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MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA
OTOCZ OPIEKĄ NASZĄ PARAFIĘ

W pierwszym tygodniu września
nasza parafia obchodzić będzie Ty-
dzień Odpustowy ku czci Matki Bożej
Trabkowskiej. Trudno w pełni pojąć,
że właśnie naszemu pokoleniu dane
było przeżyć uroczystość koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej i to
przez samego papieża, naszego wiel-
kiego rodaka, błogosławionego Jana
Pawła II. W wielu sanktuariach ko-
ronacji figur czy obrazów w imieniu
Ojca św. dokonują kardynałowie czy
biskupi diecezjalni. Pamiętam, jak 26
lat temu przyjechał do Trąbek Wiel-
kich ks. bp Tadeusz Gocłowski; przy
stole rozmawialiśmy z nim o miej-
scu koronacji Obrazu. Ksiądz biskup
sugerował, by przewieźć Obraz na
Jasną Górę, żeby Ojciec święty tam
dokonał koronacji. Wyraziłem wów-
czas obawę, że w tej niezwykle waż-
nej dla naszej parafii uroczystości na
Jasnej Górze uczestniczyłoby jedy-
nie niewielu naszych parafian. Skoro
jednak Ojciec święty jest zaproszony
do Gdańska, to koronacja w Gdań-
sku byłaby wspaniałym przeżyciem
dla wiernych całej diecezji. Ksiądz
biskup pozytywnie odniósł się do
tego pomysłu i ponownie napisał do
Ojca świętego prośbę o dokonanie
koronacji Obrazu Matki Bożej z Trą-
bek Wielkich w Gdańsku podczas
uroczystej Mszy św. dla ludzi pracy
z całej Polski. Ojciec święty wyraził
zgodę jednym słowem „si”, co po
łacinie znaczy „tak”. Oglądałem ten
dopisek Ojca świętego na liście ks.
biskupa.

Pragnę podkreślić, że to wydarze-
nie sprzed 26 lat to dla nas wielkie
wyróżnienie, zaszczyt, ale i zobo-
wiązanie. Bowiem od daty koroacji
parafia Trąbki Wielkie została zali-
czona w poczet polskich sanktuariów
Kościoła powszechnego. To mobilizu-
je nas, byśmy dołożyli wszelkich sta-
rań, by to sanktuarium się rozwijało,
umacniało w sercach wiernych czci-
cieli Matki Najświętszej i zarazem
upiększało. Ja powoli tracę siły z po-
wodu podeszłego wieku, dlatego to
zadanie przekładam na wasze barki
i proszę, by każdy parafianin w mia-
rę swoich możliwości wziął na siebie
troskę o rozwój i umocnienie kultu
Matki Bożej w trąbkowskim sank-
tuarium. Proszę wszystkich drogich
parafian o osobiste zaangażowanie
przez udział w różnych formach
Maryjnych nabożeństw, które przy-
czyniają się do Jej uczczenia, do
szerzenia popularności Jej obecno-
ści w Cudownym Obrazie, a przede
wszystkim do własnego uświęcenia.
Mam na myśli sobotnie nowenny,
nabożeństwa pierwszych sobót mie-
siąca, Maryjne sobotnie Msze św.,
Żywy Różaniec i Tygodniowy Od-
pust Maryjny. Przed laty było za-
łożone w naszej parafii Rycerstwo
Niepokalanej, ale się rozpadło. Były
nabożeństwa fatimskie trzynastego
dnia miesiąca i też z braku zainte-
resowania zanikły. Obecnie bardzo
„kuleje” Żywy Różaniec. Trudno jest
zachęcić wiernych do włączenia się
do kół Żywego Różańca – to bar-
dzo smutne zjawisko świadczące, że
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przywiązanie parafian do Matki Bo-
żej bardzo osłabło. Coraz mniej
parafian bierze udział w sobotnich
nowennach i Mszach św. ku czci
Matki Bożej i dlatego coraz mniej
w naszych rodzinach praktyk religij-
nych, świętowania Dnia Pańskiego,
zgody rodzinnej i więzi małżeńskiej.

Planuję w najbliższym czasie, ale
już po odpuście, umieścić w kościele
specjalną skrzynkę na prośby i po-
dziękowania do Matki Bożej, które
będą odczytywane podczas sobotniej
nowenny. Ofiary w niej składane
będą przeznaczone ne zakup kwia-
tów do dekoracji ołtarzy i wnętrza
świątyni. Taką decyzję podjęliśmy
na spotkaniu Rady Duszpasterskiej
w dniu 15 sierpnia 2013 r. Szeroko
też omawialiśmy obchody Tygodnio-
wego Odpustu, o czym można prze-
czytać w relacji przewodniczącego
Rady Duszpasterskiej Józefa Sroki
na s. 21.

Zwracam się z gorącą prośbą
do wszystkich parafian, by zaanga-
żowali się w dostępny im sposób
w tygodniowe uroczystości ku czci
Matki Bożej w naszym sanktuarium.
Trzeba zadbać o porządek na całym
terenie przykościelnym – strzyżenie
trawników, pielenie chwastów, gra-
bienie i zamiatanie liści (a drzew
jest sporo) i tym podobne prace.
Ongiś pierwszy sekretarz Edward
Gierek zadał pytanie: „Pomożecie?”,
na co lud odpowiedział gromko: „Po-
możemy!” Na moją prośbę do was
skierowaną: „Pomożecie?” pewnie
odpowiecie „Nie!” albo „Ja nie!” Do
tego już przywykłem.

Proszę osoby starsze o wielką
modlitwę, by w tym odpuście Mat-
ka Boża została naprawdę uczczona
przez nas i pielgrzymów. Proszę

rodziców, by posłali dzieci do prósze-
nia kwiatów w Tygodniu Odpusto-
wym. Podczas procesji Eucharystycz-
nej w uroczystość Wniebowzięcia
Matki Bożej tylko dwie dziewczynki
prószyły kwiaty, w tym jedna nie
z naszej parafii. To wstyd! Rodzice,
błagam, posyłajcie dzieci do kościoła,
bo jeśli one nie „nasiąkną” wiarą,
to wychowamy pokolenie zupełnie
ateistyczne. Zachęcajcie synów do
służenia przy ołtarzu. Niegdyś w na-
szej parafii było 70 ministrantów,
a dziś?

Przychodźcie codziennie wieczo-
rem na odpustowe Msze św. Szcze-
gólnie liczę na obecność tych grup,
do których w poszczególne dni będzie
skierowane Słowo Boże przez zapro-
szonych kapłanów. Korzystajmy ze
spowiedzi, przystępujmy do Komu-
nii św., aby był to czas rekolekcji
Maryjnych, czas duchowej odnowy.
Pewny jestem, że są wśród nas tacy,
którzy w przyszłym roku już nie
będą obchodzić tych uroczystości na
tym świecie, bo Pan powoła ich do
wieczności. Może i mnie to dotyczy?
Może więc to ostatni odpust w moim
(twoim) życiu?

Każdy dzień odpustowy zakoń-
czymy Apelem Maryjnym o godzinie
21.00. Niech to będzie dla nas czas
„świętego wysiłku” podjętego dla
Matki Bożej.

Może podczas odpustu uda się
dokonać poświęcenia placu pod pla-
nowany Dom Ulgi w Cierpieniu
im. św. Ojca Pio.

W ostatnich dniach lipca wraz
z panem Józefem Sroką byliśmy
na południu Polski, między innymi
w parafii naszego zmarłego bisku-
pa Kazimierza Kluza w Ołpinach
oraz w Nowym Sączu. Miejscowy
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proboszcz, który gościnnie podjął
nas obiadem na plebanii, opowie-
dział nam o tygodniowym odpuście
związanym ze świętem Przemienie-
nie Pańskiego w jego parafii. Oto
dane z ubiegłego roku. Przez ca-
ły tydzień, codziennie było sześć
Mszy św. dla pątników. Codziennie
średnio trzydziestu księży słuchało
spowiedzi w konfesjonałach na te-
renie przykościelnym, a w niedzielę
kończącą odpust aż pięćdziesięciu
księży służyło w konfesjonałach i od-
prawiono dziewięć Mszy św. Podczas
tego odpustu rozdano siedemdziesiąt
tysięcy Komunii św. Gdy to słysza-
łem i porównywałem z Trąbkami
Wielkimi, to mi się słabo zrobiło.

Przy naszym kościele obecnie jest
budowana kamienna grota, w której
zostanie umieszczona drewniana fi-
gura Chrystusa Miłosiernego, która
była wykradziona z przydrożnej ka-
pliczki przy ul. Ełganowskiej i wrzu-
cona do ognia. Figurę odzyskaliśmy,

ale mocno nadpaloną. Pan rzeźbiarz
Marek Zagórski ją odnowił. Myślę,
że znajdzie ona godne miejsce w bu-
dowannej grocie. Na jak długo? Zły
działa w parafii. Ostatnio wulgarny-
mi rysunkami i napisami zbeszczesz-
czono wszystkie kaplice przy ołtarzu
polowym naszego sanktuarium.

Tym bardziej gorąco proszę pa-
rafian o modlitwę i uproszenie łaski
wiary dla tych zagubionych mło-
dych parafian. Teren wokół kapliczki
Miłosierdzia Bożego przy ul. Ełga-
nowskiej jest pieczołowicie zadbany
przez panią Jędryszek. Niestety mło-
dzi jeżdżą rowerami czy chodzą „na
skróty” po zasadzonych kwiatach
i krzewach. I co? Ręce opadają!

Kończę akcentem prośby.
Troszczmy się wszyscy o potrze-
by wspólnoty Kościoła, do czego nas
wzywa piąte przykazanie kościelne.

ks. E. Szymański

Program adoracji Najświętszego Sakramentu w soboty

godzina adoracjisobota
w mies. 15.00 16.00 17.00

1.
7.09.

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

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

2.
14.09.

ślub róża św. Marii Goretti
(p. Anita Ogórek)

róża św. Katarzyny
(p. Aniela Keler)

3.
21.09.

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

róża św. Maksymilina Kolbe
(p. Teresa Świerczek)

4.
28.09.

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)

Róże z Czerniewa, Czerńca i Kleszczewa według możliwości
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI MATKI BOŻEJ TRĄBKOWSKIEJ

PATRONKI ŚWIATA PRACY
od 1 do 8 września 2013 r.

Niedziela 1 września – rozpoczęcie odpustu

7.00 Msza św. z homilią

10.00 Msza św. dla dzieci z homilią

11.15 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną – celebruje ks.
kanonik Gerard Borys, Zblewo

18.00 Msza św. z homilią

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Poniedziałek 2 września – dzień małżeństw

17.00 Różaniec w intencji małżeństw

18.00 Msza św. z homilią, odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje
ks. Krzysztof Ławrukajtis, parafia św. Brygidy, Gdańsk

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzicami

Wtorek 3 września – dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie
za chrzest i Eucharystię

17.00 Nabożeństwo Maryjne

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Grzegorz Kreft, parafia
Chrystusa Króla, Gdańsk

21.00 Apel Jasnogórski

Środa 4 września – dzień liturgicznej służby ołtarza z szafarzami
Komunii św.

17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Piotr Wiecki, parafia św.
Ojca Pio, Gdańsk-Ujeścisko

21.00 Apel Jasnogórski
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Czwartek 5 września – dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy
Różaniec)

17.00 Różaniec Fatimski

18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów
– celebruje ks. mgr Andrzej Leszczyński, parafia św. Ignacego
Loyoli, Gdańsk Stare Szkoty

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 6 września – dzień chorych

16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują chorzy

18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu chorych –
celebruje ks. kanonik Roman Zrój, parafia Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy, Gdańsk-Brętowo

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 7 września – dzień kapłański i młodzieży

15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka do
Miłosierdzia Bożego

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją
Eucharystyczną

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Piotr Belecki, parafia
św. Jadwigi Śląskiej, Gdańsk Nowy Port

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 8 września – uroczystość dziękczynna za plony,
dożynki archidiecezjalno-samorządowe

7.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Adam Kroll

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki Wielkie, Kolbudy,
Pruszcz Gd. – przewodniczy ks. Arcybiskup, oprawa muzyczna –
chór męski z Trąbek Wielkich, wręczenie pucharów wykonawcom
najpiękniejszych koron żniwnych, nadanie wyróżnień rodzinom
nominowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny,
błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie

18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski

19.00–21.00 Zabawa na stadionie

21.00 Zakończenie – Apel Jasnogórski na stadionie
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2013

1 września: 22. Niedziela
Zwykła
Syr 3,17–18.20.28–29
Hbr 12,18–19.22–24a
Łk 14,1.7–14

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, za-
proś ubogich, ułomnych, chromych
i niewidomych. A będziesz szczęśliwy,
ponieważ nie mają czym tobie się od-
wdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz
przy zmartwychwstaniu sprawiedli-
wych (Łk 14,13–14).
Kiedy na przyjęcie zapraszamy bo-
gaczy, dyrektorów, posłów, możemy
liczyć na rewanż. Na co liczymy,
kiedy zapraszamy żebraków, kula-
wych, ułomnych, niewidomych, któ-
rymi trzeba się zająć? Czy liczymy
na zapłatę w niebie? Czy liczymy
na nagrodę przy zmartwychwsta-
niu sprawiedliwych? Czy liczymy
na wdzięczność ludzką – nie na
prezenty, protekcję, ale na wdzięcz-
ną dobroć, na wdzięczną wierność,
wdzięczny uśmiech, wdzięczne po-
dziękowanie? Kiedy kogoś naprawdę
kochamy i służymy mu – nie liczymy
na nic, bo miłość prawdziwa jest sza-
leństwem Bożym. Chce tylko dawać
i zupełnie nie umie rachować.
Kiedy odczuwamy ból doznawanej
niewdzięczności, zawiedzionej miło-
ści? Wtedy, kiedy sami przestajemy
kochać. Nagroda przy zmartwych-
wstaniu sprawiedliwych przychodzi
wtedy, gdy kochając, nie liczymy na
nic. Prawdą jest jednak i to, że od
Boga można oczekiwać więcej niż od
ludzi.

8 września: 23. Niedziela
Zwykła
Mdr 9,13–18b
Flm 9b–10.12–17
Łk 14,25–33

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka
się wszystkiego, co posiada, nie może
być moim uczniem (Łk 14,33).
Czy te słowa Jezusa znaczą, że
trzeba iść na pustynię w łapciach
lub z gołymi nogami i wyrzec się
zdrowia, sił, majątku, dyplomu, ko-
chającego domu? „Wyrzec się” nie
oznacza wyrzec się wszystkiego, co
się posiada, ale wyrzec się prawa do
wszelkiego posiadania. Być uczniem
Jezusa, to uświadomić sobie, że wła-
ściwie nic mi się nie należy. Pan
Bóg rzucił mnie na ten świat wtedy,
kiedy chciał, zabierze mnie stąd wte-
dy, kiedy sam uzna. Jedynym moim
zadaniem jest starać się o Bożą, nie
swoją, sprawiedliwość. Mogę posia-
dać i nie posiadać, mogę być młody,
czarujący i mogę starzeć się i nudzić
innych. Mogę być szczęśliwy i nie-
szczęśliwy po ludzku, bogaty i ubogi,
kluczem do bramy domu, który się
spalił. Mogę być kochany i może nikt
mnie nie kochać. Nie mam prawa do
niczego, ale cokolwiek Pan Bóg mi
daje, widocznie jest mi potrzebne.
Jezus jest bardzo surowy. Mówi jak
budowniczy, który każe mi obliczyć
swoje własne możliwości: czy stać
mnie na to, by być chrześcijaninem
i uczniem Pana Jezusa. Pociechą
wobec tak trudnych wymagań jest
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to, że uczeń stale się uczy i zdobywa
się wciąż na nowy wysiłek.

15 września: 24. Niedziela
Zwykła
Wj 32,7–11.13–14
1 Tm 1,12–17
Łk 15,1–32

Któż z was, kto ma sto owiec, a zgubi
jedną z nich, nie zostawia dziewięć-
dziesięciu dziewięciu na pustyni i nie
idzie za zagubioną, aż ją znajdzie?
A gdy ją znajdzie, bierze z radością
na ramiona (Łk 15,4–5).
Aby nie zgubić się Jezusowi, trzeba
pamiętać o jednej prawdzie: Łaska
Boża jest każdemu potrzebna do zba-
wienia. Zagubiona owca mogła zdo-
bywać się na wysiłek, by się uwolnić
i trafić do najbliższych. Mogła wy-
szarpywać się z krzaków, ale sama
nie zdołałaby się oswobodzić. Musia-
ły jej pomóc ręce pasterza. I to jest
jedna z prawd chrześcijan: nikt nie
może sam zbawić siebie własnym wy-
siłkiem. Zbawienie przychodzi spoza
nas. Naszym zbawicielem jest Jezus
i ci, którymi On się posługuje. Ra-
dosna przypowieść, bo uświadamia
nam, jak jesteśmy ważni dla Bo-
ga, choć nieraz wydaje się, że już
jesteśmy zgubieni „na amen”.

22 września: 25. Niedziela
Zwykła
Am 8,4–7
1 Tm 2,1–8
Łk 16,1–13

Pozyskujcie sobie przyjaciół niego-
dziwą mamoną (Łk 16,9).
To zdanie Jezusa może być dla nas
nie bardzo zrozumiałe. „Mamona”
– wyraz aramejski, oznacza „pie-
niądz”. Pozyskujcie sobie przyjaciół

niegodziwym pieniądzem, paradoks,
który trudno przetłumaczyć. Zdanie,
w którym stoją obok siebie sprzeczne
sobie wyrazy (nie rym, a takie usta-
wienie słów, które dziwią się sobą,
są podstawą poezji).
Święty Franciszek z Asyżu podobno
nigdy w życiu nie dotknął żadnego
pieniądza. Brzydził się pieniądzem,
jak straszną ropuchą, ale już jego
następcy szanowali pieniądze, bo
wiedzieli, że mogą dzięki nim wiele
dobrego uczynić.
Wynalezienie pieniędzy było dla lu-
dzi wielkim dobrodziejstwem. Przed-
tem dźwigano ogromne wory ze
skórami, płótnami i nimi płacono.
Pieniądz ulżył człowiekowi. Uwol-
nił umęczone ręce od ciężaru. Na
pieniądz można zapracować uczci-
wie i można go wydać pożytecznie.
Za pieniądze buduje się kościoły,
szpitale, karmi się dziecko, kupuje
fiołek dla ukochanej, idzie się do
weterynarza z psem, żeby nie wył.
Uboga wdowa dała monetę i zyskała
sobie przyjaźń Pana Jezusa i naszą.
Sam pieniądz nie jest niegodziwy.
Złoto w ręku dobrego człowieka staje
się metalem szlachetnym. Pieniądz
w ręku dobrego człowieka może wiele
dobrego uczynić. Święty Wincenty
a Paulo podobno całował pieniądze
dlatego, że dzięki nim mógł tyle
dobrego zrobić.

29 września: 26. Niedziela
Zwykła
Am 6,1a.4–7
1 Tm 6,11–16
Łk 16,19–31

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli
go na łono Abrahama. Umarł tak-
że bogacz i został pogrzebany (Łk
16,22).
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Bogacz i biedak – dwie kontrastowe
postaci, tak różne jak noc i dzień, zie-
mia i niebo. Pan Bóg stwarza czasem
takie pary nie do pary: Kain i Abel,
Maria i Marta, Piotr i Paweł. Często
w życiu rodzinnym lub w miejscu
pracy spotykamy się z kimś całkiem
różnym niż my i musimy, chcąc nie
chcąc, iść razem z nim przez całe
życie, aż na Boży sąd. Chyba najgo-
rzej dzielić ludzi na dobrych i złych,
Kainów i Ablów, bogaczy i łazarzów.
Kiedy zaczynamy dzielić, możemy
pomyśleć: teraz jestem żebrakiem,
ale kiedy umrę, on będzie mnie

prosił o kubek wody, lecz nic mu
nie dam. Lepiej widzieć w sobie coś
z Abla i coś z Kaina, coś z żebraka
i coś z Łazarza.
Żebrak, czołgając się po odpadki,
mógłby pomyśleć sobie tak: „Jestem
biedakiem, ale czy naprawdę nicze-
go nie mam? Mogę pomodlić się za
bogacza, mogę ofiarować za niego
cierpienia. Bogacz też nie jest tylko
bogaczem. Może otoczony pochlebca-
mi potrzebuje miłości i modlitwy?”.
Kubek wody podany za życia zalewa
i gasi piekła.

Ks. Jan Twardowski

EGZORCYZMY

Rok Wiary, który przeżywamy w Ko-
ściele, zwraca uwagę na osobiste
i wspólnotowe spotkanie z Chrystu-
sem w liturgii. W numerze sierpnio-
wym zwróciliśmy uwagę na różne
drogi prowadzące do uświęcenia.
Chcemy nadal prosić Ducha Święte-
go, aby prowadził nas dalej w głąb
Bożych tajemnic. Są one ukryte
w pełnej miłości mocy, z jaką Bóg
strzeże nas od napaści Złego i od
jego panowania, przez modlitwę Ko-
ścioła w egzorcyzmach.

W Ewangelii według św. Łukasza
czytamy:

„Wtedy [Jezus] wezwał Dwunastu,
dał im moc i władzę nad wszystkimi
złymi duchami i władzę leczenia

chorób. I wysłał ich aby głosili kró-
lestwo Boże i uzdrawiali chorych.
[...] Wróciło siedemdziesięciu dwóch
z radością mówiąc «Panie, przez
wzgląd na Twoje imię, nawet złe
duchy nam się poddają»”. [Łk 9–10]

Z powyższych słów można wniosko-
wać, że człowiek po grzechu pier-
worodnym, był zawsze zagrożony
ingerencją demonów, od kuszenia
po opętanie. Chociaż Chrystus zwy-
ciężył szatana-złego ducha na krzy-
żu, to jednak to zagrożenie istnieje
i dzisiaj – stąd potrzeba modlitwy
Kościoła w egzorcyzmach.

Jakie są stopnie i rodzaje działania
Złego zgodnie z Rytuałem rzym-
skim?
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Działanie zwyczajne:

1. Kuszenie do złego – zły duch
usiłuje oddalić człowieka od Boga
poprzez sprowadzenie człowieka na
drogę grzechu. Dzieje się to poprzez
kuszenie. Takiemu działaniu pod-
dani są wszyscy ludzie, także Jezus
cierpiał pokusy diabelskie. Stąd
wynika konieczność czuwania, mo-
dlitwy i unikania okazji do grzechu,
a także podjęcia walki duchowej.

Działanie nadzwyczajne to:

2. Dręczenie (nękanie) diabel-
skie (vessazione) to działanie demo-
na na daną osobę poprzez cierpienia
na poziomie zdrowia fizycznego, ży-
cia osobistego i zawodowego, kom-
plikacje spraw materialnych.

3. Obsesje, posiadanie diabel-
skie (ossessione) – zaburzenia w za-
chowaniu człowieka wyrażające się
w braku równowagi duchowej, psy-
chicznej i emocjonalnej wskutek
ataków szatana. Zły duch powoduje
takie udręki wewnętrzne by spara-
liżować duchowo człowieka. Mogą
objawiać się poprzez natarczywe
myśli, koszmary senne, tendencje
samobójcze, samookaleczenia itd.

4. Nawiedzenie diabelskie,
opresje (infestazione) – działa-
nie przejawiające się w miejscach
lub rzeczach; np. nękanie wsku-
tek praktyk okultystycznych do-
tykających miejsc, w których się
one odbywały oraz wykorzystanych
przedmiotów (narzędzi magicznych,
amuletów itd.). Dotyczy to także
zainfekowania urokiem lub prze-
kleństwem rzeczy, mieszkań i zwie-
rząt. To różne formy zewnętrzne-
go nękania przez szatana, jak np.
niewytłumaczalne zjawiska, hałasy,
przemieszczanie się przedmiotów,
odgłosy niewiadomego pochodzenia.

5. Opętanie diabelskie (possesio-
ne) – wejście złego ducha w czło-
wieka i zawładnięcie jego ciałem.
W pewnych okolicznościach (np.
wobec świętości) diabeł manifestuje
swoją obecność poprzez agresywne
gesty, wulgarność, obrazoburstwo.
Może wystąpić m.in. wskutek paktu
szatańskiego (dobrowolne oddanie
się diabłu), poprzez trwanie w grze-
chu, wskutek rzucania przekleństw
i uroków itd.

Mając świadomość działania Złego
i dzisiaj, Kościół zwraca uwagę na
egzorcyzmy. Co na temat egzorcy-
zmów mówi nauka Kościoła?

„W ciągu całej historii zbawienia
występują dobrzy aniołowie, którzy
pełnią Boży plan, niosąc Kościołowi
nieustannie tajemniczą i potężną
pomoc, oraz duchy upadłe, zwane
diabelskimi, które sprzeciwiając się
Bogu, Jego zbawczej woli i dziełu
dokonanemu przez Chrystusa, usi-
łują wciągnąć człowieka we własny
bunt przeciw Bogu.
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Ponieważ zaś szkodliwe i wrogie
działanie diabła rozciąga się na oso-
by, rzeczy i miejsca oraz ujawnia się
w wieloraki sposób, Kościół świa-
dom tego że ”dni są złe” (Ef 5,16),
nie ustaje w modlitwie, aby ludzie
zostali zachowani od diabelskich
zasadzek. [Rytuał egzorcyzmów]

„Gdy Kościół publicznie i na
mocy swojej władzy prosi w imię
Jezusa Chrystusa, by jakaś oso-
ba lub przedmiot były strzeżone
od napaści Złego i wolne od jego
panowania, mówimy o egzorcy-
zmach” (KKK, 1673).

Sprawowane nad wybranymi
w okresie katechumenatu egzorcy-
zmy w formie prostej, czyli mniejsze,
są to modlitwy Kościoła, aby kandy-
daci pouczeni o misterium Chrystu-
sa niosącego wyzwolenie z grzechu,
zostali uwolnieni od skutków grze-
chu i od wpływu szatana i by umoc-
nieni na drodze duchowej otworzyli
serca na przyjęcie darów Zbawiciela.
Wreszcie podczas celebracji chrztu
kandydaci wyrzekają się szatana,
jego mocy i władzy oraz przeciw-
stawiają mu swą wiarę w Jednego
i Trójosobowego Boga. Także w ob-
rzędach chrztu dzieci zanoszona jest
modlitwa egzorcyzmu nad niemow-
lętami, które ”będą narażone na
pokusy tego świata i będą musiały
walczyć przeciwko zasadzkom sza-
tana” oraz prośba, aby łaska Chry-
stusa strzegła ich ”nieustannie na
drodze życia”. [Rytuał]

Co mamy czynić, aby nie ulec poku-
sie Złego?

– Otrzymaliśmy na Chrzcie Świę-
tym moc egzorcyzmu. Starajmy
się jak najczęściej, we wspól-
nocie Kościoła czy indywidual-
nie, odnawiać przyrzeczenia
chrzcielne. Np. Czy wyrzekasz
się grzechu, aby żyć w wolności
dzieci Bożych ? Wyrzekam się.
Czy wyrzekasz się szatana, który
jest głównym sprawcą grzechu?
Wyrzekam się.

– Chociaż wierni odrodzili się
w Chrystusie, doświadczają po-
kus tego świata. Dlatego winni
czuwać na modlitwie i prowa-
dzić trzeźwe życie, ponieważ
ich przeciwnik, „diabeł, jak lew
ryczący krąży, szukając, kogo po-
żreć” (1 P 5,8). Winni mu się
przeciwstawiać mocni w wierze
oraz utwierdzeni ”w Panu siłą
Jego potęgi” (Ef 6,10), a tak-
że wspierani przez Kościół, który
prosi za swoich synów, aby byli
”bezpieczni od wszelkiego zamę-
tu”. Dzięki łasce płynącej z sa-
kramentów, a zwłaszcza z czę-
stego udziału w celebracji pokuty
otrzymują oni moc do osiągnię-
cia pełnej wolności dzieci Bożych
(por. Rz 8,21). [Rytuał, 9]

Jak mamy się modlić w chwili
pokusy?

„W czasie takich pokus używaj
krótkiej, ale intensywnej modli-
twy.”

Święty Ojciec Benedykt tak uczył
swych braci:

„Należy wiedzieć, że nie wielomów-
stwo, lecz tylko czystość serca
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i łzy skruchy zasługują w oczach
Boga na wysłuchanie. Dlatego też
modlitwa powinna być krótka i czy-
sta, chyba, że natchnienie łaski Bo-
żej skłoni nas do jej przedłużenia.”
[Reguła św Benedykta]

Pan nasz rzekł: „Czuwajcie więc
i módlcie się w każdym czasie”
[Łk 21,36], a Kościół tak objaśnił:
„Ten tylko modli się nieustannie,
kto modlitwę łączy z czynami, a czy-
ny z modlitwą.” [Orygenes, KKK
2745]

Na przykład:

Jezu, Synu Boga żywego,
zm

iłu
j

się
n

ade
m

n
ą

Jezu, Obrazie Ojca,
Jezu, Słowo życia,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie,
Jezu, Chlebie życia,
Jezu, Przyjacielu grzeszników,
Jezu, Lekarzu ciała i duszy,

Co jeszcze może uchronić nas przed
złym duchem?

„Wytrwałość, wykorzenienie
złych myśli, stała pamięć
o śmierci, ćwiczenie się w nie-
sieniu krzyża.”

Co to znaczy „ćwiczyć się w niesie-
niu krzyża”?

Tomasz z Kempis, kanonik regular-
ny św. Augustyna, tak to wyjaśnił:

„Wszystko zamyka się w krzyżu,
wszystko polega na umieraniu; nie
ma innej drogi do życia i do praw-
dziwego pokoju wewnętrznego poza
drogą świętego krzyża i codzienne-
go umartwienia. [...] Albowiem Bóg

pragnie, abyś się nauczył znosić cier-
pienie bez pociechy, abyś się Jemu
całkowicie oddał i przez cierpienie
stał się pokorniejszy. [...] Dopóki
ciężko ci cierpieć i starasz się przed
krzyżem uciec – źle z tobą; lęk
przed cierpieniem wszędzie za tobą
pójdzie. [...] Nie moc ludzka, ale
łaska Chrystusa działa tak potężnie
w ułomnym ciele, że to, przed czym
z natury wzdryga się i ucieka, przez
żarliwość ducha pożąda i kocha. [...]
Gdy tylko zaufasz Bogu, otrzymasz
moc z nieba, a świat i ciało pod-
dadzą się twej władzy. Uzbrojony
wiarą, zaznaczony krzyżem Pana,
nie ulękniesz się nawet nieprzy-
jaciela Chrystusa.” [Naśladowanie
Chrystusa II12]

Święty Franciszek, biskup Genew-
ski tak pisał:

„Wielkim lekarstwem na wszystkie
pokusy, wielkie i małe, jest otwie-
ranie serca swego spowiedni-
kowi i wyjawianie mu myśli,
wstrętów i pociągów, których
doznajemy. Zauważ bowiem, że
pierwszym warunkiem zmowy sza-
tana z duszą, którą chce przywieść
do upadku, jest milczenie ... Bóg ,
w swych natchnieniach domaga się
przede wszystkim, byśmy je podda-
wali pod sąd swych przełożonych
i kierowników.” [Filotea iv/vii]

Posłuchaj błogosławionej Matki Te-
resy z Kalkuty:

„Zaczęłam kochać tę ciemność – bo
teraz wierzę, że jest ona częścią,
bardzo, bardzo małą cząstką ciem-
ności i bólu Jezusa na ziemi. [...]
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Dzisiaj naprawdę poczułam głęboką
radość – że Jezus nie może już
przeżywać agonii – ale chce przeży-
wać ją we mnie. – Poddaję się Mu
bardziej niż kiedykolwiek. – Tak
bardziej niż kiedykolwiek będę do
Jego dyspozycji”. [Matka Teresa]

Tajemnica Bożego miłosierdzia sta-
je się jednak dla nas trudniejsza do
pojęcia, kiedy za Bożym dopuszcze-
niem zdarzają się przypadki szcze-
gólnego udręczenia i opętania przez
diabła jakiegoś człowieka należące-
go do Bożego ludu. [...] W takich
przypadkach Kościół błaga Chry-
stusa Pana i Zbawiciela oraz ufając
Jego mocy śpieszy z wieloraką po-
mocą człowiekowi dręczonemu lub
opętanemu, aby od tego dręczenia
lub opętania został uwolniony.

Egzorcyzm mający na celu „wy-
pędzenie złych duchów lub
uwolnienie od ich demonicz-
nego wpływu, mocą duchowej
władzy, jaką Jezus powierzył
Kościołowi”, jest błaganiem lub
żądaniem należącym do dzie-
dziny sakramentaliów, a zatem
świętym znakiem oznaczającym
„skutki, przede wszystkim du-
chowe, osiągane przez modli-
twę Kościoła”.

Posługę sprawowania egzorcyzmów
nad opętanymi mocą specjalnego
i wyraźnego zezwolenia powierza
miejscowy ordynariusz [...] jedynie
kapłanowi. [Rytuał 10–13]

Kościół, zastrzegając modlitwę eg-
zorcyzmów jedynie dla egzorcystów
zachęca więc nas, abyśmy prakty-
kowali modlitwę o uwolnienie,

jako oręż w walce duchowej. Nie
rozkazuje ona bowiem wprost de-
monom, ale prosi Boga, Maryję,
Aniołów i Świętych, aby przyszli
nam z pomocą w zmaganiach ze
złymi duchami.

„Do tej walki [przeciw zasadzkom
złego] wzywa nas postać Święte-
go Michała Archanioła, któremu
Kościół tak na Wschodzie, jak i na
Zachodzie nigdy nie przestał składać
specjalnej czci. Wszyscy pamiętamy
modlitwę, którą przed laty recyto-
wało się na końcu Mszy Św.: «Święty
Michale Archaniele wspomagaj nas
w walce...».”

„Chociaż w obecnej sytuacji nie od-
mawia się już tej modlitwy pod
koniec celebracji eucharystycznej,
zapraszam was wszystkich, abyście
jej nie zapomnieli, abyście ją odma-
wiali, aby otrzymać pomoc w walce
przeciw siłom ciemności i przeciw
duchowi tego świata”. [Jan Pa-
weł II sanktuarium Św. Michała
Arch. Gargano 1987; Anioł Pański
24.4.94]

„Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce, a prze-
ciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wo-
dzu niebieskich zastępów, Sza-
tana i inne duchy złe, które
na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć
do piekła. Amen”. [Papież Leon
XIII]

Opr. ks. Adam Kroll
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PORTRETY BIBLII

RISPA

Kolejny portret Biblii to postać wie-
lu osobom nieznana. Jej imię ma
zaskakujące znaczenie: „Rispa” po
hebrajsku oznacza „żar”. I rzeczywi-
ście: matczyne życie tej kobiety zo-
stało naznaczone przez tajemnicze,
niegasnące ciepło miłości. Dzisiaj te-
go ciepła miłości, na wzór Rodziny
z Nazaretu, potrzebuje niejedna pol-
ska rodzina.

Historia Rispy jest bardzo „wschod-
nia”. Opowiada o pięknej kobie-
cie, córce Ajji, wziętej do haremu
przez pierwszego króla Izraela, Sau-
la. Władca doceniał ją jako swoją
nałożnicę i miał z nią dwóch sy-
nów: Armoniego i Meribbaala. Jej
życie, zgodnie z zasadami ówcze-
snego społeczeństwa, było życiem
kobiety-przedmiotu. Po śmierci Sau-
la, który zginął w bitwie, została
uprowadzona przez głównego wodza
wojsk królewskich, generała Abnera.
Wywołało to ostrą reakcję pozostałe-
go przy życiu Iszbaala, syna Saula,
który dopatrywał się w tym geście
uzurpacji Abnera – tego, że chce

przejąć sukcesję. Koniec Iszbaala
był tragiczny: został zamordowany
przez swoich dwóch zwolenników.
„Czemu to zbliżyłeś się do nałożnicy
mego ojca?” – krzyczał Iszbaal do
Abnera (2 Sm 3,7), na co otrzymał
tylko pogardliwą odpowiedź. Od tego
momentu Rispa na jakiś czas znika,
zmuszona prawdopodobnie pójść za
generałem.

Na scenę powraca w dramatycz-
nym momencie. Mieszkańcy Gibe-
onu, którzy pod panowaniem Saula
przeżyli rzeź, poprosili nowego kró-
la, Dawida, o przykładne pomszcze-
nie tamtych wydarzeń. „[Z powodu]
człowieka, który nas niszczył i zamie-
rzał naszą zgubę, żebyśmy przestali
istnieć na całym obszarze Izraela,
niech wydadzą nam siedmiu męż-
czyzn z jego potomków. Powiesimy
ich wobec Pana na wzgórzu Sau-
la, który był wybrańcem Pańskim”
(2 Sm 21,5–6).

Dawid wybrał więc pięciu potomków
Saula, synów jego córki Merab i wła-
śnie dwóch synów Rispy, Armoniego
i Meribbaala. Zostali oni „straceni
w pierwsze dni żniw; był to początek
żniw jęczmiennych” (2 Sm 11,9),
i pozostawieni na słońcu i desz-
czu. Nikt nie miał miłosierdzia dla
tych ofiar, przede wszystkim zaś nie
dokonano najważniejszego aktu –
pochówku, który pozwalał zmarłym
połączyć się ze wspólnotą ojców.

Jednakże Rispa nie poddała się. Wło-
żyła płaszcz żałobny uszyty z worka
i „rozłożyła go na skale. Od początku
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żniw aż do zroszenia ciał deszczem
z nieba nie dozwalała, by ptactwo
podniebne rzucało się na nich w cią-
gu dnia, a dzikie zwierzęta w nocy.
Zawiadomiono [Dawida] o tym, co
zrobiła Rispa, córka Ajji, nałożnica
Saula” (2 Sm 21,10–11). Wówczas
król, wzruszony wiernością matczy-
nej miłości, postanowił zebrać ciała

powieszonych i wydał rozkaz, by po-
chować je razem z kośćmi Saula,
nieszczęśliwego króla Izraela, oraz
jego syna Jonatana w rodzinnym
grobowcu w Sela, na terytorium po-
kolenia Beniamina (2 Sm 21, 12–14).

Opr. ks. Adam Kroll

BLIŻEJ BIBLII
IZAJASZ W ŚWIĄTYNI

„W roku śmierci króla Ozjasza uj-
rzałem Pana, Jahwe, siedzącego na
wysokim i wyniosłym tronie, a tren
Jego szaty wypełniał Świątynię. Se-
rafiny stały ponad Nim; każdy z nich
miał po sześć skrzydeł; dwoma za-
krywał twarz, dwoma okrywał swoje
nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do
drugiego: Święty. Święty, Święty jest
Jahwe Zastępów. Cała ziemia jest
pełna Jego chwały. Od głosu tego,
który wołał, zadrgały futryny drzwi,
a Świątynia napełniła się dymem. I
powiedziałem: Biada mi! Jestem zgu-
biony! Wszak jestem mężem o nie-
czystych wargach i mieszkam wśród
ludu o nieczystych wargach, a oczy

moje oglądały Króla, Jahwe Zastę-
pów! Wówczas przyleciał do mnie
jeden z serafinów, trzymając w rę-
ce węgiel, który kleszczami wziął
z ołtarza. Dotknął nim ust moich
i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg:
twoja wina jest zmazana, zgładzony
twój grzech. I usłyszałem głos Pana
mówiącego: Kogo mam posłać? Kto
by Nam poszedł? Odpowiedziałem:
Oto ja, poślij minie! I rzekł mi: Idź
i mów do tego ludu!” (Iz 6,1–8). To
już nie góra Synaj, to już Świątynia
w Jerozolimie. Jest to jednak zawsze
chwała góry Synaj panującej nad sto-
licą, znajdująca się w samym środku
Ziemi Obiecanej. Bóg, który wobec
Izraela zobowiązał się własnym sło-
wem i własnym honorem, obdarzył
go równocześnie swoją chwałą. Nie
są to dwa różne dary: chwała Boża
jest odczuwalnym promieniowaniem
słowa, okazaniem Jego wszechmocy.
Kiedy Mojżesz spisał na kamiennych
tablicach Prawo i obietnice, jakie
otrzymał od Boga na górze Synaj,
i gdy tylko’ złożył je w Namiocie
Spotkania, który w czasie wędrówek
służył ludowi za świątynię, „obłok
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okrył Namiot Spotkania, a chwa-
ła Jahwe napełniła przybytek, I nie
mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spo-
tkania, bo spoczywał na nim obłok
i chwała Jahwe wypełniała przyby-
tek” (Wj 40,34–35). Bóg, który na
górze Synaj okazał swoją świętość
i wierność, rusza w drogę razem
ze swoim ludem: „Ile razy obłok
wznosił się nad przybytkiem, syno-
wie Izraela wyruszali w drogę, a jeśli
obłok nie wznosił się, nie ruszali
w drogę aż do dnia uniesienia się
obłoku. Obłok bowiem Jahwe we
dnie zakrywał przybytek, a w nocy
błyszczał jak ogień na oczach całego
domu izraelskiego w czasie całej ich
wędrówki” (Wj 40,36–38). Nie mó-
wi Bóg niczego na próżno, a słowa
swego nie wyrzeka się jak powiewu,
który niknie w powietrzu. Wprost
przeciwnie, strzeże go i wypełnia do
ostatniej kreski (Iz 5,5; Jr 1,12): sąd
nad grzechem, oczyszczenie grzesz-
nika, uświęcenie ludu – to wszystko,
co zawiera w sobie słowo Boże znaj-
dujące się w Arce Przymierza, spełni
się, ponieważ otacza je chwała Boża.
Bóg jako Zwycięzca staje na cze-
le swego ludu. Jego królestwo jest
w drodze. Wchodzi do Palestyny,
daruje ją Izraelowi, na stałe osia-
da w Jerozolimie, mieście Dawida,
którego wybrał dla siebie, a kiedy
Salomon wybudował mu Świątynię
z ciosanych kamieni i drzewa ce-
drowego, która miała zastąpić na-
miot nomadów, Bóg poświęca nowy
przybytek, jak poświęcił stary. Sko-
ro tylko kapłani złożyli w Miejscu
Świętym Świętych Arkę Przymierza,
która zawierała w sobie słowo Boże,
„obłok wypełnił dom Jahwe. Kapłani
nie mogli pozostać i pełnić swej służ-
by z powodu tego obłoku, bo chwała

Jahwe napełniła dom Jahwe. Wtedy
przemówił Salomon: Jahwe powie-
dział, że będzie mieszkać w chmurze.
Już zbudowałem Ci dom na miesz-
kanie, miejsce przebywania Twojego
na wieki” (1 Krl 8,10–13).

Od tej chwili Świątynia Jerozolim-
ska jest dla Izraela miejscem, gdzie
mieszka chwała jego Boga. Odtąd
też ilekroć dziecko izraelskie ponad
dachami miasta dostrzega z daleka
wyniosły Dom Jahwe, przeżywa na
nowo doznania ojców na górze Sy-
naj, obezwładniającą trwogę w chwi-
li przejścia Najwyższej Potęgi, pełną
triumfu pewność, że Bóg jest z naro-
dem, fascynujące objawienie tajem-
nicy świętości. Dla pielgrzymów cią-
gnących drogami wspinającymi się
ku Jeruzalem, dla wierzącego, któ-
ry powtarza w sercu psalmy swego
ludu, najwyższą modlitwą, najczyst-
szą nadzieją staje się pełną ufności
modlitwą Mojżesza błagającego Bo-
ga na górze Synaj: „W Świątyni tak
wpatruję się w Ciebie, bym ujrzał
Twoją potęgę i chwałę” (Ps 63,3);
„Szukam, o Jahwe, Twego oblicza:
swego oblicza nie zakrywaj przede
mną” (Ps 27,8). Z całą pewnością
nikt z synów Izraela, którzy przez
stulecia całe powtarzali tę modlitwę,
nie usiłuje osiągnąć tego, czego nie
mógł osiągnąć sam Mojżesz. W Świą-
tyni jednak wiara każdego z nich żyje
doznaniami Mojżesza i na nich się
opiera.

Taka jest niewątpliwie wiara Izaja-
sza w tym dniu, w którym znajduje
się w Świątyni z oczyma prawdopo-
dobnie utkwionymi w miejsce Święte
Świętych. I właśnie tu nagle wiara
jego zostaje jakby uniesiona mocą
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Bożą, jak niegdyś Mojżesz na rozkaz
Boży odważył się przekroczyć groźny
obłok. W pełnym świetle odkrywa te-
raz to, co dotychczas przyciągało jego
uwagę przez ciemność: widzi Pana.
Może opisać jedynie tron, na którym
Pan siedzi, i Jego królewski tren, ale
zobaczył Jego chwałę i dlatego jest
przerażony. Serafini na tym miejscu
zakrywają twarze, a on tu przynosi
swoje nieczyste tchnienie i czuje,
jak razem z nim wychodzi zeń całe
zepsucie jego serca, wszelki grzech,
jaki za sobą ciągnie. Sponiewierał
chwałę Bożą i dlatego jest zgubiony.

Na szczęście jest to ta cudowna
chwała Boża, która niszczy grzech.
Mojżeszowi przyniosła przebaczenie
dla ludu, a teraz jej płomienne do-
tknięcie odradza proroka.

Skutki oddziaływania chwały Bożej
są jednak daleko bardziej doniosłe.
Napełnia ona ziemię. Ze Świątyni
Jerozolimskiej rozchodzi się na cały
świat, ale narzędziem jej promie-
niowania będzie prorok. Widzi on,
co Bóg każe mu czynić: ma ludowi
przekazać słowo Jahwe, jego moc
niszczenia i sądu nad wszelką pychą
i wyniosłością (Iz 2,10; 6,11), moc
oczyszczenia (Iz 1,25; 4,4), uświęce-
nia i odnowy (Iz 4,3; 5,16; 6,13). Na
tym polega całe powołanie proroka;
a Kościół święty aż do końca wie-
ków łączył się będzie z potrójnym
„Sanctus” Serafinów i nieustannie
spoglądał będzie na chwałę Pana
oczyma proroka. Ta chwała to świę-
tość: grzechowi niesie śmierć, grzesz-
nikowi życie. Chociaż nieskończenie
jest wyniesiona ponad wszelką wiel-
kość ludzką, nic jednak nie wymknie

się jej płomieniowi: trzeba, żeby jak
ogień strawiła ziemię.

Prorocy, słudzy Boży – to ci, których
dotknął ten płomień i którzy już
nie mogą mu się wymknąć. Czy to
widzieli ją w oślepiającym świetle –
jak Izajasz i Mojżesz, czy dostrzegli
ją w milczeniu całego stworzenia –
jak Eliasz, czy odczuli ją jak trawią-
cy ogień, pożerający wnętrzności –
jak Jeremiasz – wszyscy oni zostali
pochwyceni przez chwałę Bożą i żyją
już tylko dla niej. Stwierdzenie, że
dla niej pracują, jest niewystarcza-
jące. To ona ich urabia i w nich
pracuje. Cała ich wierność i cała
ich uwaga skierowana jest na to, by
rozpoznać, dokąd ich prowadzi jej
poryw, aby jej poczynaniom poświę-
cić cały swój głos i siły, aby przez ich
uległość zabłysła jej potęga.

Im więcej jednak żyją tą chwałą i dla
niej, tym gorętsza staje się w nich
potrzeba zobaczenia, jak się ona ob-
jawia. Na to objawienie jednak wcale
nie czekają jako na osobistą nagrodę,
lecz jako na spełnienie obietnicy da-
nej ludowi. Dla nich odkrycie chwały
Bożej pociąga za sobą to, że zostają
przez nią ogarnięci i posłani do braci,
żeby Izraelowi przynieść wszechpo-
tęgę tej chwały i przez Izrael głosić
ją całemu światu. Jakżeż mogą oni
od tej pory inaczej widzieć tę prawdę
niż jako wieńczącą świat i ogarniają-
cą go swoim blaskiem? Już nie mogą
inaczej patrzeć na ziemię i czego
innego od niej oczekiwać, jak tylko
tego jednego: aby została ogarnię-
ta tym płomieniem i przeobrażona
w chwałę Bożą.

Jacques Guillet SI
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SŁOWO ŻYCIA

Nie można odnosić się do słowa Boże-
go tak, jak to czynili uczeni w Piśmie
i im podobni „ideolodzy” Słowo Jezu-
sa – podkreśla Papież – „zmierza do
serca, ponieważ jest słowem miłości,
jest słowem pięknym, niosącym mi-
łość, sprawia, że kochamy”. Jednak
niektórzy ludzie, którzy słyszą słowo
Boże, zachowują się jak faryzeusze
i uczeni w Piśmie z czasów Jezusa.
Nie wiedzą „że słowo Boże zmierza
do serca, nie mają pojęcia o na-
wróceniu”. (Hom.19.04.2013) Papież
nazwał ich „wielkimi ideologami”,
którzy nie dopuszczają słowa Bożego
do swych serc, czyli nie pozwalają na
to, by ich ono dogłębnie przemieniło.
Uczeni w Piśmie i faryzeusze odrzu-
cali drogę miłości i piękna. Nie tylko
nie nawracali się słysząc nauczanie
Jezusa i widząc dawany przez Niego
przykład, lecz usiłowali wykazać, że
w Jego pouczeniach są błędy.
Kiedy Jezus zapowiedział ustano-
wienie Eucharystii, wielu szemrało
„przeciwko Niemu, dlatego że powie-
dział: Jam jest chleb, który z nieba
zstąpił”. (J 6,41) Żydzi sprzeczali się

między sobą mówiąc: Jak On może
nam dać swoje ciało do spożycia? (J
6,52) Nie dopuszczali do swoich serc
słów Chrystusa: „Ja jestem chlebem
żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest
moje ciało za życie świata” (J 6,51).
Wszystko dla nich sprowadzało się
„do kwestii intelektualnych”. (Hom.
19.04.2013)
Nie tylko za czasów Chrystusa żyli
ludzie, dla których Jego nauka była
tylko jedną z wielu teorii, nad którą
można jedynie dyskutować. Każde-
mu może zagrozić pokusa dopuszcza-
nia słowa Bożego jedynie do swego
intelektu, zatrzymania go nie w ser-
cu, lecz jedynie w umyśle i pamięci.
Jeśli ktoś podda się tej pokusie, może
poznać nawet bardzo dobrze teologię,
Pismo Święte, jednak zawarte tam
słowo Boże nie przemieni jego serca,
życia, postępowania, odnoszenia się
do Boga i do ludzi. Nie wprowadzi
na drogę miłości.

Opr. ks. Adam Kroll

Spotkanie ze Słowem Bożym: od 1.09. do 28.09.2013 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Łk 14,1–14 Łk 14,25–33 Łk 15,1–32 Łk 16,1–13

poniedziałek Łk 4,16–30 Łk 6,6–11 Łk 7,1–10 Łk 8,16–18

wtorek Łk 4,31–37 Łk 6,12–19 Łk 7,11–17 Łk 8,19–21

środa Łk 4,38–44 Łk 6,20–26 Łk 2,41–52 Łk 9,1–6

czwartek Łk 5,1–11 Łk 6,27–38 Łk 7,36–50 Łk 9,7–9

piątek Łk 5,33–39 Łk 6,39–42 Łk 8,1–3 Łk 9,18–22

sobota Łk 6,1–5 J 3,13–17 Mt 9,9–13 Łk 9,43–45
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RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

Gdy w grę wchodzi nowe ustawo-
dawstwo albo zarządzenia na pozio-
mie ministerialnym, to pojedynczy
głos protestu niezadowolonego oby-
watela niewiele znaczy – najzwy-
czajniej nikt się z nim nie liczy.
Kalkulacje polityków i decydentów
opierają się na przeliczeniu głosów
poparcia i sprzeciwu, a gdy te głosy
zebrane są w znaczące i rozpozna-
walne grupy nacisku to zdecydowa-
nie mają już one swoją wagę i nie
są tak łatwo lekceważone.

Można było się o tym przekonać
w czerwcu bieżącego roku, kiedy
Fundacja Mamy i Taty zorgani-
zowała akcję zbierania podpisów
pod petycją do premiera w sprawie
odwołania pani minister Agniesz-
ki Kozłowskiej-Rajewicz pełnomoc-
nika rządu ds. równego traktowa-
nia.

Forsowany przez panią mini-
ster „Krajowy Program na Rzecz
Równego Traktowania na lata
2013–2015” to dokument nafaszero-
wany ideologią gender. Na stronach
tego dokumentu można między in-
nymi przeczytać słowa ubolewania
jak to w naszych szkołach niedoce-
niona jest „inność” i jak bardzo do-
skwierają naszemu społeczeństwu
stereotypy:

Preferowany jest rodzinnocentrycz-
ny typ społeczeństwa i stereotypowe
układy rodzinne: mama, tata, dwo-
je dzieci. Nieobecny jest natomiast
problem „inności”, nie podejmuje

się też prób oswajania z nią. Nie
ma dzieci z niepełnosprawnością,
pochodzących z innych kręgów kul-
turowych, samotnych matek, nie ma
rodzin alternatywnych, ani osób ho-
moseksualnych (s. 82).

Pani „ministra” – bo w swoim fe-
ministycznym zapale tak się każe
nieraz tytułować – udziela rów-
nież swojego patronatu podręczni-
kowi „Lekcja Równości” wydanemu
przez Kampanię Przeciw Homofo-
bii, który to podręcznik ma być
źródłem rzetelnej wiedzy dla na-
uczycieli w naszych szkołach. Au-
torzy „Lekcji Równości” domagają
się np. rewizji obecnie funkcjonują-
cych podręczników pod kątem ich
poprawności co do „innych” modeli
rodziny m.in. poprzez: Ukazywanie
w podręcznikach rożnych modeli ro-
dziny, w tym samodzielnych rodzi-
ców, rodziców nieheteroseksualnych,
rodzin zastępczych (s. 189).

Jesteśmy na etapie prób legislacyj-
nych, gdzie pod płaszczykiem tzw.
polityki równościowej wprowadza
się kolejne zapisy forsowane przez
środowiska LGBT (zwłaszcza śro-
dowiska homoseksualne). Wszyst-
kie kraje, które „dorobiły się” sta-
nu prawnego sankcjonującego „no-
wą rzeczywistość” (z adopcją dzieci
przez pary homoseksualne włącz-
nie), przechodziły właśnie przez ta-
kie etapy legislacji i zmian w świa-
domości ludzi. Jest naiwnością my-
ślenie, że Polska jest krajem wy-
jątkowym i nas to nie dotyczy –

19



wszędzie myślano tak samo. Tam,
gdzie tak myślano, już myśleć nie
można, bo zapisy prawne zabraniają
jakiejkolwiek krytyki zachowań ho-
moseksualnych pod sankcją nawet
więzienia.

Działania pani Kozłowskiej-Raje-
wicz mają charakter ciągłej i nachal-
nej propagandy w jednym kierunku
jasno czytelnym, kiedy czyta się
materiały wydawane i promowane
przez jej urząd.

Należny szacunek dla osób homo-
seksualnych jest sprawą absolut-
nie niekwestionowaną, ale specjal-
ne uprzywilejowanie takich grup
kosztem większości społeczeństwa
(a zwłaszcza dzieci) jest też niedo-
puszczalne.

Jako rodzice zajęci wychowaniem
swoich dzieci nie mamy czasu na
śledzenie poczynań różnych zorga-
nizowanych grupek. W kluczowych
sprawach światopoglądowych naj-
bardziej aktywne są środowiska,
które mają dużo czasu na takie
działania, bo same dzieci nie mają...

Dlatego cenną rzeczą jest, że są
takie instytucje jak Fundacja Mamy
i Taty, które tym się zajmują, a nam
pozostaje jedynie przyłączyć się do
danej akcji przez złożenie swojego
podpisu lub wysłanie maila.

Inicjatywa Fundacji Mamy i Taty
(FMiT) doprowadziła do sytuacji,
gdzie w przeciągu kilku dni ze-
brano około 20 000 podpisów pod
petycją, co dało do myślenia pani
minister, która od tamtego zdarze-
nia zaczęła tonować swoje stanowi-
sko w sprawie forsowanego przez

siebie programu działań. Jest du-
ża szansa, że takie zorganizowane
działanie zapobiegnie w przyszło-
ści niejednej „inżynierii społecznej”
przeprowadzanej bezkarnie jeśli nie
ma takiego nacisku.

Tworząc silne grupy nacisku może-
my oddziaływać na ustawodawców
i urzędników, którzy w przeciw-
nym razie czują się bezkarni. To
na tym między innymi polega idea
społeczeństwa obywatelskiego, by
reagować zbiorowo na złe sytuacje.

Jednym słowem razem można
znacznie więcej.

Inne cenne i ciekawe akcje prze-
prowadzone dotychczas przez FMiT
to:

� „Rozwód? Przemyśl to” – kampa-
nia społeczna na rzecz zahamo-
wania wzrostowego trendu roz-
wodów – zakończona sukcesem
(spadek do poziomu najniższego
od 2004 r.);

� „Pomyśl o dziecku” – kampania
społeczna zachęcająca Rodziców
do posiadania więcej niż jednego
dziecka – w toku;

� „Cała Polska chroni dzieci”;

� „Przeciw wolności i demokracji” –
Strategia polityczna lobby LGTB
w Polsce i na świecie: cele, narzę-
dzia, konsekwencje.

Więcej o fundacji i jej bieżących dzia-
łaniach można znaleźć na stronie
http://www.mamaitata.org.pl

Jacek Brzózka
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RADA DUSZPASTERSKA

W uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, 15 sierp-
nia 2013 r. odbyło się pierwsze ro-
bocze spotkanie odnowionej Ra-
dy Duszpasterskiej. W spotkaniu
uczestniczyli też przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej z Trą-
bek Wielkich oraz Caritas z naszej
parafii.

Głównym tematem spotkania
było omówienie przygotowań para-
fii do Tygodnia Odpustowego, który
w tym roku przypada w dniach
od 1 do 8 września, oraz bieżą-
ca działalność sekcji tematycznych
w Radzie Duszpasterskiej. Nawią-
zując do działań poszczególnych
sekcji Rady Parafialnej, ks. pro-
boszcz E. Szymański zwrócił się do
członków sekcji hydrauliczno-ka-
nalizacyjnej z prośbą o podłączenie
Domu Pielgrzyma do kanalizacji
ściekowej. Podziękował też panom
Jerzemu Karpińskiemu i Mariano-
wi Lewańczykowi za naprawienie
długich drewnianych ław potrzeb-
nych dla pielgrzymów. Zwrócił się
również do członków sekcji remon-
towo-naprawczej z prośbą o oczysz-
czenie i pomalowanie schodów oł-
tarza polowego. Sekcję porządkową
poprosił o wykoszenie trawników
oraz ustawienie ławek i krzeseł
na placu przed ołtarzem polowym.
Do członków sekcji elektryczno-
-elektronicznej skierował szczegól-
ną prośbę o naprawę oświetlenia
parkingu, kaplic różańcowych oraz

założenie oświetlenia wieży kościel-
nej i przy pomniku błogosławio-
nego Jana Pawła II. Jednocześnie
ks. prałat podziękował członkom
Rady Parafialnej, panu Tomaszowi
Laskowskiemu za założenie alarmu
w kościele oraz panu Zdzisławo-
wi Kwiatkowi za dwukrotne ufor-
mowanie żywopłotów na terenie
przykościelnym. Ksiądz proboszcz
poinformował zebranych o rozpo-
częciu prac przy budowie groty przy
bocznym wejściu do kościoła, w któ-
rej będzie umieszczona odnowiona
figura Jezusa Miłosiernego. Teren
przy grocie będzie wyłożony kostką
brukową. W związku z dożynka-
mi, ksiądz proboszcz zwrócił się
do sołtysów i Rad Sołeckich o zor-
ganizowanie osób, które wykonają
korony żniwne. Następnie został
omówiony program poszczególnych
dni Tygodnia Odpustowego. Będzie-
my przyjmować pielgrzymów poczę-
stunkiem, dlatego ksiądz proboszcz
zwrócił się z prośbą o przygoto-
wanie ciast. Główna uroczystość
odpustowo-dożynkowa z Mszą św.
o godz. 12.00 pod przewodnictwem
ks. arcybiskupa odbędzie się 8 wrze-
śnia. O przygotowanie nagłośnienia
i konferansjerkę ksiądz proboszcz
prosił pana Andrzeja Grallę wraz
ze starszymi ministrantami i sza-
farzami Komunii św. Strażaków
ksiądz poprosił o pełnienie służby
porządkowej podczas całego Ty-
godnia Odpustowego, a członków
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Caritas o przygotowanie i popro-
wadzenie loterii fantowej podczas
festynu na stadionie. Ksiądz pro-
boszcz przekazał, że podczas Tygo-
dnia Odpustowego kursować będą
autobusy, celem dowozu (i odwo-
zu) wiernych z terenu gminy na
popołudniowe uroczyste Msze św.,
zaś 8 września autobusy odwiozą
wiernych, którzy nie mają środków
lokomocji, z parkingu przy gimna-
zjum po zakończeniu uroczystości
kościelnej. Rozkład kursów tych
autobusów ksiądz poda w ogłosze-
niach parafialnych.

Na zakończenie omówiono pro-
blem zakupu kwiatów do dekoracji
ołtarzy i wnętrza kościoła. W tym

celu będzie ustawiona skrzynka
w kościele, do której wierni bę-
dą mogli składać swoje podzięko-
wania i prośby do Matki Bożej,
które będą odczytywane podczas
sobotniej nowenny. Tam też będzie
można składać ofiary na kwiaty.
W czasie końcowej dyskusji część
członków Rady Parafialnej zapropo-
nowała, aby ubogacić uroczystości
odpustowe w naszym Sanktuarium
różnego rodzaju pamiątkami z wi-
zerunkiem Matki Bożej Trąbkow-
skiej. Być może w przyszłym roku
uda się coś takiego przygotować,
wzorem innych sanktuariów.

Józef Sroka

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

27 lipca w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli Marta Jankowska
z Kleszczewa i Łukasz Latoszew-
ski ze Skarszew.

***
27 lipca po raz kolejny Zarząd Jed-
nostki OSP Trąbki Wielkie zorgani-
zował akcję „Dar krwi”. Od godziny
8.00, w specjalistycznym ambulan-
sie ustawionym przed remizą OSP
przy ul. Sportowej, można było ho-
norowo oddać krew. Zgłosiło się 27
chętnych, z których 24 osoby odda-
ły 10,8 litra krwi. Organizator Jan
Kosiński dziękuje tym, którzy już
oddali krew i jednocześnie zaprasza

wszystkich chętnych na kolejną ak-
cję „Dar krwi”, która odbędzie się
w Trąbkach Wielkich 23 listopada
2013 r.

***
28 lipca gościliśmy w Trąbkach
Wielkich XXXI Gdańską Pieszą
Pielgrzymkę na Jasną Górę. Do
Trąbek Wielkich przyszło około
500 pielgrzymów podzielonych na
5 grup. W tym roku pogoda dopi-
sała, w związku z czym pielgrzymi
odpoczywali i posilali się na stadio-
nie. Krótki fotoreportaż autorstwa
Wiesława Kempy z tegorocznego
pobytu pielgrzymów w naszej wsi
zamieszczamy na stronach 24–25.

Oprac. S. D.
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Państwo Młodzi Marta i Łukasz Latoszewscy

Kolejna akcja „Dar krwi” w Trąbkach Wielkich
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GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2013 r.

Grupa pielgrzymów XXXI Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę wkracza
na stadion w Trąbkach Wielkich

Pielgrzymi tradycyjnie posilają się zupą „proboszczówką”...
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...i odpoczywają przed dalszą drogą.

INTENCJE MSZY ŚW. – WRZESIEŃ 2013

1. 700: Za śp. Bronisławę
i Bronisława Kotwów

1000: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Marty i Łukasza Latoszewskich

1115: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Anny
i Damiana Niemczyków
w 5. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich oraz Jana
Kowalskiego

1800: Za śp. Małgorzatę Kinder

2. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
nowożeńców Aleksandry
i Przemysława Knitter

b) Za śp. Marię Zielke

c) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla firmy
konsumenckiej i jej klientów
(wspomnienie)

3. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Marty i Łukasza Latoszewskich
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3. b) Dziękczynna za szczęśliwą
operację i o Boże błogosła-
wieństwo dla lekarzy oraz
dziękczynna za dar pieszej piel-
grzymki Natalii na Jasną Górę

4. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
nowożeńców Aleksandry
i Przemysława Knitter
b) Za śp. Jolantę Lewek

5. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Marty i Łukasza Latoszewskich
b) Za śp. Marię Zielke

6. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Jana Dończyka w 83. urodziny
b) Za śp. Gintera Sierlę

7. a) Za śp. Franciszka, Ludwika
i Sylwestra Reimus
b) Za śp. Marię Zielke

8. 700: Za śp. Annę Blajsznic
(rocznica śmierci)
1200: a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Krystyny
Tkaczyk w urodziny
b) Za śp. Andrzeja Brzeziń-
skiego (9. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Artura Marockiego

9. a) Za śp. Danutę Jankowską
(17. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Janinę (6. rocznica
śmierci) i Władysława
Płazów oraz Jana Brokosa
(23. rocznica śmierci)

10. a) W intencji Ojczyzny
b) Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów

11. Za śp. Brygidę i Henryka
Kuszów

Czerniewo: Za śp. Józefa,
Magdalenę, Alfreda, Urszulę
i Zygmunta Karassek

12. a) Za śp. Ernę Geer i Zygmunta
Kluskiewicza

b) Za śp. Marię Zielke

13. a) Za śp. Piotra Wilka
(18. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Artura Marockiego

14. Za śp. Marię Zielke

15. 700: Za śp. Marię Zielke

830, Czerniewo: a) Za śp. Ma-
rię i Władysława Rodów

b) Za śp. Gertrudę, Zygmunta
i Andrzeja Świeczkowskich

1000: W pewnej intencji
(p. Jędryszek)

1115: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
nowożeńców Aleksandry
i Przemysława Knitter

16. a) Za śp. Marię Zielke

b) Za śp. Artura Marockiego

17. a) Za śp. Jadwigę i Józefa Bor-
kowskich oraz Włodzimierza
Sautycza

b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla firmy
konsumenckiej i jej klientów

18. Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Anity i Andrzeja Dończyków
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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19. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Lucyny i Piotra
Piotrowskich w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Marię Zielke

20. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
rodziny Szurgocińskich
b) Za śp. Monikę Narwojsz
(3. rocznica śmierci)

21. a) Za śp. Marię Zielke
b) Za śp. Artura Marockiego

22. 830, Czerniewo: a) Za śp. Mar-
tę, Jana i Józefa Zawickich
oraz Helenę i Józefa Rodów
1115: Za śp. Antoninę
i Andrzeja Czerwińskich, Zofię
i Józefa Walkiewiczów oraz
Henryka Stępnia

23. Za śp. Marię Zielke
24. Dziękczynna, o zdrowie i Boże

błogosławieństwo dla Ireny
i Krzysztofa Marciniaków
w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa

25. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Zofii
Kromer w 90. urodziny
Czerniewo: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Alojzego
Ptacha w 62. urodziny

26. Za śp. Marię Zielke
28. a) Dziękczynna, o zdrowie

i Boże błogosławieństwo
dla Jadwigi Zarembskiej
w 84. urodziny (int. dzieci,
wnuków i prawnuków)
b) Za śp. Hildegardę Karnat
(6. rocznica śmierci)

29. 700: Za śp. Marię Zielke
30. Za śp. Marię Zielke
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

1 września: Kajetan Damian Lewańczyk, Dawid Jakub Radelski,
Jakub Krzysztof Siemaszko;

15 września: Matylda Zulewska;
16 września: Jan Krzysztof Jankowski

Rocznice sakramentu małżeństwa
1 września: 1. roczn. Karoliny (z d. Megger) i Roberta Radelskich

21 września: 1. roczn. Danuty (z d. Suss) i Jana Kolendo
22 września: 1. roczn. Katarzyny (z d. Janus) i Daniela Skoniecznych
22 września: 1. roczn. Aleksandry (z d. Bilickiej) i Adama Łangowskich
29 września: 1. roczn. Joanny (z d. Budnik) i Leszka Strzałkowskich
27 września: 5. roczn. Barbary (z d. Kajut) i Krzysztofa Szkarłatów
27 września: 5. roczn. Edyty (z d. Knitter) i Arkadiusza Jurkowskich

6 września: 10. roczn. Elżbiety (z d. Jasińskiej) i Zbigniewa Haraczów
27 września: 10. roczn. Moniki (z d. Senger) i Mariusza Krzywińskich
19 września: 15. roczn. Moniki (z d. Niedźwiedzkiej) i Wojciecha Pelowskich
19 września: 15. roczn. Lucyny (z d. Ziemann) i Piotra Piotrowskich
17 września: 25. roczn. Krystyny (z d. Słomińskiej) i Mirosława Bogdanów
17 września: 25. roczn. Elżbiety (z d. Keler) i Mariusza Szurgocińskich
24 września: 25. roczn. Ireny (z d. Plak) i Krzysztofa Marciniaków
24 września: 25. roczn. Doroty (z d. Hennig) i Bernarda Kapickich
24 września: 25. roczn. Marioli (z d. Wiebe) i Leszka Zarembskich
24 września: 25. roczn. Heleny (z d. Jaszewskiej) i Andrzeja Rapskich
24 września: 30. roczn. Gabrieli (z d. Rogall) i Wojciecha Piwowarskich
22 września: 40. roczn. Stefanii (z d. Kromer) i Józefa Czuchów

ODESZLI DO PANA
6 lipca: w wieku 1 miesiąca zmarł śp. Karol Tyszer
6 sierpnia: w wieku 82 lat zmarła śp. Maria Zielke
9 sierpnia: w wieku 79 lat zmarł śp. Artur Marocki

2 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Elżbiety Szulc-Czucha

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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