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REFLEKSJE DUSZPASTERZA
po Tygodniowym Odpuście Maryjnym

W dniach 1–8 września obcho-
dziliśmy Tydzień Odpustowy ku
czci Matki Bożej Trąbkowskiej
związany z 26 rocznicą korona-
cji Cudownego Obrazu. W moim
odczuciu Tygodniowy Odpust Ma-
ryjny w naszym Sanktuarium po-
winien być dumą, a zarazem wielką
radością dla wszystkich parafian.
Możemy być dumni, że dane nam
jest mieszkać w miejscowości zna-
nej z kultu Matki Bożej, która tu
sobie wybrała miejsce rozdawnic-
twa łask. Mamy u siebie Cudowny
Obraz ukoronowany przez błogo-
sławionego papieża Jana Pawła II.
Dziękuję Ci, Maryjo, że bez moich
zasług dane mi jest w tym miejscu
pełnić posługę duszpasterską.

Program Tygodnia Odpustowe-
go od lat zasadniczo nie ulega
zmianie, stąd nawet bez czytania
go powinien być w ogólnych za-
rysach znany parafianom. Mimo
tego co roku jest podawany w ogło-
szeniach parafialnych, na tablicy
ogłoszeń i w „Kanie”.

W tym roku pięknie dopisa-
li kapłani, nie tylko z naszego
dekanatu. Codziennie około dzie-
sięciu księży koncelebrowało Mszę
św., a w czwartek było ich aż
dwunastu. Budujący był też udział
w Tygodniu Odpustowym naszych
kochanych szafarzy Komunii św.,

czego nie mogę stwierdzić odnośnie
większości naszych ministrantów.
Są tacy, którzy przez cały tydzień
ani razu nie służyli przy ołtarzu.
Co na to odpowiedzą ich rodzice?

Tradycyjnie poniedziałek Wiel-
kiego Odpustu jest dniem modlitwy
za małżeństwa, połączonej z od-
nowieniem przysięgi małżeńskiej.
Gdyby nie pielgrzymi z innych
parafii, to trzeba by spalić się
ze wstydu z powodu małej liczby
małżeństw z naszej parafii uczest-
niczących w tym nabożeństwie dla
nich przeznaczonym. Czy ty, czy-
telniku (czytelniczko) byłeś (byłaś)
z żoną (mężem) na Mszy św. w po-
niedziałek, by polecić Matce Bożej
swoje małżeństwo, odnowić przy-
sięgę i modlić się w intencji swojej
rodziny? Nie tłumacz się brakiem
czasu, ale przyznaj, że twoje mał-
żeństwo jest religijnie zobojętnia-
łe. Także twój związek z parafią
i wydarzeniami parafialnymi pozo-
stawia wiele do życzenia. Czy taka
areligijna postawa małżonków-ro-
dziców może dobrze wpływać na
kształtowanie wiary i charakteru
dzieci? Przykro mi, że tak ma-
ło małżeństw naszej parafii bierze
udział w tego rodzaju nabożeń-
stwach. Taka tendencja utrzymuje
się od lat. Rezultat? We wtorek
odpustowy Msza św. w intencji wa-
szych dzieci, zawierzenie ich opiece
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Matki Bożej. Dzieci było około 20,
a powinno być przynajmniej 200.
Czyja wina? Myślę, że rodziców.
To wy, rodzice przysięgaliście przy
ołtarzu podczas zawierania sakra-
mentu małżeństwa i przy chrzcie
waszych dzieci, że będziecie je wy-
chowywać po katolicku. Tymcza-
sem większość waszych dzieci nie
uczestniczy też w niedzielnej Mszy
św. Czy spowiadacie się z tego cięż-
kiego zaniedbania? Co powiedzieć
o ojcu katolickiej rodziny, który
sporadycznie lub wcale nie prakty-
kuje wiary, o rodzicach latami nie
przystępujących do spowiedzi św.?
Efekty są bolesne, bo wasze dzieci
dorastając są zagubione w wierze.
W sobotę Tygodnia Odpustowego,
podczas Mszy św. przeznaczonej dla
młodzieży poprosiłem, żeby pod-
nieśli rękę gimnazjaliści. Było ich
dwoje – tragedia! Tragedia ta ma
często początek w obojętności ro-
dziców. To też prowadzi młodych
do życia w związkach niesakramen-
talnych. Zapytajcie ludzi starszych,
czy w ich młodości takie postawy
były często spotykane.

W czwartek i piątek Tygodnia
Odpustowego, związane z poświę-
ceniem pojazdów i udzieleniem sa-
kramentu namaszczenia chorych,
większość obecnych to goście spo-
za parafii. Gdyby nie pielgrzymi,
to dni Tygodnia Wielkiego Odpu-
stu w naszym Sanktuarium byłyby
godne pożałowania, jeżeli chodzi
o udział we Mszy św. Nawet do
niesienia baldachimu w dni wyzna-
czone dla panów z Trąbek Wielkich

– w piątek i sobotę – nie znala-
zło się czterech mężczyzn i musieli
pomagać panowie z innych wiosek.

Do prószenia kwiatów w po-
niedziałek była jedna dziewczynka,
we wtorek – 4 dziewczynki, w śro-
dę – 3 dziewczynki, a rok temu
przyjętych było 17 dziewczynek,
nie licząc dziewczynek z młod-
szych roczników. Co na to nasze
kochane mamusie? Mam chwalić
za taką obojętność? Specjalnie ro-
biłem sobie zapiski z przebiegu
poszczególnych dni odpustowych,
by je wykorzystać w tym słowie.

W niedzielę dożynkową dopisała
pogoda i udział wiernych, ale znów
większość to pielgrzymi. Przybyły
piesze pielgrzymki z sąsiednich pa-
rafii i dla nich nie było za długo,
w odróżnieniu od wielu naszych pa-
rafian dla których za długo trwała
liturgia Eucharystii.

Pragnę w tym słowie podzię-
kować księdzu arcybiskupowi se-
niorowi Tadeuszowi Gocłowskiemu
za przyjęcie zaproszenia i za cie-
płe słowa skierowane zwłaszcza do
rodzin wyróżnionych przez Kapi-
tułę Promującą Wzorowe Rodziny.
Z naszej parafii wyróżnione zostały
rodziny państwa Katarzyny i Jac-
ka Brzózków oraz Wiesławy i To-
masza Laskowskich. Obie rodziny
z Kleszczewa. Dziękuję gorąco pa-
nu wójtowi Błażejowi Konkolowi,
władzom samorządowym i sołty-
som za współorganizację uroczy-
stości dożynkowej. Dziękuję wyko-
nawcom pięknych koron żniwnych
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i chórowi za oprawę uroczysto-
ści odpustowej. Dziękuję wioskom
Czerniewo i Czerniec, że w tym
roku nie tylko bez buntu wykonały
wieniec dożynkowy, ale też zebrały
ofiary na dziękczynną Mszę św. za
tegoroczne plony.

Pewien zawód spotkał mnie
w ten odpustowy wieczór, kiedy
nie pozwolono mi na stadionie od-
prawić zapowiedzianego wcześniej
Apelu Jasnogórskiego. Wróciłem ze
stadionu do kościoła, a ze mną
grupka osób, które tam czekały
na Apel, i tu odprawiliśmy Ma-
ryjny Apel. Nie spodziewałem się,
że spotka mnie taka „odprawa”.
Właśnie tą „odprawą” zakończy-
liśmy obchody Tygodniowego Od-
pustu Maryjnego w trąbkowskim
Sanktuarium.

Członkowie Kapituły
Promującej Wzorowe Rodziny
przy Sanktuarium w Trąbkach
Wielkich

1. dr Ferdynand Froissart, były
wicekurator oświaty w Gdańsku,
przewodniczący Kapituły;

2. dr Barbara Froissart,
wykładowca uniwersytecki;

3. gen. bryg. Dariusz Wroński,
Szef Wojsk Aeromobilnych;

4. mgr Anna Wrońska,
nauczycielka;

5. Halina Szumiło, prezes zarządu
Fundacji Pomocy Społecznej
im. J. Beaumonta;

6. ks. prałat Stanisław Łada,
proboszcz parafii Podwyższenia
Krzyża św. w Pruszczu Gd.;

7. ks. prałat Ryszard Wołos,
emerytowany proboszcz parafii
św. Wojciecha w Świbnie;

8. ks. kanonik Andrzej Pradela,
dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego Kurii
Metropolitalnej Gdańskiej;

9. ks. prałat Edward Szymański,
kustosz Sanktuarium Maryjnego
w Trąbkach Wielkich,
wiceprzewodniczący Kapituły.

ks. E. Szymański

Komunikaty

Proszę parafian chętnych do współ-
udziału w redagowaniu nasze-
go miesięcznika „Kana”. Chodzi
o większą różnorodność treści,
co zwiększy atrakcyjność naszego
miesięcznika.

***

Przy wyszukiwaniu rocznic
chrztów, ślubów i pogrzebów (co
zajmuje mi niemało czasu) kieruję
się tym, że ułatwiam drogim para-
fianom przypomnienie sobie roczni-
cy danego wydarzenia, zachęcając
zarazem, by poprosili o Mszę św.
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z tej okazji, aby razem z rodziną
i wspólnotą parafii podziękować za
otrzymane łaski i prosić o Boże
błogosławieństwo na dalsze lata,
a zmarłym dopomóc w osiągnięciu
zbawienia.

***
Proszę, by przygotowań przed waż-
nymi uroczystościami nie odkładać
na ostatni moment.

***
W niedzielę, 6 października o go-
dzinie 13.00 w kościele w Trąbkach
Wielkich planowana jest Msza św.
z udziałem Telewizji Polonia. Bę-
dzie ją celebrował ks. abp Me-
tropolita Gdański i będzie ona
transmitowana na cały świat. Od
19 września rozpoczęły się przygo-
towania świątyni i liturgii do tego
niezwykłego wydarzenia w naszym

Sanktuarium. W związku z tym,
6 października nie będzie Mszy św.
o godz. 11.15. Tak więc, tego dnia
w naszym kościele będą odprawio-
ne Msze św. o godz. 7.00, 10.00,
13.00, 18.00.

***
W sobotę, 14 września do Sank-
tuarium w Trąbkach Wielkich
przybyło około 650 pieszych piel-
grzymów z Gdańska, Kolbud,
Przywidza. Uroczystą Eucharystię
przy ołtarzu polowym sprawowa-
ło jedenastu kapłanów przybyłych
z pielgrzymami.

***
Pierwsza Komunia św. w naszej
parafii przewidywana jest w drugą
niedzielę maja 2014 r.

ks. E. Szymański

Program adoracji Najświętszego Sakramentu w soboty

godzina adoracjisobota
w mies. 15.00 16.00 17.00

1.
5.10.

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

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

2.
12.10.

grupa modlitewna
św. o. Pio

róża św. Marii Goretti
(p. Anita Ogórek)

róża św. Katarzyny
(p. Aniela Keler)

3.
19.10.

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

róża św. Maksymilina Kolbe
(p. Teresa Świerczek)

4.
26.10.

ślub 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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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2013

6 października: 27. Niedziela
Zwykła
Ha 1,2–3; 2,2–4
2 Tm 1,6–8.13–14
Łk 17,5–10

Apostołowie prosili Pana: „Przy-
mnóż nam wiary!”. Pan rzekł: „Gdy-
byście mieli wiarę jak ziarnko gor-
czycy, powiedzielibyście tej morwie:
«Wyrwij się z korzeniem i prze-
sadź się w morze!», a byłaby wam
posłuszna” (Łk 17,5–6).

Zarzucają wierzącym, że ułatwiają
sobie życie, wybierają łatwiznę. Mó-
wią, że wiara jest dla ludzi słabych,
których trzeba podpierać opowiada-
niami o Panu Bogu, sensie życia,
potrzebie cierpienia, że trzeba ich
karmić „piersią teologii”, bo inaczej
się poprzewracają.

Pewien niewierzący powiedział mi
kiedyś: „Ksiądz wierzy, bo jest słaby
– ja nie wierzę, bo jestem silny.
Nie potrzeba mnie podpierać żad-
nym katechizmem ani prowadzić za
rączkę. Jestem odważny i nawet
piekła się nie boję!”.

Wiara jest jednak dla silnych i sta-
wia ogromne wymagania! Często
domaga się ponadludzkiego wysił-
ku! Nie wystarczy nie gniewać się
na kogoś, kto chce mnie porąbać
na kawałki, trzeba mu jeszcze wyjść
naprzeciw. Jeżeli oko patrzy pożą-
dliwie, trzeba je wyłupić. Jeśli łapa
kradnie, trzeba ją odciąć. By iść za

Jezusem, trzeba sprzedać wszyst-
ko, co się ma, oddawać życie za
przyjaciół...
W Drugiej Księdze Machabejskiej
czytamy, że aniołowie bili batami
grzesznika Heliodora (2 Mch 3,26).
Ładne rzeczy! Mam mówić: „Aniele
Boży, Stróżu mój” nawet wtedy, kie-
dy on pasem bije mnie z oburzenia
za moje złe postępowanie!
Niewiara uspokaja człowieka i po-
zbawia odpowiedzialności za to, co
czyni. Wiara wymaga odwagi, bo
stawia wymagania.

13 października: 28. Niedziela
Zwykła
2 Krl 5,14–17
2 Tm 2,8–13
Łk 17,11–19

Wtedy jeden z nich widząc, że jest
uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga
donośnym głosem, upadł na twarz
u Jego nóg i dziękował Mu. A był to
Samarytanin (Łk 17,15–16).
Zwróćmy uwagę na to, że uleczony
wdzięczny trędowaty, wielbiąc Boga,
upadł do stóp Jezusowych. Przecież
nie wiedział, że Jezus jest Bogiem,
wydawało mu się, że jest On co
prawda niezwykłym lekarzem, ale
człowiekiem. Dziwne wobec tego
jest to, że wielbiąc Boga, obejmował
za nogi człowieka.
Co działo się z pozostałymi? Myślę,
że także wielbili Boga na wysokiej
świętej górze w świątyni Pańskiej.
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Nagłe objawienie się mocy Bożej za-
chwyciło ich Bogiem. Wszyscy ludzie
mogli im się wydać nieważni, mo-
gli nawet zapomnieć o spotkanym
niezwykłym lekarzu. Mogli z góry
patrzeć na kapłanów, jak na gryzi-
piórków z kancelarii jerozolimskiej,
którzy wypisywali zaświadczenia:
„Zaświadczam, że ten i ten już nie
jest robaczywy, ale zdrowy”.

Ktoś powie: ogołoceni, oderwani od
wszystkich ziemskich przywiązań,
a jednak Pan Jezus nie pochwalił
ich. Pochwalił tego, który najgłębiej
zrozumiał, że wielbiąc Boga, nie
można zapominać o ludziach.

Bóg działa poprzez ludzi, którzy są
naokoło nas, dlatego oni rzucają
na nas urok, dlatego ich kochamy,
tęsknimy za drugim człowiekiem,
bez którego jest nam źle. Wydaje
mi się, że ten, kto naprawdę wielbi
Boga, nigdy nie powinien obawiać
się serdecznych uczuć w stosunku
do człowieka.

20 października: 29. Niedziela
Zwykła
Wj 17,8–13
2 Tm 3,14–4,2
Łk 18,1–8

Powiedział im też przypowieść o tym,
że zawsze powinni się modlić i nie
ustawać (Łk 18,1).

Naprzykrzająca się sędziemu wdo-
wa przypomina mi pewną osiem-
nastoletnią dziewczynę, która nie-
ustannie i zawzięcie modliła się o to,
by nie odszedł od niej narzeczony.
Odmawiała Litanię do Wszystkich
Świętych, męczyła każdego, od Jana
Chrzciciela do ojca Maksymiliana

Kolbe. Naprzykrzała się tak, że ze-
rwała na równe nogi wszystkich
świętych, od archiwum po najnow-
sze roczniki. Kiedyś jednak przybie-
gła z płaczem, że ani Bóg, ani żaden
święty jej nie wysłuchał, bo narze-
czony uciekł i zmylił pogonie. Po
dwóch latach znów przybiegła. Tym
razem rozradowana i szczęśliwa, bo
pojawił się drugi narzeczony, lepszy
od poprzedniego, który okazał się
taki niewyjściowy.

Kiedy gorliwie się o coś modlimy,
Pan Bóg często pokazuje nam, że
nasza prośba nie zawsze bywa ta-
ka ważna i dobra. Od tego, o co
się modlimy, ważniejsze jest to, jak
się modlimy. Wzruszająca jest mo-
dlitwa, w której nie dopominamy
się o spełnienie tego, czego chcemy
i nie uważamy, że to, o co prosimy
jest najistotniejsze. Najważniejsza
w modlitwie jest pamięć o Bogu,
świadomość, że jest Ktoś potężniej-
szy ode mnie i jest mi życzliwy, chce
mi pomóc i wie lepiej, co jest mi
potrzebne. W całkowitym zaufaniu
Bogu zawiera się radość i wielkość
modlitwy, która nie patrzy na to,
co dostaje. Wolność od zmartwień
i zbędnego trudu jest owocem świa-
domości Bożej wszechmocy.

27 października: Rocznica
poświęcenia własnego kościoła

1 Krl 8,22–23.27–30
1 Kor 3,9b–11.16–17
J 4,19–24

w pozostałych kościołach
Syr 35,12–14.16–18
1 Tm 4,6–9.16–18
Łk 18,9–14
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Konsekrowana świątynia to świąty-
nia całkowicie oddana Bogu, miej-
sce wyłączone na ziemi. Własność
Boga. Przypomina ambasadę Kró-
lestwa Bożego na ziemi, nad którą
powiewa własny sztandar narodowy
– krzyż. Wewnątrz obowiązuje wła-
sny język – język modlitwy, własne
prawo – prawdy Ewangelii i pra-
wa miłości. Miejsce obecności Jezu-
sa eucharystycznego, sprawowania

ofiary Mszy Świętej, miejsce nasze-
go spotkania z Bogiem i ludźmi.

Jeżeli ktoś znajdzie się w kościele,
a w sercu ma nienawistne myśli,
jeżeli nie modli się, tylko myśli
o własnych urazach, jeżeli nie do-
strzega krzyża – jest cudzoziemcem,
który dostał się do kraju zupełnie
dla siebie obcego.

Ks. Jan Twardowski

BLIŻEJ BIBLII
Chrzest i Trójca Święta

„Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Sy-
na, i Ducha Świętego” – oto najbar-
dziej doniosły akt, jakiego Kościół
może dokonać na ziemi, najbardziej
konieczny jego obowiązek. Spełnie-
nie tego obowiązku powierza Ko-
ściół nawet człowiekowi niewierzą-
cemu, byleby działał w jego imieniu,
byleby chciał dokonać tego, czego
Kościół dokonać zamierza. W akcie
tym jednak nie ma wzmianki o Ko-
ściele, wymienia się w nim trzy Oso-
by Trójcy Przenajświętszej. Kościół
udziela chrztu, a ten sakrament ro-
dzi mu dzieci, daje mu chrześcijan.
Chrześcijanin jednak, chociaż jest
rzeczywistym członkiem Kościoła,
jest przede wszystkim człowiekiem,
który nosi na sobie imiona Ojca
i Syna, i Ducha Świętego, jest za-
tem kimś, kto przynależy do Trójcy
Przenajświętszej.

Chrzest Jezusa

Z chrztu, jaki dawał Jan, z te-
go aktu, który wynalazł i wykonał
człowiek, Bóg natychmiast tworzy
wydarzenie, w którym objawia rze-
czywistości, jakich człowiek nawet
podejrzewać nie mógł. Objawienie
tak mało rzucające się w oczy, że
jak się wydaje, sam tylko Jan je
dostrzegł, zawiera ono jednak w so-
bie już całą tajemnicę Chrystusa
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i Jego dzieła na ziemi, całe bogac-
two chrztu chrześcijańskiego: „W
chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał
rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na Niego. A z
nieba odezwał się głos: Ty jesteś
mój Syn najmilszy, w Tobie mam
upodobanie” (Mk 1,10–11).

Trzeba się wystrzegać przesadnego
materializowania tej sceny, nie moż-
na jej jednak sprowadzać do czyste-
go symbolizmu. Chociaż Ewangelie
mówią wyraźnie, że Jezus widział
„jakiś kształt materialny” podobny
do gołębicy (Łk 3,22), to przecież
nie zamierzają opisywać zjawiska
zewnętrznego w atmosferze, lecz ja-
kieś doznanie duchowe, wizję ana-
logiczną do tych, jakie otrzymują
widzący w apokalipsach. Nie cho-
dzi więc wcale o jakiś cud fizyczny,
ale też tym bardziej nie chodzi
o inscenizację w wyobraźni, któ-
rej zadaniem byłoby ukazanie, kim
jest Jezus. Chodzi tu o wewnętrzne
przeżycie Jezusa, dostrzeżenie Ojca
i Ducha. Ponieważ jednak Jezus
jest człowiekiem i to dostrzeżenie
dochodzi do Niego w Jego człowie-
czeństwie, jakby z zewnątrz, autor
opisu posługuje się takim językiem,
jakim mówią mistycy – mówi o wzro-
ku i słuchu – żeby zaznaczyć, że
stoją wobec rzeczywistości, które są
od nich odrębne i przychodzą do
nich jakby z zewnątrz, skądinąd.

Jezus widzi, że „niebo się otwie-
ra”. Wyrażenie „widzieć, jak niebo
się otwiera” powinniśmy przetłuma-
czyć przez: „widzieć Boga”. W opisie
wydarzenia jednak nie czytamy, że
Bóg stał się widzialny. Jest nie-
wątpliwą prawdą, że Chrystus nie

opuszcza obecności Ojca i że ży-
je w nieustannym widzeniu Go
twarzą w twarz. Jest jednak tak-
że prawdą, że tę obecność twarzą
w twarz przeżywa w stanie, który
św. Paweł nazywa wyniszczeniem.
Ludzka natura, którą Jezus dzieli
z nami, nie zostaje przemieniona
obecnością Jego Bóstwa i podlega
dalej warunkom, jakie stwarza dla
nas panowanie grzechu na świe-
cie. Niebo się otwiera, a oznacza
to, że między Bogiem a Jezusem
nie ma żadnej bariery, że Syn jest
w bezpośrednim kontakcie z Oj-
cem. Pozostaje On jednak na ziemi,
jest zmieszany z grzesznikami. Nie
przekroczył jeszcze progu chwały
i tak jak my jest tylko pielgrzymem
w drodze do ojczyzny, do swojego
Ojca.

Otwarcie się niebios można i tak
rozumieć, że w tej godzinie spełnia
się odwieczne oczekiwanie ludzko-
ści. Odkąd Adam jako grzesznik
został wygnany z raju, człowiek
został oddzielony od Boga. Nawet
„cherubini z ognistym mieczem”
(Rdz 3,24) nie są tak wysoką ba-
rierą między nami a Bogiem, jak
potęga naszego grzechu. Powiedz-
my jaśniej: cherubini są błyskiem
gniewu Bożego spadającego na nasz
grzech, a równocześnie są oni na-
szym lękiem przed Bogiem, naszym
oporem wobec jego miłości i pełną
gniewu zawiedzioną miłością Boga.
Nie mamy sił, żeby kiedykolwiek
wydobyć się z tego stanu, nie stać
nas na to, by na nowo zakosztować
słodyczy Boga.

9



Ale też w żaden sposób nie możemy
utracić pomięci o tej słodyczy i wy-
zbyć się tęsknoty za nią. Od czasów
Adama ludzkość dziedziczy i zacho-
wuje równocześnie stan odrzucenia
od Boga, będący bezpośrednim skut-
kiem nieufności wobec Jego inicja-
tyw, i tęsknotę nie do utracenia za
odnalezieniem Go i za zanurzeniem
się w przepaści Jego miłości. Ca-
ły Stary Testament równocześnie
zaostrza bolesną świadomość grze-
chu, w którym jesteśmy zamknięci,
i gorące oczekiwanie na wyzwo-
lenie, na chwilę, w której pęknie
mur naszego więzienia. W jednym
z ostatnich proroctw Księgi Izaja-
sza znajdujemy modlitwę błagalną
do Boga Izraela: „Obyś rozdarł nie-
biosa i zstąpił – przed Tobą skłębiły
się góry. (...) My wszyscy byliśmy
skalani, a wszystkie nasze dobre
czyny jak skrwawiona szmata. My
wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście,
a nasze winy poniosły nas jak wi-
cher. (...) I oddałeś nas w moc naszej
winy. A jednak, Jahwe, Tyś naszym
ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym

Twórcą, dziełem rąk Twoich jeste-
śmy my wszyscy” (Iz 64,1–7).

Chrzest Jezusa jest tą chwilą, w któ-
rej pękły mury naszego więzie-
nia. Niebo zamknięte po pierw-
szym grzechu otwarło się nareszcie,
a twórcą tego zbawczego czynu jest
Ten istotnie, którego prorok nazwał
jego własnym imieniem: Ojciec. Bóg
zbawia tylko dlatego, że jest Ojcem,
i to właśnie Ojciec objawia się przede
wszystkim podczas chrztu Jezusa.
Jest jednak prawdą, że objawia się
On we właściwy sobie tajemniczy
sposób, tak że w żadnym stopniu
nie staje się widzialny, ponieważ
pozostaje Tym, „który zamieszku-
je światłość niedostępną, którego
żaden z ludzi nie widział ani nie
może zobaczyć” (1 Tm 6,16). Od
Niego jednak pochodzi wszelki dar
i wszelka łaska, ponieważ jest On
samą Hojnością. Od Niego spływa
na Jezusa dar doskonały, w którym
Bóg się cały oddaje – Duch Święty.

Opr. ks. Adam Kroll

ŚWIADEK BOŻEJ MIŁOŚCI
św. Joanna Beretta Molla

Historia świętej Joanny Beretty
Molli to niezwykła opowieść o mat-
ce, która poprzez dochowanie wier-
ności wyznawanym wartościom sta-
je się świętą. Urodziła się 4 paź-
dziernika 1922 roku jako dziesiąte
z trzynaściorga dzieci Marii i Alber-
ta. Ogromny wpływ na ukształto-
wanie się jej cech charakteru miał
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dom rodzinny. Oboje rodzice byli
tercjarzami św. Franciszka. Dzień
w domu Berettów rozpoczynał się
udziałem we Mszy świętej, a koń-
czył wspólnym różańcem. Dzieci
uczono poza modlitwą, wielkodusz-
ności i delikatności wobec innych,
a także wyrzeczenia i ponosze-
nia ofiary dla innych. Żyli bardzo
skromnie, zgodnie z duchem fran-
ciszkańskiej ascezy. W domu pano-
wała atmosfera miłości i życzliwości
wobec siebie. Z ośmiorga dzieci, któ-
re przeżyły, dwoje zostało kapłana-
mi, czworo lekarzami, jedna siostrą
zakonną, a jedna farmaceutą.

Ważnym wydarzeniem w życiu Jo-
anny był udział w rekolekcjach
w wieku 15 lat. Przeżyła je bardzo
głęboko i to właśnie wtedy wyzna-
czyła sobie cele, którym pozostała
wierna do końca życia. Tak pisała
w tym okresie w swoim pamiętniku:
Jezu obiecuję Ci, że podporządku-
ję się temu wszystkiemu, co mi
przeznaczysz. Pozwól mi tylko roz-
poznać Twoją wolę. Czynię święte
postanowienie, aby robić wszyst-
ko dla Jezusa. Każdą moją czyn-
ność, każdą przykrość ofiarować
Jezusowi. Wypełnieniem tych mło-
dzieńczych postanowień była dalsza
droga życiowa Joanny, sumienna
nauka, wybór zawodu, realizacja
powołania do życia rodzinnego.

Już jako młoda dziewczyna czyn-
nie zaangażowała się w działalność
Akcji Katolickiej i w służbie tej
trwała do końca życia. Studiowa-
ła medycynę. Uzyskała specjalizację
z chirurgii. Od 1950 roku praco-
wała razem z bratem jako lekarz

w przychodni w Mesero. Wzywano
ją w dzień i w nocy. Nigdy nie
odmawiała przyjazdu do chorego.
Marzyła, aby tak jak brat i siostra,
lekarze, wyjechać na misje i tam le-
czyć. Postrzegała zawód lekarza nie
jako pracę, ale posłannictwo, służbę
ludziom, którzy cierpią. Pracowała
również w żłobku, przedszkolu, jeź-
dziła na wizyty do potrzebujących,
szczególnie tych których nie było
stać na opłaty za wizytę specjali-
sty czy za leki. Często zostawiała
w książeczce zdrowia pieniądze na
wykupienie leków, wspierała radą
i dobrym słowem utrudzone matki.

W 1949 roku święta Joanna Beretta
Molla poznała swojego przyszłego
męża. Na początku nie była jednak
przekonana czy jej powołaniem jest
życie w małżeństwie, tym bardziej,
że cały czas myślała o wyjeździe
na misje. W celu rozpoznania Bożej
woli wyjechała w 1954 roku na piel-
grzymkę do Lourdes, aby tam mo-
dlić się w tej intencji. Ostatecznie
wątpliwości rozwiał jej kierownik
duchowy, mówiąc jej „załóż rodzi-
nę, tak bardzo potrzeba dobrych
matek”. Tak jak wszystko, również
małżeństwo traktowała bardzo od-
powiedzialnie. Pisała do swojego na-
rzeczonego: „Chciałabym napraw-
dę uczynić Ciebie szczęśliwym i być
taka, jakiej pragniesz: dobra, wy-
rozumiała i gotowa do poświęceń,
jakich życie od nas zażąda. Chcę
podjąć trud, aby stworzyć naprawdę
chrześcijańską rodzinę.”

We wrześniu 1955 roku Joanna
i Piotr Molla zawarli związek mał-
żeński. Joanna pisała do swojej
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siostry: „Modlę się, aby Pan Bóg
podarował mi szybko wiele grzecz-
nych i świętych dzieci.” I to jej
marzenie zaczyna się szybko speł-
niać. W listopadzie 1956 roku uro-
dziła syna, w listopadzie 1957 roku
córkę, a w lipcu 1959 roku dru-
gą córkę. Wszystkie ciąże i porody
miały trudny przebieg. Małżeństwo
Molla zaraz po urodzeniu poświę-
cało swe dzieci Matce Bożej.

Joanna była radosną, uśmiechnię-
tą, życzliwą kobietą. Dbała o swój
wygląd, modnie się ubierała, de-
likatnie malowała paznokcie, kie-
dy Państwo Molla wychodzili na
koncerty. Lubiła odpoczynek po-
śród górskich ośnieżonych szczy-
tów. Umiała dostrzec jak ważny
jest w życiu rodzinnym wspólny
wypoczynek. Przy tym inspirowa-
ła wspólne małżeńskie wyjścia, np.
do filharmonii. Często była także
bardzo utrudzona natłokiem roz-
licznych obowiązków. Trudy każde-
go stanu błogosławionego starała
się znosić w cichości swego serca,
aby nie obciążać bliskich własnymi
zmartwieniami. Dwa razy poroniła.
Nie buntowała się, nie narzekała.
Przyjmowała wszystko w życiu ja-
ko dar od miłującego Boga i miała
szacunek wobec tego daru.

W 1961 roku Joanna zaszła po-
nownie w ciążę. Już na początku
stwierdzono u niej włókniaka maci-
cy. Mimo sugestii zakończenia ciąży
odpowiedziała: „Jestem gotowa na
wszystko, byle tylko ocalono moje
dziecko.”

Po zabiegu operacyjnym Joanna
wróciła do swoich codziennych obo-
wiązków lekarza, żony i matki. Żyła
jednak w ogromnym lęku o zdrowie
nienarodzonego dziecka, a będąc
świadoma możliwych konsekwencji
swojego wyboru również o losy ży-
jących dzieci, gdyby jej zabrakło.
Nie okazywała jednak swojego nie-
pokoju. Do końca pozostała wierna
Bożej Opatrzności: „Czynię wolę
Bożą, a Bóg zatroszczy się o moje
dzieci.” Krótko przed porodem jesz-
cze raz powtórzyła: „Gdyby trze-
ba wybierać między mną a dziec-
kiem – żadnych wahań. Żądam,
abyście wybrali dziecko. Ratujcie
dziecko!” Wiedziała bowiem, że dla
tego maleństwa, które nosiła w swo-
im łonie, była niezastąpiona. Miała
niezachwianą pewność, że nie może
opiekować się swoimi dziećmi, kosz-
tem zabicia najmłodszego. Zmarła
tydzień po porodzie, 28 kwietnia
1962 roku, w wielkim cierpieniu,
mając 39 lat. Została pochowana na
cmentarzu w Mesero.

Jan Paweł II beatyfikował Joannę
podczas Światowego Roku Rodziny
24 kwietnia 1994 r., a kanonizował
ją 16 maja 2004 r. Na uroczystej
Mszy św. byli obecni m.in. mąż
Joanny i najmłodsza córka – Joanna
Emanuela.

Święta Joanna Beretta Molla łą-
czyła w sobie zwyczajność ludzkie-
go życia z niezwykłością świętości.
Podczas uroczystości kanonizacyj-
nych Jan Paweł II powiedział o niej:
„Joanna Beretta Molla była zwy-
kłym, ale jakże wymownym świad-
kiem Bożej miłości. Kilka dni przed
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zawarciem małżeństwa pisała: Mi-
łość to najpiękniejsze uczucie, jakie
Pan zaszczepił w ludzkich duszach.
Naśladując Chrystusa, który „umi-
łowawszy swoich (...) do końca ich
umiłował” (J 13,1), ta święta matka
rodziny w sposób heroiczny docho-
wała wierności zobowiązaniom pod-
jętym w dniu zawarcia sakramentu
małżeństwa. Najwyższa ofiara, któ-
rą uwieńczyła swe życie, świadczy
o tym, że tylko wtedy człowiek
może się zrealizować, gdy ma od-
wagę całkowicie poświęcić się Bogu
i braciom. Oby nasza epoka, dzięki
przykładowi Joanny Beretty Mol-
li, mogła odkryć prawdziwe, czyste
i płodne piękno miłości małżeń-
skiej, przeżywanej jako odpowiedź
na Boże powołanie!”

***

Pamiętajmy również o innych
matkach w historii Kościoła,
których życie stanowi wzór dla

wszystkich współczesnych ko-
biet.

� Święta Zdzisława Czeska
(1215–1252). Stawiana za wzór
dla młodych małżeństw i ma-
tek, była „przykładem małżeń-
skiej wierności, protektorką życia
duchowego rodziny i uczciwości
w obyczajach”. (Papież Paweł VI)

� Błogosławiona Anna Maria Taigi
(1769–1837). Włoska mistyczka
i tercjarka trynitarska, która po-
trafiła pogodzić obowiązki rodzin-
ne z realizacją doskonalenia du-
chowego.

� Sługa Boża Stanisława Leszczyń-
ska (1896–1974). Bohaterska po-
łożna, która podczas pobytu
w obozie śmierci Auschwitz-Bir-
kenau, nie zważając na siebie,
pełniła funkcję położnej obozowej.

Opr. ks. Adam Kroll

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Jakie są wykroczenia przeciw godności małżeństwa?

Kościół naucza, że przekazywanie
życia ludzkiego jest powierzone
przez naturę osobowemu i świa-
domemu aktowi i jako takie jest
poddane najświętszym prawom Bo-
żym, prawom niezmiennym i niena-
ruszalnym, którym wszyscy winni
się podporządkować. Dlatego też
wszystko, co podważa te prawa
jest wykroczeniem przeciw godno-
ści małżeństwa.

� KKK 2380: Cudzołóstwo. Sło-
wo to oznacza niewierność mał-
żeńską. Gdy dwoje partnerów,
z których przynajmniej jeden jest
w związku małżeńskim, nawiązu-
je stosunki płciowe, nawet prze-
lotne, popełniają oni cudzołóstwo.
Chrystus potępia cudzołóstwo na-
wet w postaci zwykłego pożąda-
nia. Szóste przykazanie i Nowy
Testament bezwzględnie zakazu-
ją cudzołóstwa. Prorocy ukazują
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jego ciężar. Widzą w cudzołóstwie
figurę grzechu bałwochwalstwa.

KKK 2381: Cudzołóstwo jest nie-
sprawiedliwością. Ten, kto je po-
pełnia, nie dotrzymuje podjętych
zobowiązań. Rani znak przymie-
rza, jakim jest węzeł małżeński,
narusza prawo współmałżonka
i godzi w instytucję małżeństwa,
nie dotrzymując umowy znajdu-
jącej się u jego podstaw. Naraża
na niebezpieczeństwo dobro ro-
dzicielstwa ludzkiego oraz dzieci,
które potrzebują trwałego związ-
ku rodziców.

KKK 2382: Pan Jezus podkreślił
pierwotny plan Stwórcy, który
chciał nierozerwalności małżeń-
stwa. Znosi pobłażliwość, któ-
ra przeniknęła do Starego Pra-
wa. Między ochrzczonymi mał-
żeństwo zawarte i dopełnione nie
może być rozwiązane żadną ludz-
ką władzą i z żadnej przyczyny,
oprócz śmierci.

� KKK 2383: Separacja małżon-
ków z utrzymaniem węzła mał-
żeńskiego może być uzasadniona
w pewnych przypadkach przewi-
dzianych przez prawo kanonicz-
ne. Jeśli rozwód cywilny pozostaje
jedynym możliwym sposobem za-
bezpieczenia pewnych słusznych
praw, opieki nad dziećmi czy obro-
ny majątku, może być tolerowany,
nie stanowiąc przewinienia mo-
ralnego.

� KKK 2384: Rozwód jest po-
ważnym wykroczeniem przeciw
prawu naturalnemu. Zmierza do

zerwania dobrowolnie zawartej
przez małżonków umowy, by żyć
razem aż do śmierci. Rozwód
znieważa przymierze zbawcze,
którego znakiem jest małżeń-
stwo sakramentalne. Fakt za-
warcia nowego związku, choćby
był uznany przez prawo cywil-
ne, powiększa jeszcze bardziej
ciężar rozbicia; stawia bowiem
współmałżonka żyjącego w no-
wym związku w sytuacji publicz-
nego i trwałego cudzołóstwa: Je-
śli mąż, odłączywszy się od swej
żony, łączy się z inną kobietą,
sam jest cudzołożnikiem, ponie-
waż każe popełnić cudzołóstwo
tej kobiecie; także kobieta, która
mieszka z nim, jest cudzołożni-
cą, ponieważ pociągnęła do siebie
męża innej kobiety.

KKK 2385: Niemoralny charak-
ter rozwodu wynika z nieporząd-
ku, jaki wprowadza on w komór-
kę rodzinną i w społeczeństwo.
Nieporządek ten pociąga za sobą
poważne szkody: dla porzuconego
współmałżonka, dla dzieci, które
doznały wstrząsu z powodu ro-
zejścia się rodziców, często stara-
jących się pozyskać ich względy,
oraz z uwagi na zły przykład,
który czyni z niego prawdziwą
plagę społeczną.

KKK 2386: Może zdarzyć się,
że jeden ze współmałżonków jest
niewinną ofiarą rozwodu orze-
czonego przez prawo cywilne; nie
wykracza on wówczas przeciw
przepisowi moralnemu. Istnieje
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znaczna różnica między współ-
małżonkiem, który szczerze usi-
łował być wierny sakramentowi
małżeństwa i uważa się za nie-
słusznie porzuconego, a tym, któ-
ry wskutek poważnej winy ze
swej strony niszczy ważne kano-
nicznie małżeństwo.

� KKK 2387: poligamia. Zrozu-
miały jest dramat tego, kto pra-
gnąc wrócić do życia zgodnego
z Ewangelią, zmuszony jest od-
dalić jedną lub wiele kobiet, z któ-
rymi dzielił przez lata życie mał-
żeńskie. Jednak poligamia nie jest
zgodna z prawem moralnym: Za-
przecza ona radykalnie komunii
małżeńskiej, przekreśla bowiem
wprost zamysł Boży, który został
objawiony nam na początku, gdyż
jest przeciwna równej godności
osobowej mężczyzny i kobiety,
oddających się sobie w miłości
całkowitej, a przez to samo je-
dynej i wyłącznej. Chrześcijanin,
uprzednio żyjący w poligamii, jest
odpowiedzialny ze sprawiedliwo-
ści za wypełnienie z całą powagą
zobowiązań podjętych wobec swo-
ich dawnych żon i swoich dzieci.

� KKK 2388: Kazirodztwo ozna-
cza intymne relacje między krew-
nymi lub powinowatymi stopnia
zakazującego pomiędzy nimi mał-
żeństwa. Św. Paweł piętnuje ten
szczególnie ciężki grzech: Sły-
szy się powszechnie o rozpuście
między wami, i to o takiej rozpu-
ście... że ktoś żyje z żoną swego
ojca... W imię Pana naszego Jezu-
sa... wydajcie takiego szatanowi

na zatracenie ciała. Kazirodztwo
niszczy związki rodzinne i jest
oznaką cofnięcia się do zwierzę-
cości.

� KKK 2389: nadużycia seksu-
alne popełniane przez doro-
słych na dzieciach lub mło-
dzieży powierzonych ich opie-
ce są zbliżone do kazirodztwa.
Grzech ten jest jednocześnie gor-
szącym zamachem na integral-
ność fizyczną i moralną młodych,
którzy będą nosić jego piętno
przez całe życie, oraz pogwał-
ceniem odpowiedzialności wycho-
wawczej.

� KKK 2390: Wolny związek ma
miejsce wówczas, gdy mężczyzna
i kobieta odmawiają nadania for-
my prawnej i publicznej współ-
życiu zakładającemu intymność
płciową. Określenie to jest zwod-
nicze: Co może oznaczać związek,
w którym osoby nie podejmują
zobowiązań wobec siebie i dają
w ten sposób wyraz brakowi za-
ufania w odniesieniu do drugiej
osoby, do samej siebie lub do
przyszłości? Określenie „wolny
związek” odnosi się do róż-
nych sytuacji, takich jak: kon-
kubinat, odmowa małżeństwa
jako takiego, niezdolność do
podjęcia trwałych i ostatecz-
nych zobowiązań. Wszystkie te
sytuacje znieważają godność mał-
żeństwa; niszczą samo pojęcie ro-
dziny; osłabiają znaczenie wier-
ności. Są one sprzeczne z pra-
wem moralnym. Akt płciowy
powinien mieć miejsce wy-
łącznie w małżeństwie; poza
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nim stanowi zawsze grzech
ciężki i wyklucza z Komunii
sakramentalnej.

KKK 2391: Wiele osób zamierza-
jących zawrzeć małżeństwo do-
maga się dzisiaj swoistego prawa
do próby. Bez względu na powagę
tego zamiaru ci, którzy podejmują
przedmałżeńskie stosunki płcio-
we, nie są w stanie zabezpieczyć
szczerości i wierności relacji mię-
dzyosobowej mężczyzny i kobiety,
a zwłaszcza nie mogą ustrzec tego
związku przed niestałością pożą-
dania i samowoli. Zjednoczenie
cielesne jest moralnie godziwe je-
dynie wtedy, gdy wytworzyła się

ostateczna wspólnota życia mię-
dzy mężczyzną i kobietą. Miłość
ludzka nie toleruje „próby”. Do-
maga się całkowitego i ostatecz-
nego wzajemnego daru z siebie.

Szóste przykazanie określa za-
kres zadań osoby wobec swej toż-
samości seksualnej. Jego podsta-
wą jest przeświadczenie, iż Bóg
w dziele stworzenia człowie-
ka obdarzył zarówno kobietę
jak i mężczyznę tą samą god-
nością. Nadto wpisał w ich czło-
wieczeństwo powołanie do miłości
i wspólnoty.

Opr. ks. Adam Kroll

SŁOWO ŻYCIA

Biblia jest księgą rodziny i dla ro-
dziny. Mówi do wszystkich pokoleń
i o wszystkich tworzących rodzi-
nę, mówi o doświadczeniach ludzi,
których historia spleciona jest z Bo-
giem, ale przede wszystkim pozwala
odkryć miłość Boga, który rodzinę
ustanowił i pobłogosławił.

Henri Daniel-Rops mówił o Biblii:
„Jest to księga jedyna w swoim ro-
dzaju. Księga niewyczerpana, w któ-
rej powiedziano wszystko o Bogu
i wszystko o człowieku. Oto Bi-
blia – Księga nad księgami, Księga
człowieka i Księga Boga”. Do te-
go wyznania znakomitego biblisty
można by dołączyć stwierdzenie:
Biblia jest księgą rodziny i dla ro-
dziny. Mówi do wszystkich pokoleń

i o wszystkich tworzących rodzi-
nę, mówi o doświadczeniach ludzi,
których historia spleciona jest z Bo-
giem, ale przede wszystkim pozwala
odkryć miłość Boga, który rodzinę
ustanowił i pobłogosławił.

Biblijny kwadrans

Tak więc Biblia jest księgą rodziny
i powinna być czytana w rodzi-
nie. Niezwykle cenna jest praktyka
tzw. biblijnego kwadransa w ro-
dzinie. Chodzi o wspólną lekturę
Pisma Świętego. W sobotni czy
niedzielny wieczór można na kil-
kanaście minut wyłączyć telewizor,
by w skupieniu oddać się głośnej
lekturze fragmentów Biblii. Jeden
z członków rodziny czyta wówczas
dla wszystkich pozostałych, którzy
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w zamyśleniu pochylają głowy, by
chłonąć słowo Boże. Choć chodzi
tu przede wszystkim o odkrycie
niezwykłej wartości słowa Bożego,
nie można nie wspomnieć o in-
tegrującej roli takiej praktyki dla
całej rodziny. Zazwyczaj wybiera się
jeden z dwóch sposobów czytania.
Jest to albo lektura ciągła, gdy czyta
się wybraną księgę od początku do
końca, albo tzw. lektura liturgicz-
na. W pierwszym przypadku dobrze
jest rozpocząć od ksiąg łatwiejszych
i bliższych nam mentalnościowo –
od Ewangelii, Dziejów Apostolskich
czy Listów Pawłowych, a dopiero
później przejść do ksiąg trudniej-
szych, zwłaszcza Starego Testamen-
tu. Drugi sposób wymaga znajomo-
ści czytań liturgicznych przeznaczo-
nych na dany dzień.Dziś można je
łatwo odnaleźć w katolickiej prasie
np. Gościa Niedzielnego czy Nie-
dzieli, na stronach internetowych
czy w różnego rodzaju agendach
i kalendarzach liturgicznych. War-
to pomyśleć o tym, by przywrócić
naszym rodzinom wspomniany już
zwyczaj praktykowania kwadransa
biblijnego. Jest to przecież jedna

z dróg odrodzenia miłości i wzajem-
nego zaufania w naszych domach,
droga zbliżenia się nie tylko do Bo-
ga, ale także do siebie nawzajem.
Rację miał niegdyś Tertulian, gdy
pisał: „Pismo Święte powinno nam
podać nie tylko znajomość tajemnic,
lecz również wpływać na obycza-
je i życie czytelników, (...) aby ci,
co interesują się Pismem Świętym,
znaleźli pouczenie nie tylko o tym,
co się z kimś stało lub co on zrobił,
lecz także o tym, jak oni sami ma-
ją postępować. W nim znajdujemy
zasady postępowania i żywoty bło-
gosławionych, przekazane nam na
piśmie jako tchnące życiem wzory
sposobu życia po Bożemu”. Mówi
się, że św. Augustyn tuż przed zbli-
żającą się śmiercią poprosił kogoś
z najbliższego otoczenia, aby przed
oczyma zawiesił mu teksty wybra-
nych psalmów. Recytując te święte
teksty, odszedł do Pana, o którym
mu one przez całe życie chrze-
ścijańskie mówiły. Lektura Pisma
Świętego jest doskonałym przygoto-
waniem do ostatecznego odejścia.

Opr. ks. Adam Kroll

Spotkanie ze Słowem Bożym: od 29.09. do 26.10.2013 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Łk 16,19–31 Łk 17,5–10 Łk 17,11–19 Łk 18,1–8

poniedziałek Łk 9,46–50 Łk 10,25–37 Łk 11,29–32 Łk 12,13–21

wtorek Łk 9,51–56 Łk 10,38–42 Łk 11,37–41 Łk 12,35–38

środa Mt 18,1–10 Łk 11,1–4 Łk 11,42–46 Łk 12,39–48

czwartek Łk 10,1–12 Łk 11,5–13 Łk 11,47–54 Łk 12,49–53

piątek Łk 10,13–16 Łk 11,15–26 Łk 10,1–9 Łk 12,54–59

sobota Łk 10,17–24 Łk 11,27–28 Łk 12,8–12 Łk 13,1–9
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PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
JEST WŁASNOŚCIĄ NAS WSZYSTKICH

Masz dosyć wulgarności, promo-
wania pornografii i braku kultury
w reklamie i przestrzeni publicz-
nej? Możesz wreszcie zrobić coś
konkretnego!

To hasło-zachęta Stowarzyszenia
Twoja Sprawa organizującego ak-
cje konsumenckie. Akcje te mają za
zadanie promować marketing opar-
ty na wartościach i chronić prze-
strzeń publiczną przed obsceniczno-
ścią, seksualizacją kobiet, brakiem
kultury i naruszeniami dobrych
obyczajów w reklamie i szeroko ro-
zumianym marketingu. STS swoimi
działaniami doprowadziło do zdjęcia
niejednej reklamy, która epatowała
wulgaryzmami albo w swym prze-
kazie ocierała się o treści pornogra-
ficzne uprzedmiotawiające kobiety.
Działania STS sprawiły, że niejeden
kiosk i sklep musiał zrobić porządek
ze swoją witryną oblepioną pismami
pornograficznymi w zasięgu wzroku
nawet małych dzieci.

Wszystko to dzieje się w tzw. prze-
strzeni publicznej do której nikt
nie ma prawa wprowadzać treści
narażających najmłodszych na kon-
takt z pornografią, treści urąga-
jących podstawom dobrego smaku
i wychowania, przekazów narusza-
jących szacunek do kobiet.

Czy jako rodzice mamy specjalnie
planować w mieście trasę naszego
przejścia z dzieckiem tak, by nie
przechodzić obok kiosku ociekają-
cego najcięższą pornografią? Czy
swojej dorastającej córce mamy tłu-
maczyć ciągle, że jej wartość nie
polega na jej atrakcyjności sek-
sualnej jak to jest przedstawiane
w różnych przekazach medialnych,
spotach reklamowych itp.?

STS współtworzy społeczeń-
stwo obywatelskie.

Wspólna niezgoda na takie praktyki
skłania rodziców i zdrowo myślą-
cych obywateli państwa do zrzesza-
nia się w takich organizacjach jak
STS. To kolejna inicjatywa tworzą-
ca społeczeństwo obywatelskie. To
jeden zorganizowany głos tysięcy
ludzi prowadzonych przez profesjo-
nalistów sprawnie zarządzających
organizacją. STS jest już rozpo-
znawalną marką, z którą liczy się
coraz więcej reklamodawców i firm
zamierzających reklamować się na
masową skalę.

To nie dziwactwo, ale obrona
przepisów prawa.

Akcje Stowarzyszenia nie są efek-
tem subiektywnych odczuć co do za-
stanej rzeczywistości, ale są reakcją
na łamanie praw i przepisów regulu-
jących współżycie społeczne. Należą
do nich przede wszystkim: Konsty-
tucja Rzeczpospolitej Polskiej, prze-
pisy dotyczące pornografii, kodeks
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etyki reklamy, przepisy o radio-
fonii i telewizji, przepisy ogólne
o reklamie.

Na akcje STS reagują instytucje
takie jak Rzecznik Praw Obywatel-
skich, Rzecznik Praw Dziecka, Rada
Reklamy, Rada Etyki Reklamy, Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Stowarzyszenie oprócz zwalczania
złych praktyk w reklamie zajmuje
się też wyróżnianiem tych, które
wprowadzają praktyki dobre, tak
by zachęcić tych, którzy szanu-
ją wartość przestrzeni publicznej
do propagowania zdrowych postaw
w reklamie.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa
w Sejmie

Stowarzyszenie stara się dotrzeć
do świadomości polityków i rządzą-
cych i w tym celu zorganizowało
konferencję w Sejmie pt. „Odebra-
na niewinność. Seksualizacja kobiet
i dziewcząt w mediach i reklamie”.
Konferencja została zorganizowana
we współpracy z Amerykańskim To-
warzystwem Psychologicznym i Mi-
nisterstwem Edukacji Wielkiej Bry-
tanii, które przedstawiły również
swoje własne opracowania na te-
mat fatalnego wpływu seksualiza-
cji. Całość konferencji z jej mate-
riałami jest dostępna na stronie:
www.twojasprawa.org.pl

Posłowie i senatorowie dostali rów-
nież od Stowarzyszenia książkę pt.
„Pornoland”, traktującą o zgubnym
wpływie pornografii na jej odbior-
ców, a zwłaszcza na młodzież. Co cie-
kawe autorką książki jest zagorzała

feministka, która demaskuje praw-
dziwe intencje udziałowców prze-
mysłu pornograficznego i wszystkie
zakłamania z tym związane, funk-
cjonujące w naszej kulturze.

Promocja zdrady małżeńskiej –
czy to możliwe?

Najnowsza akcja Stowarzyszenia
Twoja Sprawa dotyczy reklamy...
niewierności. To nieprawdopodob-
ne, ale na billboardach reklamu-
jących usługi tzw. portalu rand-
kowego można znaleźć zachętę do
zdrady drugiej osoby! Dla samego
portalu i dla firm wynajmujących
powierzchnię reklamową najwidocz-
niej nieważny jest dramat rozpada-
jących się rodzin i rozpacz dzieci
doświadczających rozejścia się ro-
dziców. Najważniejszy jest zysk.

Drugi aspekt takiego „marketingu”
to niczym nieograniczone przesu-
wanie granic społecznej akceptacji
tak negatywnych zachowań jak nie-
wierność.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej
akcji zwłaszcza małżeństwa. Wy-
słanie maila na gotowym formu-
larzu zabiera kilka minut, a ma-
ile z indywidualnym tekstem tym
bardziej są mile widziane. Szcze-
góły na stronie Stowarzyszenia:
www.twojasprawa.org.pl

UWAGA – STS nie jest organizacją
o charakterze religijnym lub poli-
tycznym. Do swych akcji zaprasza
wszystkich ludzi, którym nie jest
obojętne, co się dzieje na naszych
ulicach, w naszych sklepach i w na-
szych mediach.

Jacek Brzózka
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BĘDZIEMY WAM O TYM OPOWIADAĆ

13 września 2013 r. drużyny raj-
dowe ze szkół podstawowych i gim-
nazjum ruszyły z różnych punktów
gminy, aby o godzinie 12.00 spotkać
się pod pomnikiem w Granicznej
Wsi. Trasy były różnej długości, ale
każda prowadziła przez piękne tere-
ny Wyżyny Gdańskiej oraz na każdej
można było zobaczyć miejsca zwią-
zane z polskością na naszych tere-
nach. Wszystkie drużyny dotarły na
czas. W samo południe uroczystym
wprowadzeniem sztandarów i złoże-
niem wiązanek rozpoczęło się mo-
dlitewno-wspomnieniowe spotkanie
pod pomnikiem, upamiętniające 74.
rocznicę przywozu pierwszych jeń-
ców cywilnych do filii obozu Stutthof
w Granicznej Wsi.

Ksiądz proboszcz Dariusz Cie-
niewicz wraz z dziećmi ze Szko-
ły Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich poprowadzili modlitwę w in-
tencji ofiar drugiej wojny światowej,
a zwłaszcza za osoby zamordowane
w Granicznej Wsi. Krótkie wspo-
mnienia o swojej niewoli w obozie
Stutthof opowiedział obecny na uro-
czystości pan Stefan Lewandowski.

Sylwetkę błogosławionego ks. Ste-
fana Wincentego Frelichowskiego,
który niedługo przebywał w obo-
zie w Granicznej Wsi, przypomniała
pani Elżbieta Grot, kierownik dzia-
łu naukowego Muzeum Stutthof.
Żywym świadectwem dla młodzie-
ży były wspomnienia pani Jadwi-
gi Schützmann, która opowiedziała
o ekshumacji zwłok dh. komendanta
ZHP Chorągwi Gdańskiej Alfa Licz-
mańskiego. Pod pomnikiem oprócz
młodzieży zebrali się zaproszeni go-
ście, a wśród nich pan Mateusz
Sroka radny powiatowy, pan Józef
Sroka przewodniczący Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie wraz z radnymi,
delegacja Urzędu Gminy, pan An-
drzej Gajowniczek nadleśniczy le-
śnictwa Kolbudy wraz z delegacją,
sołtysi oraz przedstawiciele rodzin
byłych więźniów obozu Stutthof.
Dla wszystkich gości uroczystość
rozpoczęła się nieco wcześniej. O go-
dzinie 10.00 w Szkole Podstawowej
im. Zygmunta Bukowskiego w Czer-
niewie odbyło się spotkanie, które
skłaniało do wspomnień, refleksji
i zadumy nad minionymi dziejami.

Uroczystość patriotyczna pod pomnikiem w Granicznej Wsi
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Po oficjalnych uroczystościach
młodzież i zaproszeni goście uczest-
niczyli w poczęstunku, zorganizo-
wanym przez GOKSiR w Trąbkach
Wielkich i gospodynie z Granicz-
nej Wsi. Uroczystości w Granicznej
Wsi organizowane są we współpracy
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie oraz
dyrektorów Szkoły Podstawowej im.
Zygmunta Bukowskiego w Czernie-
wie i Szkoły Podstawowej im. Ku-
negundy Pawłowskiej w Trąbkach
Wielkich.

Rajd pieszy do Granicznej Wsi
ma być przypomnieniem i lekcją hi-

storii dla młodego pokolenia. Zdarza
się, że dzieci nie znają imion czy
zawodów swoich dziadków. Powoli
historia rodziny przestaje się liczyć.
Ważne jest tylko tu i teraz. Dlatego
trzeba opowiadać o tych czasach, na
przekór wszystkiemu trzeba mówić
o trudnych przeżyciach, nie po to,
aby uczyć nienawiści do jakiejś na-
cji, ale żeby ostrzegać przed czymś
strasznym – przed pogardą dla dru-
giego człowieka. Z pogardy rodzi się
zawsze zło!

Przemysław Sautycz

PIELGRZYMKA W ROKU WIARY

Po raz kolejny podjąłem za zgo-
dą Żony decyzję, iż wyruszę z Helu
wraz z 32. Kaszubską Pieszą Piel-
grzymką na Jasną Górę. Jak co roku
25 lipca o poranku wyruszyliśmy
z helskiego kościoła parafialnego Oj-
ców Franciszkanów. Pierwszego dnia
wieczorem uroczystej liturgii w sank-
tuarium Królowej Polskiego Morza
przewodniczył ks. abp senior Tade-
usz Gocłowski. Porównał wszystkich
pątników w naszej Ojczyźnie, którzy
podjęli decyzję o pielgrzymowaniu,
do Bożych promieni, które przebija-
ją się pośród gęstej warstwy chmur
codzienności. Pod przewodnictwem
ks. prof. Jana Perszona i duchową
opieką ks. Jana Plottke i dziesięciu
innych kapłanów kroczyliśmy trady-
cyjną trasą, odwiedzając kolejno: Pia-
śnicę (miejsce egzekucji i cmentarz
kilkunastu tysięcy działaczy polskich
i kaszubskich oraz chorych obywateli
Niemiec, których hitlerowcy mordo-
wali pod Wejherowem od począt-
ku II wojny światowej), sanktuaria

w Wejherowie, Sianowie. Dalej trasa
wiodła m.in. przez Świecie, Toruń,
Sieradz.

Podobnie jak w latach minionych
na szlaku pielgrzymkowym dostrze-
galiśmy inną, lepszą stronę Pola-
ków: gościnność, otwartość i jedność.
Po raz kolejny tysiące domów było
otwartych dla pielgrzymów, tysiące
rodaków podejmowało nas obiadami
w swych domach oraz udzielało nocle-
gów. Szczególnie wzruszały momen-
ty, kiedy ubodzy ludzie otwierali swe
domy i naprawdę dzielili się kromką
chleba i łykiem herbaty, prosząc jedy-
nie o modlitwę w różnych intencjach.
Można było na kilkanaście dni zapo-
mnieć o wszelkich waśniach, sporach,
wypadkach, oszustwach, gwałtach,
prowokacjach, oskarżeniach i pomó-
wieniach, jakimi codziennie jeste-
śmy zasypywani przez wszelkie środ-
ki masowego przekazu. Czas piel-
grzymki wypełniał codzienny rytm
modlitw: poranne modlitwy i śpiew

21



Godzinek, następnie gawęda litur-
giczna ks. profesora na temat wiary,
kolejnym stałym punktem była kon-
ferencja dnia, a po niej Różaniec,
Koronka i Litania do Bożego Miło-
sierdzia oraz w wybrane dni Droga
Krzyżowa i Nowenna do Matki Bożej.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą
Świętą o świcie, a kończyliśmy Ape-
lem Jasnogórskim. Jak widać czasu
na rozrywkę (jak wielu nazywa piel-
grzymkę) było niewiele.

Głoszone konferencje dotyczyły
naszej wiary, a częściej może i ob-
nażały naszą niewiarę. Patrząc na
nas samych, często widzimy, iż na-
rzekamy na wszystko na co można:
zarobki, pracę, rodzinę, polityków,
Kościół. A czy nie warto pomyśleć,
za co możemy dziękować Bogu. Na
pewno za dar wiary, który otrzy-
maliśmy bez żadnych zasług. Nawet
w naszych czasach katolicy w róż-
nych częściach świata oddają życie za
wiarę. Winniśmy umieć dziękować za
wolność Ojczyzny i pokój w kraju, za
wszelkie dobro ale i doświadczenia,
które nas spotykają. Jak to bywa
w naszym życiu, niech każdy sobie
sam odpowie...

Wdzięczność powinna być wyra-
żana nie tylko werbalnie, tj. słow-
nie, ale przede wszystkim działa-
niem (wszak wiara bez uczynków jest
martwa). A jak włączamy się w ży-
cie najbliższej wspólnoty: rodzinnej,
wiejskiej, parafialnej, gminnej, na-
rodowej? I tu znów każdy może
uderzyć się w piersi. Czy włączamy
się np. w porządkowanie i utrzy-
manie w należytym stanie miejsc
na cmentarzach, przy przydrożnych
kapliczkach, w Miejscach Pamięci,
w kościołach parafialnych i kaplicach,
w miejscach publicznych... Większość

z nas kończy swą działalność w ja-
kiejkolwiek dziedzinie tam, gdzie się
kończy próg własnego mieszkania
bądź domu. Jednak do krytyki i żą-
dań jesteśmy jako Polacy pierwsi.
Ksiądz Jan próbował też podkreślić
w czasie pielgrzymki, iż szeroko roz-
powszechniany liberalizm delikatnie,
aczkolwiek skutecznie, usuwa religię
katolicką z naszego otoczenia. Nie-
stety z naszym udziałem, wszak czę-
sto poddajemy się wszelakim wpły-
wom z różnych stron świata. Coraz
mniej interesuje nas historia naszych
rodzin, wsi, Ojczyzny. Niestety więk-
szość z nas jest już obojętna nie tylko
a wszelkie wydarzenia w kraju, ale
i w Kościele katolickim, którego je-
steśmy członkami. A jak wiadomo bez
ludu Bożego Kościół nasz zmierzać
będzie do odwrotu. Groźny nie jest
ateizm sam w sobie, tylko wybiórcza
wiara nas samych – „niedzielnych
katolików”, którzy odsiedzą godzinę
na niedzielnej Mszy Świętej i przyj-
mą (albo i nie) księdza na kolędzie.
O smutnej rzeczywistości cywilizacji
śmierci nie chcę pisać, jednak każdy
w swoim sumieniu niech rozważy
własne podejście do prawa do życia
od poczęcia do naturalnej śmierci,
a także do moralnych zobowiązań,
które nakłada na nas nasza religia.
Możemy się uczyć od wyznawców
innych religii jak bronić swych zasad
i norm społecznych oraz obrzędów
wynikających z wiary.

Na szlaku warto było uświado-
mić sobie, że pielgrzymka ma nas
zbliżyć do Chrystusa poprzez pew-
ną ofiarę (zmęczenia, niewyspania,
zmęczonych nóg itd). Celem nie by-
ła sama Jasna Góra (choć przeży-
cia i wzruszenia są niepowtarzalne).
Prawdziwy cel to upodobnienie się
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choć w małym stopniu do Chrystu-
sa, który jest naszą Drogą, Prawdą
i Życiem. Kilkanaście dni rekolekcji
w drodze to także szkoła charakte-
ru szczególnie dla młodych, którzy
uczą się sumienności, otwartości na
drugiego człowieka, punktualności,
przezwyciężania własnych słabości
w momentach trudu i bólu. Sporą
grupę w tej najdłuższej pielgrzymce
w Polsce stanowili po raz kolejny
uczestnicy z różnych zakątków kra-
ju, m.in. z Zielonej Góry, Krakowa,
Limanowej. Jak podkreślają szcze-
gólnie starsi pielgrzymi, którzy brali
udział w wielu pielgrzymkach, gru-
pa kaszubska wyróżnia się przede
wszystkim rozmodleniem (mało jest
czasu na śpiew i zabawę), punktual-
nością i precyzyjną organizacją m.in.
służby medycznej, porządkowej, tech-
nicznej i kwatermistrzowskiej. Jest
też czas na kontakt z językiem ka-
szubskim, w którym kilkakrotnie
odprawiana była liturgia.

Po przejściu blisko 650 km, u pod-
nóża jasnogórskiego sanktuarium po-
witał nas ks. abp senior Tadeusz Go-
cłowski, który przewodniczył także
Mszy Świętej dla pielgrzymów na-
szej archidiecezji (z grup gdańskich,
gdyńskiej i kaszubskiej). Dziękując
Bogu za możliwość pielgrzymowa-
nia, tą drogą chcę podziękować za
dar modlitwy w intencjach pielgrzy-
mów tym wszystkim, którzy pozo-
stali w domach. Chcę także dodać,
że często w poszczególnych nabożeń-
stwach modlitwą, ofiarą zmęczenia
i bólu wspieraliśmy Ojca Święte-
go Franciszka, kapłanów pracują-
cych z oddaniem w naszych kościo-
łach, krewnych, sąsiadów i przyjaciół,
szczególnie tych, którzy zmagają się
z chorobami i innymi doświadcze-
niami, o umocnienie w wierze i dar
męstwa w życiu codziennym.

Jan Trofimowicz jr

Grupa porządkowych 32. Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
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Nowo ochrzczony Maksym Pietrzak z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Nikodem Marcinkiewicz z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Agnieszka Wójtowicz z rodzicami i chrzestnym

Państwo Młodzi Ewelina i Paweł Żukowscy
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

17 sierpnia w naszym koście-
le chrzest św. otrzymał Maksym
Pietrzak, syn Moniki i Mirosława
z Trąbek Wielkich.

***
18 sierpnia w kościele pw. św. Jaku-
ba w Kłodawie, odbyło się uroczyste
pożegnanie ks. Bronisława Chude-
go, który po 22 latach posługi jako
proboszcz w tej parafii, przeszedł
na zasłużoną emeryturę. Ksiądz
Bronisław jest obecnie rezydentem
w parafii Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Pruszczu Gdańskim. De-
cyzją metropolity gdańskiego pro-
boszczem parafii w Kłodawie został
ks. Zdzisław Kumor, dotychczasowy
proboszcz parafii w Żelisławkach.

***
23 sierpnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli Ewelina Chylińska
z Kleszczewa i Paweł Żukowski
z Gołębiewa Wielkiego.

***
25 sierpnia w naszym koście-
le chrzest św. otrzymał Nikodem
Marcinkiewicz, syn Doroty i Prze-
mysława z Kleszczewa.

***
1 września w kościele parafial-
nym ochrzczona została Agnieszka
Wójtowicz, córka Martyny i An-
drzeja z Kleszczewa.

***

6 września w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakramentalny zwią-
zek małżeński zawarli Anna Kar-
das z Trąbek Wielkich i Artur
Roczon z Redy.

***
W dniach od 1 do 8 września
obchodziliśmy tygodniowy odpust
ku czci Matki Bożej Trąbkowskiej –
Patronki Świata Pracy. Główna uro-
czystość odpustowa połączona była
z dożynkami archidiecezjalno-samo-
rządowymi, a w tygodniu poszcze-
gólne dni dedykowane były różnym
grupom wiernych. W niedzielę od-
pustową przy ołtarzu polowym od-
prawiona została uroczysta suma
dziękczynna za plony, koncelebro-
wana przez kilkunastu kapłanów
pod przewodnictwem ks. arcybi-
skupa seniora Tadeusza Gocłow-
skiego. Na rozpoczęcie uroczystości
słowa powitania do ks. arcybisku-
pa skierowali: Katarzyna i Jacek
Brzózkowie z Kleszczewa, wójt
Błażej Konkol oraz ks. proboszcz
Edward Szymański, a starostowie
dożynek Beata i Roman Bogda-
nowiczowie z Pawłowa wręczyli
ks. arcybiskupowi bochen chleba
z tegorocznego zboża. Po powitaniu
ks. arcybiskup poświęcił korony do-
żynkowe oraz ziemię z placu w Trąb-
kach Wielkich, przeznaczonego pod
budowę Domu Ulgi w Cierpieniu
im. św. Ojca Pio. Następnie wyko-
nawcy najpiękniejszych koron żniw-
nych otrzymali puchary i wyróżnie-
nia. Przed rozpoczęciem Mszy św.
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Państwo Młodzi Anna i Artur Roczonowie

Państwo Młodzi Anna i Denis Kąkolowie
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Uroczystość odpustowo-dożynkowa w Trąbkach Wielkich – homilia ks. arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego

Ksiądz arcybiskup składa gratulacje wyróżnionej rodzinie Katarzyny i Jacka
Brzózków
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ks. arcybiskup wręczył wyróżnie-
nia rodzinom nominowanym przez
Kapitułę Promującą Wzorowe Ro-
dziny. Z naszej gminy tytuł Rodziny
Wyróżnionej otrzymali: Katarzyna
i Jacek Brzózkowie z Kleszczewa,
Wiesława i Tomasz Laskowscy
z Kleszczewa, Małgorzata i Adam
Bremborowie z Postołowa oraz
Bożena i Roman Kiełczykowscy
z Mierzeszyna. Oprawę muzyczną
Mszy św. uświetniły połączone chó-
ry: Męskie Towarzystwo Śpie-
wacze „Gryf” z Trąbek Wielkich
oraz „Santo Bartolomeo” z pa-
rafii w Mierzeszynie. Po Mszy św.
uformował się korowód dożynko-
wy z orkiestrą dętą ze Stężycy

na czele, który przemaszerował na
stadion, gdzie odbyła się biesiada
dożynkowa. Dużym powodzeniem
cieszyła się loteria fantowa zorga-
nizowana przez Parafialną Caritas.
Gwiazdą wieczoru był znany saty-
ryk Krzysztof Piasecki. Ponadto
na scenie zaprezentowali się in-
ni artyści, a wśród nich Męskie
Towarzystwo Śpiewacze „Gryf”
z Trąbek Wielkich.

***
14 września w naszym kościele
w związek małżeński wstąpili Anna
Jagła z Trąbek Wielkich i Denis
Kąkol z Kielna.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – październik 2013

1. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Anny i Denisa Kąkolów
b) Za śp. Wacława
Niewiadomskiego

2. Za śp. Gertrudę Butowską
(30. dzień od śmierci)
Czerniewo: Za śp. Zofię
i Stefana Prociów, Krzysztofa
Kempika i Jolantę Lewek

3. Za śp. Marię Zielke
4. a) O szczęśliwe rozwiązanie

(int. p. Trofimowiczów)
b) Za śp. Gertrudę Butowską

5. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Anny i Artura Roczonów
b) Za śp. Marię Zielke

6. 830, Czerniewo:
Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Dionizego
Szynki w 80. urodziny

1000: Za śp. Mirosława
i Wojciecha Kowalewskich oraz
Hannę Goczkowską

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Barbary i Kazimierza
Szepietowskich w 28. rocznicę
sakramentu małżeństwa

7. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Barbary
Ciećko w 18. urodziny

b) Za śp. Sylwestra Reimusa
(15. rocznica śmierci)

8. Za śp. Helenę, Bożenę, Daniela
i Mieczysława Rucińskich
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9. Za śp. Jana Borkowicza

Czerniewo: Za śp. Władysława
Szostka i zmarłych z tej rodziny

10. a) W intencji Ojczyzny

b) Za śp. Gertrudę Butowską

11. Za śp. Zofię Trofimowicz,
Annę Burdównę, Kunegundę
Pawłowską i zmarłych
nauczycieli z naszej gminy

12. a) O zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo dla Manfreda
Kratzke w urodziny

b) Za śp. Ryszarda (10. rocznica
śmierci) i Jarosława Kruków

13. 830, Czerniewo: a) Za śp. Ma-
rię i Władysława Rodów

b) Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(16. rocznica śmierci)

1115: O zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo dla ks. prałata
Edwarda Szymańskiego w imie-
niny (int. nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św.)

14. a) Dziękczynna za otrzymane
łaski (int. Gabrieli Radelskiej)

b) Za śp. Gertrudę Butowską

15. a) Za śp. Pawła Hensla
(12. rocznica śmierci)

b) Za śp. Teresę Gąsior
i zmarłych z tej rodziny

16. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Jadwigi Pianowskiej
w imieniny

Czerniewo: Za śp. Martę
i Bernarda Lefańczyków

17. O błogosławieństwo Boże dla
Bartusia Wilka w 1. urodziny

18. a) Za śp. Jadwigę i Wiktora
Radelskich i zmarłych z tej
rodziny
b) Za dusze w czyśćcu, w in-
tencji matek które dokonały
aborcji i za konających

19. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Barbary i Jarosława Grotów
w 22. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Izabeli
i Pawła Paziaków w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa

20. 830, Czerniewo: O zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Henryka Karnatha w 70.
urodziny (int. żony, dzieci
i wnuków)
1115: Za śp. Helenę i Mieczy-
sława Rucińskich oraz Halinę
Szostek (1. rocznica śmierci)

21. a) Za śp. Łucję Selka
b) Za śp. Jana Czerw

22. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Ewy
i Jarosława Lagów w 25. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Renatę Dunst
(5. rocznica śmierci)

23. Za śp. Jana Łaszewskiego
(2. rocznica śmierci)
Czerniewo: Za zmarłych z ro-
dzin Ziemannów i Piszczuków

24. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Anny
i Andrzeja Karczów w 31. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Gertrudę Butowską
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25. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
i zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

26. a) Za śp. Bolesława Ceplina
(24. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Franciszka Sussa

27. 700: Za śp. Metę Cymer-
mann, Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plaków

830, Czerniewo:
Za śp. Józefa i Helenę
Rodów

1115: Za śp. Jana i Bertę
Stefanów oraz zmarłych z tej
rodziny

1800: Za śp. Gertrudę
Butowską

28. Za śp. Jana Czerw

29. Za śp. Jana Kantaka
(10. rocznica śmierci)

30. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Iwony i Czesława Sulewskich
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Teresę Kempę
(17. rocznica śmierci)

31. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Teresy Wawrynowicz
w 70. urodziny i Mariana
Wawrynowicza w 71. urodziny

b) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Anny i Denisa Kąkolów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
18 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki (z d. Senger) i Mariusza Krzywińskich
16 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli (z d. Trofimowicz) i Pawła Paziaków
30 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony (z d. Banaczyk) i Czesława Sulewskich
8 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Lidii (z d. Szwindowskiej) i Władysława Łączów
22 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy (z d. Dymitruk) i Jarosława Lagów
29 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Marzeny (z d. Suss) i Marka Małkowskich
1 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji (z d. Orlikowskiej) i Mieczysława Kąkolów
8 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Reginy (z d. Kelpin) i Adama Zapaśników
22 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Szyszko) i Janusza Tiborskich
6 października: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Jadwigi (z d. Zielke) i Franciszka Drobniewskich

ODESZLI DO PANA

30 czerwca: zmarł w wieku 60 lat śp. Jan Czerw z Ełganowa, budowniczy
kościołów w Czerniewie i Ełganowie
2 września: zmarła w wieku 82 lat śp. Gertruda Butowska z Trąbek
Wielkich

7 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Małgorzaty Zalewskiej
7 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Jarosława Zajączkowskiego
17 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Haliny Szostek

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


