 lat po swoim mężu,
26 sierpnia 1965 r.

Ich beatyfikacja to kolejne za ponty-
fikatu Jana Pawła II wydarzenie bez
precedensu w historii Kościoła. Po
raz pierwszy dwoje ludzi zostało
beatyfikowanych za to, że byli

szczęśliwym, udanym małżeń-
stwem i wspaniałymi rodzicami
dla swoich dzieci. Podczas Mszy
beatyfikacyjnej papież Jan Paweł II
wypowiedział znamienne o nich sło-
wa: „błogosławieni nie tylko że
byli małżonkami, ale byli mał-
żonkami i rodzicami czworga
dzieci”. W tym krótkim zdaniu
mieści się cała doniosłość i powaga
sakramentu małżeństwa.

Pamiętajmy również o innych
małżeństwach, które Kościół
wskazuje nam jako wzór mi-
łości i wychowania.

Błogosławieni Zelia (1831–1877)
i Ludwik Martin (1823–1894). Ro-
dzice św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus, którzy „towarzyszyli i dzielili
poprzez modlitwę i swoje ewange-
liczne świadectwo drogę córki po-
wołanej przez Pana do poświęcenia
się Jemu bez granic w murach
Karmelu.” (Papież Benedykt XVI)

Słudzy Boży Rodzina Ulmów.
Józef (1900–1944), Wiktoria (1912–
–1944) i ich siedmioro dzieci, któ-
rzy podczas okupacji hitlerowskiej
ponieśli męczeńską śmierć za udzie-
lenie schronienia prześladowanym
przez hitlerowców Żydom.

Modlitwa za wstawiennictwem świętych i błogosławionych rodzin

P: Panie Jezu, Ty powiedziałeś
„opuści człowiek ojca i matkę i złą-
czy się ze swoją żoną, i będą oboje
jednym ciałem” wskazując na nie-
rozerwalność i niezwykłość sakra-
mentu małżeństwa, spraw abyśmy
potrafili dzięki Tobie nieustannie
wzrastać duchowo w naszych rodzi-

nach. Spraw, abyśmy potrafili stwo-
rzyć w naszych domach wspólnotę,
która kieruje się miłością i bojaź-
nią Bożą. Spraw, abyśmy dostrze-
gali duchowy wymiar małżeństwa
i poprzez codzienny trud szuka-
li poprzez nie drogi do świętości.
Przyjmij modlitwę, którą zanosimy
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do Ciebie za przyczyną błogosławio-
nych Małżonków.

Aklamacja: Święci małżonkowie,
módlcie się za nami.

L1: Błogosławieni małżonkowie Ma-
rio i Luigi, którzy daliście nam
piękny wzór małżeńskiego i rodzin-
nego życia, módlcie się za nami,
abyśmy tak jak wy potrafili zacho-
wać właściwą równowagę pomiędzy
pracą zawodową, służbą bliźniemu
i życiem rodzinnym. Pomóżcie nam,
przytłoczonym tyloma obowiązka-
mi, zapracowanym i zabieganym,
znaleźć czas na to, co w życiu jest
naprawdę ważne, i zawsze umiejęt-
nie rozeznawać, czemu powinniśmy
poświęcać swój czas i uwagę.

L2: Pomóżcie nam właściwie wypeł-
niać nasze rodzicielskie obowiązki
i zawsze doceniać wartość wspól-
nie spędzanego czasu. Nauczcie nas
dostrzegać potrzebę dawania świa-
dectwa i dobrego przykładu naszym
dzieciom. Obyśmy zawsze pamię-
tali, że wszystko, czego chcemy je
nauczyć, musimy im pokazać wła-
snym przykładem życia.

L3: Módlcie się, aby nasz rodzinny
dom zawsze – tak jak wasz – roz-
błyskał Bożym światłem, aby każdy,
kto do niego wchodzi, doświadczał
miłości i rodzinnego ciepła. Módlcie
się za wszystkie współczesne ro-
dziny, aby pielęgnowały prawdziwe
wartości i nie marnowały darów
sobie powierzonych.

L1: Błogosławieni Zelio i Ludwiku,
jakże wiele cierpień i trosk dotknę-
ło was w waszym ziemskim życiu.

Nieobcy wam był ból rodziców opła-
kujących śmierć swoich dzieci ani
rodzicielska troska o to, aby dziecko
nie zeszło na złą drogę. Niejeden
raz doświadczyliście lęku o byt ma-
terialny swojej rodziny i o pracę,
która dałaby wam wszystkim godzi-
we utrzymanie. Poznaliście jakże
dobrze krzyż choroby oraz fizyczne-
go i psychicznego cierpienia, a tak-
że ból rozłąki z ukochaną osobą.
Z tym większym zaufaniem i na-
dzieją zwracamy się do was o pomoc
w naszym małżeńskim, rodzinnym
i zawodowym życiu. Wstawiajcie się
za nami u Boga, Wy, którzy już za
życia byliście tak blisko Niego.

L2: Żyjemy dziś w świecie tak in-
nym od tego, w którym żyliście
Wy, a jednak tak wiele nas łączy:
jesteśmy tak jak Wy, małżonkami
i rodzicami i przeżywamy takie sa-
me niepokoje, problemy i udręki.
Jednak dzisiejszy świat zastawia na
nas i na nasze dzieci nowe pułapki.
Pomóżcie nam je omijać, abyśmy za-
patrzeni w przykład Waszego świę-
tego życia mogli iść prostą drogą do
Boga i kiedyś spotkali się wszyscy
w Jego Królestwie.

P: Ojcze Przedwieczny, który po-
słałeś na świat swojego Syna, aby
z miłości oddał za nas życie, spraw,
prosimy, niech świadectwo hero-
icznej miłości małżonków Józefa
i Wiktorii wraz z Dziećmi, odda-
jących swoje życie za ratowanie
prześladowanych Żydów, przyniesie
owoce zbawienia i napełnia świat
Bożym pokojem. Męczenników ob-
darz chwałą ołtarzy, nam zaś udziel
łaski głębokiej i ufnej wiary, o którą
pokornie błagamy. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Opr. ks. Adam Kroll
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PORTRETY BIBLII

Aniołowie

Słynny teolog Hans Urs von Bal-
thasar (1905–1988) pisał, że anioło-
wie „ukazują się nad stajenką jako
blask zstąpienia, a po Wniebowstą-
pieniu, jako blask wstąpienia”. To
oczywiste, że podczas Bożego Na-
rodzenia aniołowie mają szczególne
znaczenie: archanioł Gabriel ogła-
sza Zachariaszowi i Maryi przyszłe
narodzenie św. Jana i Chrystusa;
aniołowie są „w stałym kontak-
cie” ze św. Józefem w opowiadaniu
o dzieciństwie Jezusa w Ewangelii
św. Mateusza; chór aniołów intonu-
je Gloria i objawia się pasterzom.
Dlatego zasługują, aby ich obec-
ność była nam bliska, szczególnie
na scenie uroczystości bożonarodze-
niowych.

Nie jest łatwo w paru linijkach
opowiedzieć o aniołach, gdyż od
pierwszych stron Biblii, gdzie mowa
o tym, że „Bóg umieścił na wschód
od ogrodu Eden cherubów i miecz
z połyskującym ostrzem” (Rdz 2,24),
aż po Apokalipsę św. Jana. Pismo
Święte wypełnione jest obecnością
tych nieziemskich, ale i nieboskich
postaci, których rzeczywistość zna-
na była także w kulturach ludów
sąsiadujących z Izraelem. Już sama
nazwa – po hebrajsku mal’ak, a po
grecku angelos – mówi wiele: „zwia-
stun”. Stąd łatwo można odgadnąć,
jaką misję pełnią te biblijne posta-
ci, stale opisywane przez żydowską
i chrześcijańską tradycję, potwier-
dzoną przez magisterium Kościoła,
wysławianą przez liturgię i ludową
pobożność (czasem w wypaczony
sposób, jak w ruchu New Age).

Zadaniem aniołów jest przede
wszystkim strzec transcendencji Bo-
ga, to znaczy Jego istoty – tajem-
niczej i „innej” z punktu widzenia
świata i historii, lecz równocześnie
czynić Go bliskim nam, poprzez
głoszenie Jego słowa i czynów, czyli
właśnie „zwiastowanie”. To dlate-
go w niektórych sytuacjach anioł
w Biblii wycofuje się, aby zostawić
przestrzeń dla bezpośrednio wkra-
czającego na scenę Boga. Tak się
dzieje w opowiadaniu o gorejącym
krzewie, gdzie w płomieniu ognia
pojawia się najpierw „Anioł Pań-
ski”, a zaraz potem Bóg, który

14



woła ze środka krzewu: „Mojżeszu,
Mojżeszu!” (Wj 3,2–4).

Zadaniem anioła jest zatem spra-
wić w pośredni sposób, aby wola,
miłość i sprawiedliwość Boża stały
się widzialne i poznawalne, tak jak
czytamy w Psałterzu: „Anioł Pana
zakłada obóz warowny / wokół bo-
jących się Jego i niesie im ocalenie.
[...] bo swoim aniołom nakazał w tej
sprawie, aby cię strzegli na wszyst-
kich twych drogach. Na rękach będą
cię nosili, abyś nie uraził swej sto-
py o kamień” (Ps 34,8; 91,11–12).
Mamy tutaj tradycyjny obraz „anio-
ła stróża”, ukazanego wyraziście
w postaci anioła Azariasza-Rafała
z Księgi Tobiasza.

Anioł pozostanie jednak zawsze tyl-
ko przedstawicielem, znakiem Je-
dynego, który winien być adorowa-
ny, czyli Boga. Jest tylko „palcem”
wskazującym na jedyne misterium –
misterium Boga; jest pośrednikiem
w służbie jedynego i doskonałego
Pośrednika między Bogiem i ludź-
mi – Chrystusa Pana: „Do którego
bowiem z aniołów powiedział [Bóg]
kiedykolwiek: Ty jesteś moim Sy-
nem, Ja Cię dziś zrodziłem?” – pyta
autor Listu do Hebrajczyków
(Hbr 1,5).

Opr. ks. Adam Kroll

BLIŻEJ BIBLII
Mojżesz na Górze Synaj

„Trzeciego dnia rano rozległy się
grzmoty z błyskawicami, a gęsty
obłok rozpostarł się nad górą i roz-
legł się głos potężnej trąby, tak
że cały lud przebywający w obozie
drżał ze strachu. Mojżesz wyprowa-
dził lud z obozu naprzeciw Boga
i ustawił u stóp góry. Góra zaś

Synaj była cała spowita dymem,
gdyż Jahwe zstąpił na nią w ogniu,
i uniósł się dym z niej jakby z pieca
i cała góra bardzo się trzęsła. Głos
trąby się przeciągał i stawał się
coraz donioślejszy. Mojżesz mówił,
a Bóg odpowiadał mu wśród grzmo-
tów. Jahwe zstąpił na górę Synaj,
na jej szczyt, i wezwał Mojżesza na
szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. (...)
Jahwe rzekł do Mojżesza: Wstąp do
mnie na górę i pozostań tam, a dam
ci tablice kamienne, Prawo i przy-
kazania, które napisałem, aby ich
pouczyć. (...) Gdy zaś Mojżesz wstą-
pił na górę, obłok ją zakrył. Chwała
Jahwe spoczęła na górze Synaj,
i okrywał ją obłok przez sześć dni.
W siódmym dniu Jahwe przywołał
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Mojżesza z pośrodka obłoku. A wy-
gląd chwały Jahwe w oczach synów
Izraela był jak ogień pożerający
na szczycie góry. Mojżesz wszedł
w środek obłoku i wstąpił na górę.
I pozostał Mojżesz na górze przez
czterdzieści dni i przez czterdzieści
nocy” (Wj 19,16–20; 24,12.15–18).

Pierwsze ukazanie chwały jest uka-
zaniem potęgi, która przede wszyst-
kim rzuca się w oczy i uszy przez
zjawiska naturalne: burzy w gó-
rach, odbijanych przez szczyty po-
wtarzanych przez doliny grzmo-
tów, strzaskanych przez pioruny
skał, trzęsienia ziemi. Chwała Boża
jednak nie potrzebuje takich wy-
jątkowych zjawisk. W codziennym
rozwoju wszechświata i jego cu-
downości jest ona niemniej obecna
i niemniej aktywna. Przede wszyst-
kim niebo świetliste, harmonii pełne
i bezkresne jest jakby jej odbiciem
i przejrzystą zasłoną:

Niebiosa opowiadają chwałę Boga,
a dzieła rąk jego oznajmia
firmament.
Dzień dniowi o tym opowiada
i noc nocy podaje wieść.
Bez mowy i bez wyrazów,
nie słychać głosu ich.
Ale po całej ziemi rozchodzi się ich
dźwięk
i słowa ich aż po kraniec świata,
gdzie słońcu namiot postawił.

(Ps 19,2–5 w przekładzie
Czesława Miłosza)

I jak jasność słońca oświeca całą
ziemię, tak „dzieło Pańskie jest
pełne Jego chwały” (Syr 42,16).

Lecz zjawiskiem, w którym chwała
Boża ukazuje się szczególnie blisko,

jest burza. Huk grzmotu wydaje się
być głosem samego Boga, gwałtow-
na nawałnica jest jakby podmuchem
Jego wszechpotęgi, oślepiające świa-
tło błyskawicy mówi o Jego obec-
ności trudnej do zniesienia. Psalm
29 jest hymnem na cześć Władcy
gromów:

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddawajcie Panu chwałę i cześć.
Oddawajcie Panu cześć Jego
imienia,
kłaniajcie się Panu, obleczeni
w świętość.
Głos Pański nad wodami.
Pan chwały zagrzmiał.
Pan nad wodami wielkimi,
Głos Pana w potędze,
Głos Pana w majestacie.
Głos Pana łamie cedry.
Głos Pana kruszy cedry Libanu.
Głos Pański wznieca płomienie
ognia.
Głos Pański! wstrząsa pustynią,
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
Głos Pański skręca dęby, z kory
obdziera lasy.

(Ps 29,1–9 w przekładzie
Czesława Miłosza)

To prawda, że taki sposób prze-
mawiania Boga przez burzę kryje
w sobie pewne ryzyko bałwochwal-
stwa, które pozwala wierzyć, że
zjawiska natury są bezpośrednio
powodowane przez Boga.

Bóg prawdziwy ma cel działania
i dokonuje swego dzieła, a Jego
chwała ukaże się w pełni dopiero
w tym dniu, w którym Jego dzieło
będzie dopełnione w Jego Synu
zmartwychwstałym, który stanie się
Głową zbawionej ludzkości.

16



Pierwsze objawienie chwały Bożej
dokonało się już w dziele stwo-
rzenia, co Pismo św. niemal bez
przerwy uznaje i opiewa. W całym
Starym Testamencie burza jest jed-
nym z wielkich momentów tego ob-
jawienia, jednym z tych, w których
natura „wypowiada” Boga z naj-
większą siłą. Bóg Izraela objawia się
zatem podczas burzy. Obnaża przez
to samo nicość Baala, bo piorun
ześle w to samo dokładnie miejsce,
gdzie bożek cześć odbiera, w górę
Karmel, gdy prorocy fałszywego bo-
ga będą całymi godzinami wzywać
go na próżno (1 Krl 19,38). Jednak
burza, która dla Baala jest po prostu
istnieniem, dla Boga prawdziwego
jest tylko jednym z wielu sposo-
bów objawiania się, a burza wokół
góry Synaj wcale nie jest jednym
ze zwyczajnych wydarzeń w ciągu
roku. Rozszalała się ona w dziejach
pokoleń izraelskich w chwili, gdy po
ucieczce z niewoli egipskiej obozują
one u stóp góry. I jej rzeczywistym
zadaniem nie było ani orzeźwienie
ziemi, ani jej spustoszenie. Zada-
niem opowiadania biblijnego jest
ukazanie niestałości ziemi wobec
zbliżającej się chwały. Najbardziej
potężne góry, niewzruszone filary
ziemi chwieją się, pęka granit, naj-
twardsze skały stają się miękkie
jak wosk. Na niczym nie można
bezpiecznie stanąć, dokoła otwiera-
ją się przepaście, świat zawieszony
jest w próżni. Wielkimi symbolami
prawdziwego Boga, które najlepiej
wyrażałyby, że jest On nie podlega-
jącym nikomu Panem i że wszystkie
Jego poczynania są ludziom darmo
dane, nie są zwyczajne zjawiska

natury, lecz nadzwyczajne, które
przerywają jej bieg i obnażają jej
istotną kruchość.

Burza i trzęsienie ziemi wcale nie są
chwałą Bożą, są one jakby jej korą,
zewnętrzną otoczką. Nawet sama
błyskawica, która rozrywa chmury
i na chwilę oświetla nocne mroki,
jest tylko iskrą wyskakującą z ognia.
Chwała Boża – powyżej chmur i bły-
skawic – jest jakby rozpalonym do
białości źródłem. Tylko Mojżesz tam
przystępuje, im bliżej jednak jest te-
go płomienia, twarz jego staje się
bardziej promienista, tak że bracia
jego nie mogą znieść tego blasku
(Wj 34,29–35). Nie widział on jed-
nak jeszcze chwały Bożej twarzą
w twarz. Prosił o to Boga: „Spraw,
obym ujrzał Twoją chwałę”. Lecz
Jahwe nie mógł się na to zgodzić:
„Nie będziesz mógł oglądać mojego
oblicza, gdyż żaden człowiek nie mo-
że oglądać mojego oblicza i pozostać
przy życiu. (...) Oto miejsce obok
mnie. Stań przy skale. Gdy przecho-
dzić będzie moja chwała, postawię
cię w rozpadlinie skały i położę rękę
moją na tobie, aż przejdę. A gdy
cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu,
lecz oblicza mego tobie nie uka-
żę” (Wj 33,18–23). W opowiadaniu
tym pod bardzo naiwnymi obraza-
mi kryje się Boża głębia! Można
by powiedzieć, że Bóg ma oblicze,
ma ludzkie ręce, kiedy jednak już
człowiek jest przekonany, że może
Boga dotknąć, jawi się On w nie-
skończonej dali: przed śmiercią nikt
nie może Go ujrzeć!

Chwała Boża nie niszczy, nie pusto-
szy, nie ma w nienawiści tego, co
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istnieje i co żyje. Na jej nadejście
ziemia się trzęsie, ponieważ nie ma
oparcia, ponieważ całe stworzenie
jest próżne i marne, a istnieje tylko
dlatego, że jest dziełem Boga. Lud
u podnóża góry stoi przerażony,
ale nie jest to chwila jego śmier-
ci. To chwila jego narodzin, staje
się on przecież teraz ludem Bożym
(Wj 19,5). Kiedy chwała Boża się
zbliża, człowieka ogarnia przeraże-
nie, a mimo to nie może oderwać
wzroku od tego świętego płomienia.
Ogień ten pożera, ale nie nisz-
czy. Zdobywa i przemienia, trawi
i konsekruje. Mojżesz wspina się na
górę, zanurza się w gęstej chmurze,
przekracza barierę gromów, odpro-
wadzamy oczyma przestraszonego
i zafascynowanego ludu. Czterdzie-
ści dni i czterdzieści nocy stoi przed
Panem, i cóż robi w tym promieni-
stym świecie Bożej chwały? Słucha
Słowa Bożego. Otrzymuje Prawo
i obietnice, które się staną życiem
jego narodu, uczynią Izrael błogo-
sławionym między narodami, świę-
tym ośrodkiem ludzkości. Z samego
środka Bożej chwały rozbrzmiewa
głos i ogłasza wymaganie istotne:
„Będziecie dla Mnie święci, bo Ja
święty jestem” (Kpł 20,26; Wj 19,6).
W samym środku chwały Bożej znaj-
duje się zatem wola, osoba, ktoś, kto
rozkazuje i kto chce czegoś dokonać,
świętość, która nie znosi żadnego
brudu, ale chce promieniować i pod-
bijać.

Świadomość, że ta święta wola spo-
gląda i widzi, przejmuje człowieka
przerażeniem.

Człowiek spotyka się z chwałą Bo-
żą, chociaż głębia tego spotkania

jest o wiele większa. Chwała Bo-
ża pożera człowieka, ale człowiek
może żyć tylko jej mocą. Odkrycia
tego dokonał już Mojżesz na gó-
rze Synaj. Jego lud właśnie miał
odstąpić od Boga: „Zamienili swą
Chwałę na wizerunek cielca jedzą-
cego siano” (Ps 106,20), padali na
twarz przed bydlęciem ze złota.
Mojżesz pojmuje natychmiast, że
jeżeli Chwała Boża opuści Izraela,
wszystko jest stracone, i rzucając
na szalę nawet własne życie, błaga
Jahwe: „Jeśli nie pójdziesz sam, to
raczej zakaż nam wyruszać stąd!”
(Wj 33,15). Chwała Boża musi po-
zostać przy Izraelu, w przeciwnym
razie popadnie on w niewolę gor-
szą od egipskiej. Wielkim i jedynym
bogactwem tego ludu jest ukryta
za gromową chmurą i za tajemnicą
swych przeznaczeń chwała i promie-
nista świętość jego Boga. Jedynym
dla niego niebezpieczeństwem to
porzucenie tej chwały i związanych
z nią wymagań dla połysku złota
i dla wygodnych bożyszcz. Odwiecz-
ny grzech człowieka: „I zamienili
chwałę niezniszczalnego Boga na
podobizny i obrazy śmiertelnego
człowieka, ptaków, czworonożnych
zwierząt i płazów” (Rz. 1,32); owo-
cem tego jest śmierć: „dobrze znają
wyrok Boży, iż ci, którzy się takich
czynów dopuszczają, winni są śmier-
ci” (Rz 1,32). Utrata chwały Bożej
to utrata wszystkiego, ona przecież
jest całym naszym skarbem. Chwała
Boża, nieubłagana dla grzechu i nie
mogąca przyjąć żadnego kompromi-
su, przynosi miłosierdzie i przeba-
czenie. Niewątpliwie dla Mojżesza
jest to największe doświadczenie.
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Błagając Boga o przebaczenie dla
Izraela, prosi: „Spraw, abym uj-
rzał Twoją chwałę” (Wj 33,18). I
podczas gdy ta chwała przechodzi
obok Mojżesza, słyszy on głos, któ-
ry objawia tajemnicę samego Boga:
„Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i li-
tościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę
i wierność” (Wj 34,6). Bóg świę-
ty jest Bogiem, który przebacza,
a przebacza dlatego, że jest święty.
Jego chwała, promieniowanie jego
niczym nie tkniętej świętości, któ-
ra przytłacza grzech zamykający
się w sobie, jest zdolna przeniknąć
do samej głębi upadłego stworzenia
i odrodzić je. Stojąc przed gore-
jącym krzakiem, Mojżesz usłyszał,
że Bóg przekazuje mu swoje Imię:
„Jestem, który Jestem” (Wj 3,14).
Pojął wtedy patriarcha, że wiekuista

moc i wierność Boga Abrahama ni-
gdy nie opuści jego potomstwa. Jak
płomień, którego nie da się ugasić,
Jego wola zawładnęła swoim ludem
i uczyniła z niego to, co postanowi-
ła. Izrael zgrzeszył, zdradził swego
Boga. Co uczyni Jahwe? Czy może
wziąć udział w naszych słabościach
i zastosować jakiś kompromis? To
niemożliwe, musiałby przecież zre-
zygnować ze swego Bóstwa. Jego
świętość pozostaje absolutna, Jego
wymagania – nietknięte. Ale w sa-
mym sercu swej świętości objawia
nam tajemnicę, dzięki której mo-
że uświęcać grzeszników. To wiel-
koduszna hojność, która przebacza
wszystkie nasze nikczemności, wier-
ność, która w niczym nie może się
zmienić, i macierzyńska czułość.

Jacques Guillet SI

SŁOWO ŻYCIA

„Oznajmiamy wam życie wieczne,
które było w Ojcu, a nam zostało
objawione – cośmy ujrzeli i usły-
szeli, oznajmiamy także wam, aby-
ście i wy mieli współuczestnictwo
z nami. A mieć z nami współuczest-
nictwo, znaczy: mieć je z Ojcem
i z Jego Synem, Jezusem Chrystu-
sem” (1 J 1,2–3). Apostoł mówi nam
o słuchaniu, oglądaniu, dotykaniu
i kontemplowaniu (por. 1,1) Słowa
Życia, ponieważ Życie objawiło się
w Chrystusie. A my, powołani do
komunii z Bogiem i między nami,
powinniśmy być zwiastunami tego
daru. W tej kerygmatycznej per-
spektywie zgromadzenie synodalne

było dla Kościoła i świata świa-
dectwem o tym, jak piękne jest
spotkanie ze słowem Bożym w ko-
munii kościelnej. Dlatego zachęcam
wszystkich wiernych, by odkrywali
na nowo osobiste i wspólnotowe
spotkanie z Chrystusem, Słowem
Życia, które stało się widzialne,
i by stawali się Jego zwiastunami,
aby dar życia Bożego – komunia –
rozprzestrzeniał się coraz bardziej
w całym świecie. Uczestniczenie bo-
wiem w życiu Boga, Trójcy Miłości,
daje „pełną radość” (por. 1 J 1,4).

Nieodwołalnym darem i zadaniem
Kościoła jest dzielenie się radością
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rodzącą się ze spotkania z Osobą
Chrystusa, Słowem Bożym obec-
nym pośród nas. W świecie, który
często uważa Boga za zbytecznego
lub obcego, my – podobnie jak św.
Piotr – wyznajemy, że tylko On ma
„słowa życia wiecznego” (J 6,68).

Nie ma rzeczy ważniejszej od tego,
by umożliwić na nowo dzisiejszemu
człowiekowi dostęp do Boga – do
Boga, który przemawia i przekazu-
je nam swoją miłość, abyśmy mieli
życie w obfitości (por. J 10,10). (Be-
nedykt XVI).

Spotkanie ze Słowem Bożym: od 28.07. do 24.08.2013 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Łk 11,1–13 Łk 12,13–21 Łk 12,32–48 Łk 12,49–53

poniedziałek Łk 10,38–42 Mt 14,13–21 Mt 17,22–27 Mt 19,16–22

wtorek Mt 13,36–43 Łk 9,28–36 Mt 18,1–14 Mt 19,23–30

środa Mt 13,44–46 Mt 15,21–28 Mt 18,15–20 Mt 20,1–16

czwartek Mt 13,47–53 Mt 16,13–23 Łk 1,39–56 Mt 22,1–14

piątek Mt 13,54–58 Mt 25,1–13 Mt 19,3–12 Mt 22,34–40

sobota Mt 14,1–12 J 12,24–26 Mt 19,13–15 J 1,45–51

Opr. ks. Adam Kroll

PRÓBY WEJŚCIA IDEOLOGII GENDER DO SZKÓŁ
Nie pozwólmy na eksperyment społeczny przeprowadzany

na naszych dzieciach

Nachalna propaganda środo-
wisk homoseksualnych i liberal-
nych ze swoim światopoglądem
wchodzi drzwiami i oknami do
szkół, a my jako rodzice nie musimy
się na to zgadzać, bo prawo do wy-
chowania naszych dzieci (zwłaszcza
w sferze wychowania seksualnego
i przekazywanego światopoglądu)
przysługuje w pierwszej kolejności
nam.

Spaczony światopogląd ubiera-
ny w togę naukowości (np. nasz

Uniwersytet Gdański na wydziale
nauk społecznych również wprowa-
dził gender studies) ma zastąpić
zdrowy rozsądek w tak podsta-
wowych kwestiach jak tożsamość
płciowa człowieka.

Do szkół zapraszani są ideolodzy
ze swoim przesłaniem, które mówi
m.in. że nie ma czegoś takiego jak
płeć. Dzieje się to nieraz w szkołach
niejako za plecami rodziców.

Pomimo wszechobecnej w me-
diach ideologii „gender” większość
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społeczeństwa nie wie co w ogó-
le ten termin oznacza i z jakimi
zmianami światopoglądowymi się
wiąże.

Filozofia i tzw. gender studies to
według definicji: interdyscyplinar-
ne studia rozumiane zarówno jako
dyscyplina naukowa wykładana na
uniwersytetach, jak i badania na-
ukowe, których przedmiotem jest
gender – społeczno-kulturowa toż-
samość płciowa.

W praktyce oznacza dyscyplinę
„naukową” udowadniającą, że płeć
to tylko uwarunkowanie kulturowe,
religijne itp. – czyli np. płeć możesz
wybrać sobie sam w dowolnym
momencie życia. A to tylko jedna
z wielu innych kontrowersyjnych
teorii.

Światopogląd zdrowego rozsąd-
ku – wcale nie katolicki – mówi,

że płeć i związane z nią uwarunko-
wania mamy z urodzenia i nie jest
ona przedmiotem wyboru, a próby
zburzenia tego porządku prowadzą
do dekompozycji osoby i społeczeń-
stwa.

Takie pomieszanie rzeczywisto-
ści jest groźne dla człowieka doro-
słego, a co dopiero dla młodzieży,
która jest z natury w burzliwym
okresie kształtowania swojej osobo-
wości i postaw. Czy chcemy pozwa-
lać na takie eksperymenty inżynie-
rii społecznej na naszej młodzieży?

Sprawdzajmy, kto jest zaprasza-
ny i kto próbuje się zaprosić do
szkół w których uczą się nasze
dzieci.

Jacek Brzózka

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

29 czerwca w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli Aleksandra Dawi-
dowska z Ełganowa i Sebastian
Milewski ze Skarszew.

***

30 czerwca na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbyła się IX Biesia-
da „Trąbki w Trąbkach”. Impre-
zę otworzył przemarsz sekcji dętej
Orkiestry Pruszcza Gdańskiego na
trasie od Gimnazjum do stadionu.
Na wielkiej scenie zaprezentowały
się także inne zespoły muzyczne:
Disparates i Emitels Brass oraz na

zakończenie imprezy – zespół Skal-
dowie. Oprócz koncertów muzycz-
nych widzowie mogli podziwiać wy-
stęp młodzieżowego zespołu teatral-
nego „Narnia” działającego przy
Stowarzyszeniu Rodziny Kolpinga
w Kłodawie. Poza tym uzdolnione
dzieci z terenu gminy zaprezento-
wały się w piosenkach i tańcach.
Dla najmłodszych uczestników bie-
siady zorganizowano pokazy du-
etu cyrkowego Holiday, przejażdżki
na koniach, nadmuchiwany plac
zabaw, zjeżdżalnie pneumatyczne,
trampolinę i stoiska z zabawka-
mi. W programie znalazła się też
loteria fantowa, z której dochód
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Państwo Młodzi Aleksandra i Sebastian Milewscy

Państwo Młodzi Aleksandra i Przemysław Knitter
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Koncert Skaldów podczas biesiady „Trąbki w Trąbkach”

Akcja protestacyjna mieszkańców naszej gminy – dwugodzinna blokada drogi
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przeznaczono na pobyt czwórki
dzieci z naszej gminy na koloniach
koło Zakopanego. Podczas biesiady
ogłoszono także wyniki współza-
wodnictwa sołectw za 2012 rok,
w którym zwyciężyło Sołectwo Eł-
ganowo pod wodzą sołtysa Macieja
Czerwińskiego. Uhonorowano tak-
że najlepszych młodych sportowców
oraz zwycięzców finału gminnego
konkursu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym (wygrał zespół ze Szkoły
Podstawowej w Czerniewie). Na sta-
dionie uruchomiono kilka punktów
małej gastronomii, tak więc wszyscy
chętni mogli zaspokoić głód i pra-
gnienie.

***
12 lipca miał miejsce protest miesz-
kańców – reprezentantów kilku wsi
naszej gminy, w związku z odsu-
nięciem przez Urząd Marszałkow-
ski w Gdańsku terminu przebu-

dowy 2 odcinków drogi wojewódz-
kiej nr 222 w Trąbkach Wielkich
i Gołębiewku na bliżej nieokreślo-
ną przyszłość. Protest polegał na
2-godzinnej blokadzie ruchu samo-
chodowego na tej drodze w pobli-
żu dawnej restauracji „Myśliwska”.
Akcję zorganizowali sołtysi i rady
sołeckie z Trąbek Wielkich, Ełgano-
wa, Gołębiewa Wielkiego, Gołębiew-
ka i Warcza. Władze naszej gminy
od kilku lat zabiegały o przebudo-
wę tej drogi w Trąbkach Wielkich
oraz Gołębiewku i pokryły koszty
dokumentacji projektowej w kwocie
100 tys. zł.

***
20 lipca w naszym kościele w zwią-
zek małżeński wstąpili Aleksandra
Jagła z Trąbek Wielkich i Prze-
mysław Knitter z Ełganowa.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – SIERPIEŃ 2013

1. a) Za śp. Henryka Błaszczyka

b) Za śp. Janinę Stefan

2. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Iwony i Józefa
Zulewskich w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Beatę Orłowską

3. a) Za śp. Grzegorza Grzelaka
(33. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Grzelaków
i Lisiaków

b) Za śp. Elżbietę Laga
oraz zmarłych z rodziny
Szczodrowskich

4. 700: O zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo dla Aleksandry
i Sebastiana Milewskich

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Iwony i Józefa Zulewskich
w 5. rocznicę sakramentu
małżeństwa (int. rodziców)
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4. 830, Czerniewo: b) Za zmar-
łych z rodzin Zulewskich
i Blokus

1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Ewy
i Zbigniewa Lorkowskich
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1115: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Katarzyny i Mariusza Stawarz

1800: Za śp. Eugeniusza
Wiśniewskiego

5. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla rodziny
Gadomskich

b) Za śp. Janinę Stefan

6. a) Za śp. Teresę Raczkowską

b) Za śp. Edmunda i Jana Lang-
messer, Stanisława Labudę
oraz zmarłych z tych rodzin

7. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Katarzyny i Mariusza Stawarz

b) Za śp. Władysława Myszk
(15. rocznica śmierci)

Czerniewo: Za śp. Krzysztofa
Kempika

8. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jolanty
i Grzegorza Borkowiczów
w 15. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Helenę (1. rocznica
śmierci) i Jana Zysków oraz
Irenę Graczyk

9. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Doroty
i Sławomira Leczkowskich
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Natalii Szolle
w 5. urodziny oraz dla Eugenii
Kobierzyńskiej w 85. urodziny

10. a) W intencji Ojczyzny

b) Za śp. Władysława Mućkę

11. 700: Za śp. Helenę i Romana
Tyslerów

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Natalii i Mateusza
Konarzewskich w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
nadzwyczajnego szafarza
Komunii świętej Piotra
Lewańczyka w 50. urodziny

1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jolanty
i Tomasza Komorowskich
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1115: Za śp. Romana Jaszczyka
(31. rocznica śmierci),
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta Dubielę

1800: Za śp. Eugeniusza
Wiśniewskiego

12. a) Dziękczynna, i o Boże
błogosławieństwo dla Jasia
Jankowskiego w 1. urodziny
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12. b) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Katarzyny i Mariusza Stawarz

13. a) Dziękczynna, i o Boże
błogosławieństwo dla Karoliny
Dufke w 18. urodziny

b) Za śp. Franciszka, Józefa
i Józefę Tkaczyków

14. a) Za śp. Jadwigę i Bernarda
Richertów

Czerniewo: Za śp. Stanisława
(22. rocznica śmierci) i Jadwigę
Dorniaków

15. 700: Za śp. Gerarda Lewan-
dowskiego oraz Franciszkę
i Jana Selków

830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ziemannów
i Piszczuków

1000: Za zmarłych rodziców
i rodzeństwo (int. ks.
proboszcza)

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Katarzyny i Jacka Brzózków
w 19. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1800: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Katarzyny i Mariusza Stawarz

16. Za śp. Irenę i Pawła Zalewskich
oraz Emmę Kinder

b) Za śp. Teresę Raczkowską

17. Za śp. Janinę Stefan

b) Za śp. Małgorzatę Kinder

18. 700: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Barbary Chajewskiej
w urodziny

830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ziemannów
i Piszczuków

1000: Za śp. Zofię i Ludwika
Chlastów, Władysławę
i Stanisława Hylów i zmarłych
z tych rodzin

1115: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Katarzyny
i Jędrzeja Kutów w 14. rocznicę
sakramentu małżeństwa

1800: Za śp. Eugeniusza
Wiśniewskiego

19. a) Za śp. Teresę Raczkowską

b) Za śp. Genowefę Jankowską
i Jana Bednarka

20. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Doroty i Zdzisława
Jaszewskich w 30. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Kazimierza (8. rocz-
nica śmierci) i Monikę Bugów

21. a) Za śp. Małgorzatę Kinder

Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Kratzkich i Zawickich

22. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Piotra Ohla w 43. urodziny

b) Za śp. Janinę Stefan
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23. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Henryki i Zygmunta
Platów w 54. rocznicę
sakramentu małżeństwa oraz
w 80. urodziny Zygmunta Platy

b) Za śp. Bernarda (9. rocznica
śmierci) i Wandę Zulewskich

24. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Lucyny
i Grzegorza Olszewskich
w 8. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Małgorzatę Kinder

25. 700: Za śp. Małgorzatę Kinder

830, Czerniewo: Za śp. Alojze-
go Ptacha (18. rocznica śmierci)

1000: Za śp. Katarzynę
i Jerzego Sowów

1115: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla rodziny
Kratzkich

26. a) Za śp. Teresę Raczkowską

b) Za śp. Małgorzatę Kinder

27. Za śp. Martę, Bernarda
i Alfonsa Lefańczyków

28. Czerniewo: Za śp. Martę
i Witolda Piszczuków

29. Za śp. Małgorzatę Kinder

30. Za śp. Małgorzatę Kinder

31. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Mag-
daleny i Marcina Nowaków
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Rajmunda Mieczni-
kowskiego (w imieniny)
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ROCZNICE
Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
11 sierpnia: Nikolas Andrzej Jaszczyk, Radosław Parol;
18 sierpnia: Nikodem Walerian Gostomski, Zuzanna Czerniewska;
25 sierpnia: Aniela Ziarniewicz.

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 sierpnia: 1. roczn. Anny (z d. Włodarskiej) i Pawła Michniewiczów

2 sierpnia: 5. roczn. Iwony (z d. Strongowskiej) i Józefa Zulewskich
2 sierpnia: 5. roczn. Iwony (z d. Kulwikowskiej) i Andrzeja Witrambowskich
2 sierpnia: 5. roczn. Natalii (z d. Kamińskiej) i Mateusza Konarzewskich
9 sierpnia: 5. roczn. Iwony (z d. Kąkol) i Dariusza Szczukowskich

23 sierpnia: 5. roczn. Anny (z d. Janus) i Damiana Niemczyków
4 sierpnia: 10. roczn. Jolanty (z d. Bławat) i Tomasza Komorowskich

16 sierpnia: 10. roczn. Małgorzaty (z d. Raczkowskiej) i Daniela Murawskich
30 sierpnia: 10. roczn. Magdaleny (z d. Bała) i Marcina Nowaków
15 sierpnia: 15. roczn. Anny (z d. Jakowskiej) i Sławomira Domachowskich
29 sierpnia: 15. roczn. Moniki (z d. Osowskiej) i Wojciecha Niedźwieckich
29 sierpnia: 15. roczn. Iwony (z d. Niemczyk) i Pawła Zajączkowskich

7 sierpnia: 20. roczn. Anny (z d. Laga) i Andrzeja Gogolów
21 sierpnia: 20. roczn. Joanny (z d. Smentek) i Stefana Köhlerów

6 sierpnia: 30. roczn. Danuty i Mieczysława Dajdów
20 sierpnia: 30. roczn. Doroty (z d. Formella) i Andrzeja Mauchów
25 sierpnia: 40. roczn. Ireny i Jerzego Rzeszotarskich
24 sierpnia: 45. roczn. Danuty i Edwina Peplińskich

ODESZLI DO PANA

18 czerwca: w wieku 42 lat zmarła śp. Teresa Raczkowska
24 czerwca: w wieku 83 lat zmarł śp. Jerzy Flisikowski
2 lipca: w wieku 92 lat zmarła śp. Małgorzata Kinder
5 lipca: w wieku 63 lat zmarł śp. Eugeniusz Wiśniewski
8 lipca: w wieku 70 lat zmarła śp. Dorota Flisikowska
13 lipca: w wieku 55 lat zmarł śp. Jan Jurczyk

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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