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19 grudnia 2013 r. Inscenizacja jasełek w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich

Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie spiesznie dążycie?
Powiedzcie nam trzej królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie nie ma tronu
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu
Już się w świecie szerzy.



PRZEGLĄD WYDARZEŃ MINIONEGO ROKU 2013

Wizyta duszpasterska, tzw. kolęda
trwała w naszej parafii od 27 grud-
nia 2012 r. do 20 stycznia 2013 r.
Ełganowo odwiedził rektor tamtej-
szego kościoła ks. Bolesław Anto-
niów. Termin kolędy był podany
w „Kanie”, niedzielnych ogłosze-
niach duszpasterskich i w gablocie.
W zasadzie wierni byli przygotowa-
ni i obecni na kolędzie.

***

Po zakończeniu kolędy wieloletnim
zwyczajem odbyłem pielgrzymkę.
Tym razem odwiedziłem Berlin,
Drezno, Wrocław, Jasną Górę i Li-
cheń. Wraz ze mną pielgrzymowali
państwo Anita i Andrzej Dończy-
kowie wraz z synem Bartłomiejem
oraz pani Urszula Kielas – wszyscy
z Czerniewa.

***

Kolejny raz Ministerstwo Kultury
odrzuciło naszą prośbę o pomoc
w sfinansowaniu renowacji bocz-
nych ołtarzy naszej parafialnej świą-
tyni. W obecnej sytuacji parafii nie
stać na pokrycie kosztów tej odnowy
wynoszących według wykonanego
kosztorysu około 200 tys. zł.

***

Rekolekcje wielkopostne, którymi
objęty był też kościół rektorski w Eł-
ganowie, przeprowadził ojciec Mi-
chał Krzysztofowicz ze zgromadze-
nia Pocieszycieli z Getsemani. Były

one dobrze przygotowane i przepro-
wadzone przez ojca rekolekcjonistę.

***

Na zakończenie Triduum Paschal-
nego, w Wielką Sobotę wieczorem
w kościele parafialnym odprawiono
uroczystą Mszę św. Wigilii Paschal-
nej z procesją rezurekcyjną. W ko-
ściele filialnym w Czerniewie Msza
św. rezurekcyjna odbyła się w Wiel-
ką Niedzielę rano.

***

Na początku kwietnia dokonano
kradzieży drewnianej figury Miło-
sierdzia Bożego z kaplicy przy ul.
Ełganowskiej, mimo tego, że kaplica
ma metalowe okratowanie. To już
druga profanacja. Pierwszą figurę
wandale rozbili kamieniami. Ukra-
dzioną figurę zniszczoną i częściowo
spaloną znaleziono w piwnicy budo-
wanego domu na Osiedlu Leśnym.
Do kaplicy została ufundowana no-
wa figura Chrystusa Miłosiernego.
Koszty zakupu pokryli parafianie
(wandale, którzy zniszczyli figurę
są znani księdzu proboszczowi).

***

Na Domu Pielgrzyma i częściowo na
plebanii zostały wymienione rynny
oraz na dachu kościoła parafialnego
założono nowe śniegołapy. Koszt
wszystkiego to około siedem tysięcy
złotych.
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Ławki kościoła parafialnego i ko-
ścioła filialnego w Czerniewie zo-
stały zaopatrzone w maty ocie-
plające, które wykonała pani Ju-
styna Ossowska z Osiedla Leśne-
go. Dzięki hojności pana Tomasza
Ossowskiego, męża pani Justyny,
zostały zainstalowane kamery mo-
nitoringu w kościele, zakrystii i na
parkingu przed Domem Pielgrzy-
ma. Zainstalowany jest też system
alarmowy (o czym wie mało pa-
rafian) zabezpieczający wejście na
chór, prezbiterium oraz zakrystię.
Wykonawcą tego systemu jest pan
Tomasz Laskowski z Kleszczewa.
System alarmowy jest podłączony
do posterunku Policji w Trąbkach
Wielkich. Te inwestycje są bar-
dzo potrzebne, bowiem w styczniu
2013 r. skradziono 6-metrową skła-
daną drabinę, grzejnik elektryczny
z ubikacji i wybijając okno włamano
się do Domu Pielgrzyma.

Przy kościele została zbudowana
kolejna grota, w której umieszczono
odzyskaną i odnowioną figurę Miło-
sierdzia Bożego. Przy niej ustawio-
no dwa kwietniki pięknie wykonane
z nierdzewnej blachy. Fundatorem
groty jest pan Jerzy Brokos, a kwiet-
ników pan Józef Sroka. W związku
ze zniszczeniem przy budowie groty
nawierzchni procesyjnej, jej remon-
tu podjął się pan Bogusław Szulc.
Pan Jacek Preuss ufundował cztery
przenośne ławki ustawione z przo-
du kościoła. Do gminnej kanalizacji
zostały podłączone Dom Pielgrzyma
i plebania. Za te z grubsza wyliczo-
ne inwestycje i remonty serdecznie
dziękuję. Stałym wydatkiem jest też

zakup paliwa na zimowe ogrzewa-
nie dwóch kościołów i Domu Piel-
grzyma. Koszt zakupu przekracza
dziesięć tysięcy złotych. W specjal-
ne zbiórce na paliwo zebraliśmy
6500 zł. Serdecznie dziękuję dro-
gim parafianom za ofiarność. Dzięki
wam mamy względnie ciepło w świą-
tyniach.

***

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
7 kwietnia w kościele w Czernie-
wie odbył się odpust. Uczciliśmy
też ósmą rocznicę śmierci bł. Ja-
na Pawła II oraz pierwszą rocznicę
jego beatyfikacji. Sumę odpustową
z udziałem przedstawicieli szkół,
urzędów i zakładów pracy oraz
straży pożarnej celebrował ks. kano-
nik Krzysztof Masiulanis, proboszcz
z Sobowidza.

***

8 kwietnia młodzież gimnazjalna
klas II i III w liczbie 71 uczniów
otrzymała sakrament bierzmowa-
nia, którego udzielił ks. infułat Sta-
nisław Bogdanowicz.

***

16 kwietnia niespodziewaną wizytę
w naszym sanktuarium złożył ks. ar-
cybiskup senior Tadeusz Gocłowski,
aby podziękować Bogu przez Mary-
ję za 30 lat sakry biskupiej. W tej
intencji przed cudownym obrazem
Matki Bożej Trąbkowskiej odmówi-
liśmy wspólnie Różaniec.

***
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14 maja uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich ob-
chodzili tradycyjnie dzień Patron-
ki szkoły Kunegundy Pawłowskiej.
Wszyscy uczniowie wraz z nauczy-
cielami uczestniczyli we Mszy św.

***

23 maja ks. kanonik Adam Kroll
wraz z kolegami kursowymi obcho-
dzili w naszym Sanktuarium 39.
rocznicę święceń kapłańskich.

***

W maju do naszego sanktuarium
przybyły w pielgrzymkach dzieci
pierwszokomunijne z Pszczółek, Że-
lisławek, Rekowa, aby zawierzyć się
w opiekę Matce Bożej Trąbkowskiej.

***

12 czerwca obchodziliśmy 26 rocz-
nicę koronacji Cudownego Obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej przez
bł. papieża Jana Pawła II. W kronice
odnotowano, że we Mszy św. rocz-
nicowej uczestniczyło bardzo mało
parafian, dając wyraz, że mało ko-
chają Maryję, która sobie to miejsce
wybrała (więc i nas). Osobiście bar-
dzo to przeżyłem i ubolewam nad
Maryjną oziębłością parafian.

***

30 czerwca odbyło się posiedzenie
Rady Duszpasterskiej, na którym
został powołany nowy skład Rady.
Obecnie liczy ona 38 członków i jest
podzielona na 10 sekcji odpowie-
dzialnych za różne dziedziny życia
parafii.

***

Od 1 do 8 września przeżywali-
śmy tygodniowy odpust Maryjny.
Uroczystą sumę otwierającą Tygo-
dniowy Odpust celebrował ks. ka-
nonik Gerard Borys, mój najbliższy
kursowy przyjaciel. Sumę kończącą
Tygodniowy Odpust, będącą dzięk-
czynieniem za plony, celebrował
ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
W czasie tej uroczystości zosta-
ły poświęcone korony żniwne (tym
razem wykonane przez wszystkie
wioski naszej parafii) oraz ks. ar-
cybiskup poświęcił ziemię z terenu
przeznaczonego pod budowę Domu
Ulgi w Cierpieniu im. św. Ojca Pio.
10 wyróżnionych rodzin otrzymało
ryngrafy Matki Bożej Trąbkowskiej
oraz listy gratulacyjne od Metro-
polity Gdańskiego. Z naszej parafii
wyróżnione zostały rodziny państwa
Katarzyny i Jacka Brzózków oraz
Wiesławy i Tomasza Laskowskich
z Kleszczewa.

Moje uwagi poodpustowe:
– bardzo mało dzieci prószyło kwia-

ty podczas codziennych procesji
Eucharystycznych,

– bardzo mało par małżeńskich
uczestniczyło w dniu przezna-
czonym dla nich,

– dzieci szkolnych prawie wcale nie
było na Mszach św. odpustowych,

– nieraz brakowało panów do nie-
sienia baldachimu.

Pozytywne spostrzeżenia:
– codziennie co najmniej 10 kapła-

nów koncelebrowało Mszę św.

Podczas posiedzenia Rady Dusz-
pasterskiej 2 września dokonałem
podsumowania odpustowego.
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***

6 października w naszym sanktu-
aryjnym kościele została odprawio-
na Msza św. transmitowana na cały
świat przez TVP Polonia. Mszę św.
celebrował ks. arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź, metropolita gdański.

***

W Uroczystość Wszystkich Świętych
została odprawiona Msza św. w ka-
plicy na cmentarzu. Tym razem
można było zaobserwować liczny
udział wiernych.

***

9 listopada gościłem „byłą młodzież
z Oruni”. Tam w parafii św. Igna-
cego byłem wikariuszem w latach
1969–1972. Jeszcze pamiętają i co
roku grupa (obecnie 18 osób) mnie
odwiedza. Była wspólna Msza św.
i poczęstunek obiadem.

***

18 listopada odbyło się na plebanii
spotkanie katechetyczne wszystkich
osób z terenu parafii pracujących
w katechizacji.

***

Pragnę serdecznie podziękować ca-
łej wspólnocie parafialnej za waszą
ofiarność, życzliwość do waszych
kapłanów. Dziękuję też za intencje
Mszy św., których nie brakło, mi-
mo, że macie na utrzymaniu dwóch
kapłanów. (W nawiasie podzielę się
relacją kolegi, który niedawno był
w Strzyżycu na południu Polski
na pogrzebie ojca jednego z przyja-
ciół. W czasie pogrzebu miejscowy

ksiądz odczytał nazwiska ofiarodaw-
ców Mszy św. Wyczytał wówczas 153
Msze św. zamówione za owego zmar-
łego. W jego tysiącosobowej parafii
na niedzielnej Eucharystii uczestni-
czy średnio 750 parafian.) Osobiście
uważam, że w ciągu roku każda
rodzina powinna zamówić przynaj-
mniej jedną Mszę św., czy to za
zmarłych członków rodziny, czy to
z okazji rodzinnych jubileuszy lub
jako dziękczynienie za otrzymane
łaski.

Udział w niedzielnej Mszy św. w na-
szej parafii corocznie się pogarsza.
Bardzo mnie to martwi. Dużo dzieci
i młodzieży nie uczęszcza na nie-
dzielną Mszę św., co grozi zanikiem
wiary w ich dorosłym życiu. Rodzi-
ców błagam: módlcie się za swoje
dzieci i bądźcie dla nich przykła-
dem życia religijnego. Coraz częściej
młodzi rodzice mają problem ze zna-
lezieniem chrzestnych dla swojego
dziecka, bo ci wybrani są nieprak-
tykujący i nie mogą pełnić funkcji
ojca czy matki chrzestnej. Ja z kolei
nie mogę godzić się lub wydawać
zaświadczenia takim obojętnym, że
są wierzącymi i praktykującymi ka-
tolikami, bo bym skłamał, a im
podsunął sugestię, że żyją zgodnie
z nauką Ewangelii. Proszę też o za-
chęcenie młodych synów do służby
ministranckiej, bo to przykro, że
w sanktuaryjnej parafii nie ma kto
usługiwać do Mszy św.

***

Kończąc tę parafialną kronikarską
relację z wydarzeń minionego roku,
po raz kolejny poinformuję parafian,
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na co są przeznaczone ofiary przez
was składane.

1. Pokrycie kosztów związanych
z grą na organach i posługą
kapłanom na plebanii.

2. Na Seminarium Duchowne
(kwota naliczona od liczby
mieszkańców parafii i taca
z Uroczystości Chrystusa Króla).

3. Do Kurii Metropolitalnej:

� na fundusz kapłański
(emerytalne),

� na fundusz solidarnościowy
(spłata zadłużenia archidiecezji),

� ofiary ze żłóbka, z Grobu
Pańskiego (taca z Wielkiego
Piątku),

� na Fundusz Ochrony Życia
(Matemblewo),

� na potrzeby Stolicy Apostolskiej
(taca z uroczystości św. Piotra
i Pawła),

� opłaty za oleje św., kalendarz
liturgiczny, Miesięcznik
Diecezjalny, Studia Gdańskie,
pocztę kurialną, Tygodnik
Katolickiej Agencji Informacyjnej,

� na ubezpieczenie kościołów,
plebanii, Domu Pielgrzyma,

� taca:
– z pasterki na Dom Samotnej
Matki w Matemblewie,
– z uroczystości św. Szczepana,
– z uroczystości Trzech Króli
– z uroczystości Ofiarowania
Pańskiego,

– z Poniedziałku Wielkanocnego,
– z drugiej niedzieli sierpnia na
uczelnie katolickie,
– z drugiej niedzieli października
na fundusz stypendialny Jana
Pawła II,
– z trzeciej niedzieli października
na misje,
– z piątych niedziel miesiąca na
potrzeby kurii.

� ofiary do puszek (u nas do
koszyczków na bocznych
ołtarzach),
– na Świątynię Opatrzności Bożej
w Warszawie (wotum narodu),
– na pomoc Kościołowi na
Wschodzie,
– na pomoc Kościołowi w potrzebie.

Dochodzą opłaty wobec instytucji
państwowych – podatki, woda,
śmieci.
– podatek od osób duchownych,
– podatek od liczby mieszkańców
na terenie parafii do urzędu
skarbowego.

Obecnie zbieram gdzie i jak się da
na pokrycie kosztów wykonania
projektu Domu Ulgi w Cierpieniu
im św. Ojca Pio. Koszt projektu to
176 tys zł.

Jeszcze raz dziękuję Drogim
Parafianom za życzliwą ofiarność
i wszelką pomoc.

Na koniec życzę Drogim
Parafianom zdrowia i obfitych łask
Bożych w Nowym 2014 roku za
wstawiennictwem Matki Bożej
Trąbkowskiej, Patronki Świata
Pracy.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2014

1 stycznia: Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki

Lb 6,22–27
Ps 67
Ga 4,4–7
Łk 2,16–21

5 stycznia: 2. Niedziela po
Narodzeniu Pańskim

Syr 24,1–2.8–12
Ps 147
Ef 1,3–6.15–18
J 1,1–18

6 stycznia: Uroczystość
Objawienia Pańskiego

Iz 60,1–6
Ps 72
Ef 3,2–3a.5–6
Mt 2,1–12

12 stycznia: Niedziela Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7
Ps 29
Dz 10,34–38
Mt 3,13–17

19 stycznia: 2. Niedziela
Zwykła

Iz 49,3.5–6
Ps 40
1 Kor 1,1–3
J 1,29–34

26 stycznia: 3. Niedziela
Zwykła

Iz 8,23b–9,3
Ps 27
1 Kor 1,10–13.17
Mt 4,12–23

PLAN KOLĘDY

1 stycznia, środa, godz. 14.00: ewentualne uzupełnienia

2 stycznia, czwartek, godz. 16.00: Kleszczewo Dolne, ul. Skarszewska,
od p. Abramów i od p. Strukiel

3 stycznia, piątek, godz. 18.00: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa, blok nr 1

4 stycznia, sobota, godz. 9.30–16.30: Kleszczewo Dolne, ul. Leśna,
ul. Tęczowa, ul. Gwieździsta, ul. Księżycowa, ul. Spokojna

5 stycznia, niedziela, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, ul. Leśna

6 stycznia, poniedziałek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, blok SKR przy
ul. Sportowej i ul. Polonii Gdańskiej (od ul. K. Pawłowskiej
do cmentarza)
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7 stycznia, wtorek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. Gdańska (cała),
ul. Wiśniowa, ul. Czereśniowa

8 stycznia, środa, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. K. Pawłowskiej,
od p. Dyksów do krzyża

9 stycznia, czwartek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
(bez bloku SKR) i ul. Krótka

10 stycznia, piątek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa (bez bloku
nr 1) i „kasary” przy ul. Parkowej

11 stycznia, sobota, godz. 9.00–16.30: Trąbki Wielkie, bloki przy
ul. Parkowej

12 stycznia, niedziela, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, ul. K. Pawłowskiej,
od p. Preussów do bloku „Nadzieja” włącznie

13 stycznia, poniedziałek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa (bez
bloków), od p. Kusz do p. Gorzyńskich (obie strony)

14 stycznia, wtorek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. K. Pawłowskiej (od kapliczki Miłosierdzia Bożego), ul. Bukowa

15 stycznia, środa, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Cisowa, ul. Ełganowska

16 stycznia, czwartek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Grabowa, ul. Kasztanowa, ul. Jarzębinowa, ul. Głogowa,
ul. Topolowa, ul. Wierzbowa, ul. Polonii Gdańskiej, ul. Klonowa

17 stycznia, piątek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Akacjowa

18 stycznia, sobota, godz. 10.00: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Jesionowa, ul. Jaworowa

19 stycznia, niedziela, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, osiedle „Leśne Runo”:
ul. Malinowa, ul. Jagodowa, ul. Poziomkowa; ul. Pasteura

20 stycznia, poniedziałek, godz. 16.00: nowi mieszkańcy, którzy zgłoszą
przyjęcie księdza na kolędę; zakończenie wizyty duszpasterskiej
w rodzinach parafii
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WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego

Od I Niedzieli Adwentu, rok dusz-
pasterski w Kościele w Polsce, po-
święcony jest drugiej osobie Trójcy
Świętej. Jezus Chrystus z Nazare-
tu, Jednorodzony Syn Ojca, który
cierpiał i umarł za nas, teraz, ponie-
waż zmartwychwstał, żyje z nami
w Kościele. Zadaniem chrześcijani-
na jest odkrywać w Osobie Chry-
stusa cały odwieczny zamysł Boży,
który w Nim się wypełnił. Dążyć
do zrozumienia znaczenia czynów
i słów Chrystusa oraz znaków do-
konanych przez Niego. Celem jest
doprowadzenie do komunii z Jezu-
sem Chrystusem. Bo tylko On sam
może prowadzić do miłości Ojca

w Duchu Świętym i uczestnictwa
w życiu Trójcy Świętej.

Katechizm dodaje: Wierzymy i wy-
znajemy, że Jezus z Nazaretu, uro-
dzony jako Żyd z córki Izraela
w Betlejem, w czasach króla Heroda
Wielkiego i Cezara Augusta, z zawo-
du cieśla, który umarł ukrzyżowany
w Jerozolimie za czasów namiest-
nika Poncjusza Piłata, w czasie
rządów Cezara Tyberiusza, jest od-
wiecznym Synem Bożym, który stał
się człowiekiem (422).

Odkrywać Jezusa Chrystusa znaczy
najpierw uznać historyczność Jego
istnienia. Mistrz z Nazaretu jest po-
stacią udokumentowaną historycz-
nie i to w źródłach pozabiblijnych.
Jego istnienie potwierdzają pisa-
rze I/II wieku: Tacyt, Swetoniusz,
Pliniusz Młodszy, Józef Flawiusz.
Dostrzegamy wtedy, iż Bóg działa
w historii i przez historię, a nie
jest jedynie wymysłem religijnych
potrzeb człowieka. Pozwala nam to
powtórzyć za św. Piotrem: „postępu-
jemy nie za wymyślonymi mitami”
(por. 2 P 1,16).

Jezus w języku hebrajskim oznacza:
„Bóg zbawia”. Imię Jezus oznacza,
że samo imię Boga jest obecne
w osobie Jego Syna. Jest to imię
Boże, jedyne, które przynosi zba-
wienie; mogą go wzywać wszyscy,
ponieważ Syn Boży zjednoczył się
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ze wszystkimi ludźmi przez Wcie-
lenie w taki sposób, że „nie dano
ludziom pod niebem żadnego inne-
go imienia, w którym moglibyśmy
być zbawieni” (Dz 4,12). Złe duchy
boją się Jego imienia i w Jego imię
uczniowie dokonują cudów, ponie-
waż Ojciec udzieli im wszystkiego,
o co Go poproszą w imię Jezusa.
Imię Jezus znajduje się w centrum
modlitwy chrześcijańskiej. Dlatego
prawie wszystkie modlitwy litur-
giczne kończą się formułą: „Przez
naszego Pana, Jezusa Chrystusa”.

Święte imię Jezus, nasuwa nam na
myśl II Przykazanie Boże, które
broni czci imienia Bożego. Czytamy
w Katechizmie: „Imię Pańskie jest
święte”. Dlatego człowiek nie może
go nadużywać. Powinien pamiętać
o imieniu Bożym w ciszy miłującej
adoracji. Używać go tylko po to, by je
błogosławić, wychwalać i uwielbiać.

Podkreślona przez Katechizm „moc
imienia Jezus” podsuwa nam naj-
prostszą modlitwę, modlitwę imie-
niem Jezus. W rozdziale poświęco-
nym modlitwie czytamy: „Wezwanie
świętego imienia Jezus jest naj-
prostszą drogą nieustannej modli-
twy. Często powtarzane z pokorą
przez skupione serce, nie rozprasza
się w „wielomówstwie” (Mt 6,7),
lecz „zatrzymuje słowo i wydaje
owoc przez swą wytrwałość”. Jest
możliwe „w każdym czasie”, ponie-
waż nie jest ono czynnością obok
jakiejś innej, ale czynnością jedy-
ną, mianowicie miłowaniem Boga,
który ożywia i przemienia wszelkie
działanie w Chrystusie Jezusie”.

Chrystus jest greckim tłumacze-
niem hebrajskiego pojęcia „Me-
sjasz”, które znaczy „namaszczo-
ny”. W Izraelu namaszczano w imię
Boże tych, którzy zostali konsekro-
wani przez Boga do misji zleconej
przez Niego. Byli to królowie, ka-
płani, a w rzadkich przypadkach
prorocy. Jezus wypełnił mesjańską
nadzieję Izraela w potrójnej funkcji
kapłana, proroka i króla.

W tym punkcie należy podkreślić
nasze upodobnienie się do Chry-
stusa – Namaszczonego poprzez
namaszczenie chrzcielne. Również
i my jesteśmy „namaszczeni”, jeste-
śmy „Chrystusami” w tym właśnie
sensie – namaszczeni do wykonywa-
nia potrójnej funkcji: kapłańskiej,
królewskiej, prorockiej. Tak też od-
dają tę myśl języki europejskie opie-
rające się na łacińskim „Christiani”
– co po polsku tłumaczy się niedo-
słownie jako „chrześcijanie”.

Jezus jest prawdziwym Bogiem
i prawdziwym człowiekiem. Nie
oznacza to, że Jezus Chrystus jest
częściowo Bogiem i częściowo czło-
wiekiem, ani że Wcielenie jest wyni-
kiem niejasnego pomieszania tego,
co Boskie, i tego, co ludzkie. Syn
Boży stał się prawdziwie człowie-
kiem, pozostając prawdziwie Bo-
giem. Człowieczeństwo Chrystusa
nie ma innego podmiotu niż Boska
Osoba Syna Bożego, który przyjął je
i uczynił swoim od chwili swego po-
częcia. Sobór w Chalcedonie w 451
roku orzekł, iż: „Jeden i ten sam
Chrystus Pan, Syn Jednorodzony,
ma być uznany w dwóch naturach
bez pomieszania, bez zamiany, bez
podziału i bez rozłączenia. Nigdy
nie została usunięta różnica natur
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przez ich zjednoczenie, lecz właści-
wości każdej z nich są zachowane
i zjednoczone w jednej osobie”.

Postać Jezusa jest teandryczna, czy-
li bosko-ludzka. Jest to punkt wyj-
ścia do dobrego zrozumienia natury
wszystkich rzeczywistości pochod-
nych i związanych z Jezusem Chry-
stusem: Kościoła, Pisma świętego
i sakramentów. Również one w swej
istocie zawierają to, co boskie (świę-
tość Kościoła, natchnienie Pisma,
łaska sakramentalna) i to co ludz-
kie, widoczne dla oczu (struktura
hierarchiczna, tekst księgi, znak
sakramentalny).

Żeby wypełnić wolę Ojca, Chrystus
zapoczątkował na ziemi Królestwo
Niebieskie. Kościół stanowi zalążek
oraz zaczątek tego Królestwa. Choć
powołani są do niego wszyscy ludzie,
to jednak należy ono szczególnie do
ubogich i do maluczkich, to znaczy
do tych, którzy przyjęli je pokornym
sercem.

Jezus zaprasza grzeszników do stołu
Królestwa: „Nie przyszedłem, aby
powołać sprawiedliwych, ale grzesz-
ników” (Mk 2,17). Jezus wzywa do
wejścia do Królestwa, posługując
się przypowieściami, które stano-
wią charakterystyczną cechę Jego
nauczania. Przez nie zaprasza na
ucztę Królestwa, ale wymaga tak-
że radykalnego wyboru: aby zyskać
Królestwo, trzeba oddać wszystko;
nie wystarczą słowa, potrzebne są
czyny.

Przyjście Królestwa Bożego jest po-
rażką królestwa Szatana: „Jeśli Ja

mocą Ducha Bożego wyrzucam złe
duchy, to istotnie przyszło do was
Królestwo Boże” (Mt 12,28).

Już na początku życia publicznego
Jezus wybiera dwunastu mężczyzn,
aby byli razem z Nim i uczestniczy-
li w Jego posłaniu. Daje im udział
w swojej władzy „i wysłał ich, aby
głosili Królestwo Boże i uzdrawia-
li chorych” (Łk 9,2). W kolegium
Dwunastu pierwsze miejsce zajmu-
je Szymon Piotr. Jezus powierzył
mu specjalną władzę: „Tobie dam
klucze Królestwa Niebieskiego; co-
kolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie” (Mt 16,18–19).
„Klucze” oznaczają władzę zarzą-
dzania domem Bożym, którym jest
Kościół. „Wiązanie i rozwiązywa-
nie” oznacza władzę odpuszczania
grzechów, ogłaszania orzeczeń dok-
trynalnych i podejmowania decyzji
dyscyplinarnych w Kościele.

Począwszy od dnia, w którym Piotr
wyznał, że Jezus jest Chrystu-
sem, Synem Boga żywego, Na-
uczyciel „zaczął... wskazywać swoim
uczniom na to, że musi iść do Jero-
zolimy i wiele cierpieć... że będzie
zabity i trzeciego dnia zmartwych-
wstanie” (Mt 16,21). Piotr prote-
stuje przeciw tej zapowiedzi, a inni
uczniowie jej nie rozumieją. Jed-
nak to właśnie poprzez swą Mękę
i Zmartwychwstanie Jezus dopełnia
dzieło Ojca.

Bł. Jan Paweł II pisze w Encykli-
ce Redemptor hominis: Ku Niemu
kierujemy nasze spojrzenie, powta-
rzając wyznanie św. Piotra: „Panie,
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do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa
życia wiecznego”, bo tylko w Nim,
Synu Bożym, jest nasze zbawienie
(J 6,68; por. Dz 4,8nn.). Poprzez całą
tak bardzo wraz z Soborem rozbudo-
waną świadomość Kościoła, poprzez
wszystkie warstwy tej świadomości,
poprzez wszystkie kierunki dzia-
łalności, w której Kościół wyraża
siebie, odnajduje i potwierdza siebie
– stale musimy dążyć do Tego, który
jest Głową (por. Ef 1,10.22; 4,25;
Kol 1,18), do Tego, „przez którego
wszystko się stało i dzięki któremu
także my jesteśmy” (1 Kor 8,6; por.
Kol 17), który równocześnie jest
„drogą i prawdą” (J 14,6) i „zmar-
twychwstaniem i życiem” (J 11,25);
do Tego, którego widząc, widzimy

także i Ojca. Kościół nie przesta-
je słuchać Jego słów, odczytuje je
wciąż na nowo, każdy szczegół Je-
go życia odtwarza z największym
pietyzmem. Ale przecież tych słów
słuchają nie tylko chrześcijanie. To
życie przemawia równocześnie do
tylu ludzi, którzy nie potrafią na
razie powiedzieć wraz z Piotrem:
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga ży-
wego” (Mt 16,16). „Chrystus, Syn
Boga żywego”, przemawia do ludzi
równocześnie jako Człowiek. Prze-
mawia Jego życie, Jego człowieczeń-
stwo, Jego wierność prawdzie, Jego
miłość wszystkich ogarniająca.

Opr. ks. Adam Kroll

BLIŻEJ BIBLII
Jezus Chrystus w walce o człowieka

Jezus od chwili swego przyjścia na
świat i zanim mógł podjąć się jakiejś

osobistej działalności, spotyka się
z wrogością ludzi. Ewangelie dzie-
ciństwa od pierwszych chwil upar-
cie podkreślają ten rys, który będzie
Mu towarzyszył przez całe życie.
Jego narodziny przynoszą „pokój
ludziom” i miłość Boga (Łk 2,14),
sprawiają równocześnie, że staje się
On znakiem, „któremu sprzeciwiać
się będą” (Łk 2,34), Magowie przy-
bywają z hołdem, lecz Herod, cała
Jerozolima, wszyscy kapłani i ucze-
ni ludu (Mt 2,3 n), trzymając się
już tej roli, którą odgrywać będą
w czasie Męki, pozostają ślepi na tę
królewskość, chociaż czytają o niej
w swoich Pismach. Pierwsze frag-
menty Ewangelii św. Marka już od
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pierwszych cudów ukazują, że Je-
zus jest inwigilowany przez tych,
których oczy już Go nie opuszczą,
którzy osaczą Go ze wszystkich
stron, a serca swe starannie zaba-
rykadują. Widząc wiarę paralityka
i tych, którzy Go spuścili przez dach,
Jezus jakby sam z siebie zapowiada
jego zbawienie: „Synu, odpuszczają
ci się twoje grzechy!”. Uczeni w Piś-
mie natychmiast interpretują to po
swojemu: „On bluźni!” (Mk 2,5 n).
Wchodzi do synagogi i znajduje tam
człowieka z uschłą ręką: „A śledzili
Go, czy uzdrowi w szabat, żeby Go
oskarżyć” (Mk 3,2). Przewidywania
ich były słuszne: Jezus uzdrawia
chorego, a czyni to tak, że w dodat-
ku całkiem jasna się staje potęga
opozycji: „spojrzawszy z gniewem”
na te nadęte twarze „zasmucony
ślepotą ich serca”. Niewątpliwie za-
równo sam cud, jak i jego uzasad-
nienie – „dobrze czynić, czy też źle”
– oraz stanowcza postawa Jezu-
sa wywołują zdecydowaną reakcję
faryzeuszów: „Wyszli i ze zwolen-
nikami Heroda zaraz odbyli naradę
przeciwko Niemu, w jaki sposób Go
zgładzić” (Mk 3,1–6).

Kazanie na górze, które rozpo-
czyna głoszenie Ewangelii, od po-
czątkowych błogosławieństw zakła-
da prześladowania i oszczerstwa
(Mt 5,11), nieprzyjaciół i prześla-
dowców (Mt 5,44).

Jezus, którego życie było publiczne
w dosłownym znaczeniu, który nie
miał własnego kąta, żadnego „miej-
sca, gdzie by głowę mógł oprzeć”

(Mt 8,20), żadnego zawodu wykony-
walnego na własny rachunek, musi
w dzień i w nocy spotykać się
z podejrzeniami i nienawiścią, musi
widzieć, że słowa Jego są mniej
lub więcej świadomie fałszowane,
a intencje przekręcane. Codzien-
na, beznadziejna walka z głupotą,
z zaślepieniami, z pełną nienawiści
lub wzgardy odmową. Takie by-
ło życie Jezusa, w wyczerpującym
napięciu prowadzące najzwyczajniej
do ludzkiej pogardy lub do klęski.
Z tej próby Chrystus nie wyszedł
bez ran, niekiedy objawia gniew
lub znużenie: „O plemię niewier-
ne i przewrotne! Dopóki jeszcze
mam być z wami; dopóki mam was
cierpieć? (Mt 17,17), „Jeruzalem,
Jeruzalem! Ty zabijasz proroków
(...) ile razy chciałem zgromadzić
twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta
zbiera pod skrzydła, a nie chcieli-
ście. Oto wasz dom zostanie wam
pusty” (Mt 23,37 n). Dlatego to wal-
ka Chrystusa z naszym grzechem
wcale nie jest jakimś śmiesznym
spotkaniem, inscenizacją dramatu,
lecz straszliwą walką wręcz. Je-
zus nie spisuje naszych wykroczeń
jak jakiś obojętny obserwator lub
zasmucony świadek, lecz obnaża
je, ściga je w każdym przebraniu,
w każdej kryjówce. Nikt na serio nie
wymknie się spod tego spojrzenia,
które mierzy i sądzi: ani przyja-
ciele, ani przeciwnicy, ani niestałe
tłumy, ani lekkomyślni uczniowie.
W godzinie Jego Męki wszyscy też
zjednoczą się przeciw temu przeciw-
nikowi, którego znieść nie można:
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Judasz i jego pieniądze, sanhedryn
i jego nienawiść, Piłat i jego egoizm.
Piotr i jego strach, Jerozolima wy-
jąca dziko lub milcząca tchórzliwie.
Mszczą się na Jezusie wszystkie
osądzone przez Niego grzechy, rzu-
cają się na Niego i nie puszczą Go,
dopóki nie będą pewni Jego śmierci.

Był to srogi bój, walka na śmierć
i życie. Nie postawiła ona jednak
między Nim a przeciwnikami barie-
ry nie do przebycia. Wprost prze-
ciwnie: umierając z ręki swoich
wrogów, Chrystus jedna ich ze swo-
im Ojcem. Między nieprzyjaciółmi
Jezusa a Nim samym – nawet w tej
chwili, kiedy zadają Mu śmierć –
rodzi się pewna solidarność, silniej-
sza niż ich nienawiść. Mogą Go
zabić, lecz nie mogą przeszkodzić
Mu w oddaniu życia za nich sa-
mych. Zwracają ku Niemu ohydną
twarz swoich grzechów, a On, miłu-
jąc ich do ostatniego tchnienia, daje
dowód, że warto się nimi trochę za-
interesować, że zatem nie są jeszcze
straceni; że w ich sercu miłość może
się stać silniejszą niż grzech.

Dzięki temu walka Jezusa wśród lu-
dzi nie jest skierowana przeciw nim,
lecz prowadzona dla nich. W walce
bez wytchnienia Jezus sam siebie
zaangażował i angażuje swoich: „Je-
śli kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech mnie naśladu-
je” (Mt 16,24). Walka ta jednak
nie przeciw człowiekowi jest pro-
wadzona i nie przeciw wartościom,
które tworzą człowieka. W postawie

Chrystusa wobec tych wartości, wo-
bec naszej natury ludzkiej, nie ma
niczego negatywnego, tym bardziej
niczego agresywnego. Człowiek jest
dla Jezusa zawsze istotą godną zain-
teresowania, najbiedniejsza kobieta
jest dla Niego córką Abrahama i je-
żeli można choć o godzinę skrócić
jej cierpienia, Jezus nie wyobra-
ża sobie, że można by się wahać,
choćby to był nawet dzień szaba-
tu (Łk 13,16). Troski ludzkie są
Jego troskami. Zachęca nas wpraw-
dzie, by je powierzyć Bogu, ale nie
dlatego to czyni, że ich nie bie-
rze poważnie, lecz dlatego, że tylko
Bóg, który zna naszą wartość – bez
porównania większą niż wartość
ptaków niebieskich – potrafi za-
troszczyć się o swoje dzieci tak, jak
na to zasługują. Niech ślepi widzą,
niech chromi chodzą, niech kobie-
ty odnajdują zagubione drachmy,
a ojcowie swoje dzieci, niech uczta
weselna odbywa się w radości – oto
według Jezusa słuszne pragnienia
ludzkiego serca, oto wyniki, na któ-
rych Mu zależy i które powinny
znaczyć Jego przejście. Przychodzi
wprawdzie „poróżnić syna z jego
ojcem, córkę z matką” (Mt 10,35),
ale wcale to nie płynie z pogar-
dy związków rodzinnych – trzy
wskrzeszenia zmarłych, o których
opowiadają Ewangelie, zrodziły się
z Jego wzruszenia na widok bólu
matki (Łk 7,13), rodziców (Łk 8,52)
i sióstr (J 11,35) – płynie to stąd, że
Królestwo Boże i miłość Pana idą
ponad najgłębszymi nawet związka-
mi ludzkimi, nigdy ich jednak nie
odzierają z wartości.
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To dwojakie oblicze walki, jaką
Chrystus prowadzi między nami
przeciw człowiekowi grzesznemu
o zbawienie człowieka, można od-
naleźć – jakby przez układ jakiś
symetryczny – w dwojakim obliczu
ludzkości takiej, jaką widzi Jezus
Chrystus. Ludzkość dla Ewangelii
to tyle co świat, a świat w trady-
cyjnym języku chrześcijańskim i w
języku ewangelicznym jest rzeczy-
wistością o dwojakim obliczu. Jest
on nawet przedmiotem miłości Bo-
żej, Bóg bowiem kocha go do tego
stopnia, że mu oddaje swego jedno-
rodzonego Syna (J 3,16). Chrystus
przynosi światu zbawienie (J 3,17;
12,47), życie (J 6,33.52) i pojednanie
(Rz 11,15; 2 Kor 5,19). Jest to jednak
także rzeczywistość przeciwstawio-
na Bogu, uporczywie buntująca się
przeciw Jego działaniu (J 1,10),
spontanicznie i tragicznie wroga
(J 7,7; 14, 17), także wymyka się
z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa

(J 17,9), a nawet otrzymuje obiet-
nicę, że poniesie klęskę (J 16,33).
Świat to ludzkość i to, co nazywamy
wszechświatem. Wprawdzie ludz-
kość niejako samorzutnie i wskutek
reakcji wypływających z samego jej
dna tworzy jakiś układ skierowa-
ny przeciwko Bogu i buduje własny
świat niezgodny z Ewangelią, tak że
chrześcijanin może tylko zachowa-
niem pewnego dystansu bronić swej
wolności – jednak ta sama ludzkość
jest także stworzeniem Bożym, ta-
kim zgromadzeniem wszystkich lu-
dzi, jakiego Bóg chciał, sprawiając,
że rodzą się oni jako członkowie ple-
mienia, i posyłając im Zbawiciela.
Właśnie dla tej ludzkości narodził
się Jezus, do tej ludzkości posy-
ła swoich uczniów, a chrześcijanin
powinien poświęcić tej ludzkości
uwagę, modlitwę, wysiłek i miłość.

Opr. ks. Adam Kroll

PORTRETY BIBLII

Wśród osób, które tłoczą się wo-
kół nowo narodzonego Chrystusa,

dostrzegamy grupę pasterzy, będą-
cych adresatami – jak Maryja, Jó-
zef i Zachariasz – „zwiastowania”
anielskiego, tym razem mającego
miejsce pod osłoną nocy. Na scenę
wprowadza ich Łukasz w 2. roz-
dziale swojej Ewangelii, opisując
wydarzenie, które zawładnęło sztu-
ką w całej jej historii, począwszy od
miniatur, poprzez wszelakie Adora-
cje pasterzy, jak na przykład dzieło
Giorgione’a z około 1504 roku, znaj-
dujące się w The National Gallery
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of Art w Waszyngtonie lub płótno
El Greca z lat 1596–1600 w Muzeul
National de Arta al Romaniei w Bu-
kareszcie. Ciekawe, że słowa anioła
skierowane do nich stały się w wer-
sji łacińskiej zdaniem wygłaszanym
publicznie tuż po wyborze nowego
papieża: Nuntio vobis gaudium ma-

gnum, czyli dosłownie: „ogłaszam
wam wielką radość” [w przekładzie
Biblii Tysiąclecia: „Oto zwiastuję
wam radość wielką”; Łk 2,10 –
przyp. red.], choć św. Hieronim, ży-
jący na przełomie IV i V wieku
tłumacz Biblii na język łaciński,
przełożył je nieco inaczej: Evangeli-

zo vobis gaudium magnum.

Należy zauważyć, że w jednym
z traktatów Talmudu, obszernym
zbiorze dawnych tradycji żydow-
skich, czytamy o pasterzach jako
ludziach „nieczystych” z powodu
ich przebywania ze zwierzętami, co
sprawiało, że nie mogli świadczyć
w sądzie (Sanhedryn 25b). Ponie-
waż stale też wkraczali na cudze
tereny i dopuszczali się nadużyć
wobec cudzych upraw, uważano ich
również za ludzi nieuczciwych. Wy-
jątkowo niski status społeczny oraz
warunki życia były o wiele mniej
idylliczne, niż nam to ukazywali
Wergiliusz i Teokryt.

Tradycja chrześcijańska umieściła
obozowisko pasterzy asystujących
przy narodzeniu Jezusa w dzisiej-
szej wiosce arabskiej Bet Sahur,
położonej trzy kilometry na wschód
od Betlejem, w miejscu zwanym
„Polem Pasterzy”, gdzie w IV–V

wieku w bliskości grot używanych
przez pasterzy do ich nocnych czu-
wań zbudowano bizantyjski klasz-
tor. Obecnie wznosi się tam kościół
poświęcony w roku 1953, który
kształtem przywodzi na myśl bedu-
iński namiot; jego kopuła przepusz-
cza światło przypominające świecą-
ce gwiazdy.

Podczas „zwiastowania” skierowa-
nego do pasterzy podniósł się
głos anielskiego chóru, intonują-
cego pierwsze takty Gloria in excel-

sis („Chwała na wysokościach”),
który potem przemienił się w uro-
czysty hymn pochwalny śpiewany
przez wieki podczas Mszy Świę-
tej, któremu towarzyszyło tysiące
różnych melodii. Zauważmy, że naj-
bardziej prawdziwym znaczeniem
frazy użytej przez Łukasza po grec-
ku (Łk 2,14) jest: „Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój lu-
dziom, w których sobie upodobał”,
a więc – w tłumaczeniu bardziej
swobodnym – „na ziemi pokój lu-
dziom, których kocha Bóg”. U pro-
gu męki Jezusa uczniowie odpo-
wiadają aniołom, śpiewając: „Pokój
w niebie i chwała na wysokościach”
(Łk 19,38). Faktem pozostaje, że
rodzina z Betlejem otoczona jest
przede wszystkim przez pasterzy,
odrzuconych przez Sanhedryn, tych
„ostatnich”, którzy stają się pierw-
szymi w Królestwie Bożym, uprze-
dzając powiedzenie drogie Jezuso-
wi: „Tak ostatni będą pierwszymi,
a pierwsi ostatnimi” (Mt 20,16).

Opr. ks. Adam Kroll
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KRYTYCYZM – TO NIE GRZECH

Nie jest mi obcy Twój niepokój.
Żyjemy w dobie lawinowego na-
poru informacji, które zbyt często
rozmijają się z obiektywnym sta-
nem rzeczy i zniekształcają praw-
dę. W pewnych sytuacjach stają
się one dla nas bezwartościowym
„bełkotem informacyjnym”, dlate-
go trzeba wobec nich mieć stosu-
nek krytyczne-wartościujący, by nie
ulec presji tendencyjnie przedsta-
wianych faktów i przewrotnie in-
terpretowanych zasad moralnych.

– Czy wolno człowiekowi przecho-
dzić obojętnie obok tendencyjnego
zniekształcania prawdy?
Dlaczego coraz częściej spotykamy
się ze stronniczością w przekazie in-
formacyjnym i przemilczaniem pro-
blemów istotnych dla dorastających
chłopców i dziewcząt?
Czyżby zasadniczym celem miało
dzisiaj stać się manipulowanie na-
stolatkami?

– Obecnie w naszej Ojczyźnie po-
jawiają się coraz to nowe czasopi-
sma dla młodzieży. Łatwo wpadają
w oko nastolatkom, bo mają sza-
tę graficzną na europejskim pozio-
mie, a tytuły sugerują podejmowa-
nie problemów, wzbudzających ży-
we zainteresowanie u dorastających
chłopców i dziewcząt. Stąd w miarę
upływu czasu wzrasta liczba czy-
telników „kolorowej prasy”, która
w znacznym stopniu kształtuje ich
mentalność i wrażliwość moralną.
I właśnie ten fakt wzbudza wielki

niepokój w sercach ludzi poczuwa-
jących się do odpowiedzialności za
wychowanie współczesnego pokole-
nia młodych Polaków. Bo zbyt często
ukazujące się publikacje nie mają
nic wspólnego z troską o harmonijny
rozwój młodego człowieka, a niekie-
dy wręcz demoralizują tych, którzy
są jeszcze „jak węgiel zielony”.

– Czy nad tymi faktami można
przejść do porządku dziennego?
Czyżby publiczni gorszyciele mieli
prawo do swobodnego zatruwania
młodych serc i umysłów?
A co myśleć o nauczycielach i wycho-
wawcach, którzy poprzestają na po-
wtarzaniu piłatowskiego gestu umy-
cia rąk?

– Współczesna prasa młodzieżowa
nie uwrażliwia nastolatka na naj-
wyższe wartości ludzkie ani nie
pomaga mu w jego rozwoju du-
chowym. Zasadniczo propaguje ona
hedonizm w najczystszej formie, co
najbardziej uwidacznia się w od-
niesieniu do seksualnej działalności
człowieka. Niekiedy wręcz się lek-
ceważy fundamentalne wymagania
natury ludzkiej w zakresie życia
płciowego i odrzuca elementarne
zasady etyczne, a to oznacza wyty-
czenie drogi ku perwersji i wyna-
turzeniom seksualnym. Nigdy nie
mówi się nic na temat ludzkiej god-
ności zakotwiczonej w duchowości,
przemilcza się obowiązek ukształ-
towania przez nastolatka właściwej
hierarchii wartości, nie zwraca się
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uwagi na indywidualne odczucie po-
winności moralnej – najważniejsza
jest tylko jedna rzecz: zapewnie-
nie sobie maksimum przyjemności
erotycznej. W wyniku takiej forma-
cji żaden dorastający nie podejmie
wysiłku, by stawać się lepszym,
bardziej świadomym swego ludzkie-
go dostojeństwa, duchowo dojrzal-
szym.

– Komu z nas wolno rezygnować
z rozwijania niepowtarzalności oso-
bowej?
Czy wytrwałe dążenie do pewnych
ideałów może być traktowane jako
ucieczka od „normalnego życia”?
Dlaczego tylu młodych ludzi zosta-
je zniewolonych przez współczesne
bożki, którymi stały się: pieniądze,
władza i seks?

– W prasie młodzieżowej nie przy-
wiązuje się większej wagi do właści-
wego kształtowania potrzeb seksu-
alnych nastolatków i sposobów ich
zaspokajania. Pomija się także tra-
dycyjne standardy „męskości” i „ko-
biecości”, lekceważy wychowanie do
życia czystego, banalizuje konflikty
istniejące między realizacją płcio-
wości a powszechnie akceptowany-
mi normami moralnymi. Z reguły
schlebia się młodzieży poprzez przy-
znawanie jej prawa do podejmowa-
nia współżycia seksualnego w okre-
sie dorastania, co w konsekwencji
doprowadza do wielu tragedii oso-
bistych młodych chłopców i dziew-
cząt. Często świadomie prowokuje
się zmysłowe pożądania u młodzie-
ży i wzbudza w niej oczekiwania
niezwykłych doznań erotycznych,
chociaż ze względu na uwarunko-
wania fizjologiczne-psychiczne do-
rastający nie jest w stanie osiągnąć

pełnej satysfakcji seksualnej i za-
miast „ekstatycznych uniesień” –
o czym świadczą liczne listy wysyła-
ne do redakcji – doświadcza uczucia
zawodu, obrzydzenia, wstrętu.

– Czy wolno eksploatować namięt-
ności nastolatków?
Dlaczego w podejściu do spraw sek-
sualnych miałaby liczyć się jedynie
spontaniczność?
Czy wolno pomijać stresujące kon-
flikty, jakie młodociany przeżywa
w związku z dojrzewaniem seksual-
nym?

– Na łamach prasy młodzieżowej
celowo zaciera się różnice istnieją-
ce między chłopcem i dziewczyną
w sposobie ubierania się, zacho-
wania i odczuwania, co powoduje
ukazywanie wzajemnych odniesień
między nimi w „krzywym zwier-
ciadle”. Dawniej w każdej sytuacji
uwzględniano odmienność płciową
dorastających, czego wyrazem był
strój, sposób odnoszenia się do sie-
bie, zróżnicowanie praw, przywile-
jów i obowiązków, podczas gdy dzi-
siaj prasa młodzieżowa chce pomóc
dziewczętom, by stały się chłopca-
mi, a chłopcom – by zniewieścieli.
W związku z tym akcentuje się
rywalizacje między płciami i przy-
znaje się dziewczętom prawo do
posługiwania się wyrafinowanymi
praktykami erotycznymi w uwodze-
niu chłopców. Nie ma mowy o wza-
jemnej pomocy w przygotowywaniu
się do podjęcia zadań życiowych,
pomija się ogromny wpływ, jaki
subtelna dziewczyna wywiera na
postępowanie chłopców, lekceważy
się możliwość wzajemnego uboga-
cania się pod względem duchowym,
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bo – w przekonaniu wielu publi-
cystów – najważniejsze to wyrafi-
nowane eksponowanie seksualnych
wartości ciała kobiety. Stąd zdjęcia,
które ukazują dziewczęta zreduko-
wane do wymiaru seksualnego. Ma
to być „przekonujący” dowód, że
w kontaktach między osobami płci
przeciwnej liczą się jedynie zmysły
i seks.

– Czy wolno ukazywać tak zdefor-
mowany obraz dziewczyny?
A gdzie jest miejsce na ludzkie
relacje, uczucie i sentymenty?
Czy rywalizacja między chłopcem
i dziewczyną jest ważniejsza niż
fascynacja osobą płci odmiennej?

– Prasa młodzieżowa przejawia am-
bicje interpretowania najważniej-
szych problemów, z jakimi zmaga
się współczesna młodzież. A jed-
nak w rzeczywistości publikowa-
ne treści odnoszą się jedynie do
pewnej grupy dorastających, którzy
przejawiają specyficzną mentalność
i napotykają istotne trudności w re-
alizacji wartości duchowych; niejed-
nokrotnie mimo młodego wieku są
już zniewoleni przez własne zmy-
sły. Pomija się natomiast znaczny
procent wspaniałych młodych ludzi
– ludzi stawiających sobie wysokie
wymagania moralne, podbijających
„ciało” w niewolę „ducha”, szanu-
jących godność osób płci odmiennej.
Ich styl życia i wartościowania nie
wzbudza większego zainteresowa-
nia ze strony znanych publicystów
młodzieżowych, którzy propagują
liberalizm moralny i eksploatują
ludzkie namiętności. Niekiedy tych
prezentujących szlachetne postawy

moralne uważa się wręcz za „naiw-
nych” i „dziwaków”, chociaż mają
oni odwagę płynąć „pod prąd”.

– Czyżby współczesnym publicystom
zależało przede wszystkim na depra-
wowaniu młodego pokolenia?
Dlaczego młodość ma być ukazywa-
na przez pryzmat tego, czego wstydzi
się człowiek prawy?
A co z poczuciem odpowiedzialności
za pisane słowo?

– Zachowaj zatem nadal zdrowy
rozsądek i ucz się krytycznego oce-
niania współczesnej prasy młodzie-
żowej. Zbyt często bowiem na jej ła-
mach łączy się prawdę z kłamstwem,
miłość utożsamia się z pożądaniem
zmysłowym, a z młodego człowie-
ka pragnie się uczynić bezmyślnego
konsumenta przyjemności erotycz-
nej. Nie możesz zezwolić na to,
by ktokolwiek niszczył w Tobie
idealizm młodzieńczy i wrażliwość
moralną.

Nie okazuj większego zainteresowa-
nia publikacjami redaktorów, któ-
rzy świadomie sprzeniewierzają się
elementarnym zasadom etycznym
i lekceważą duchowy rozwój młode-
go człowieka. Proponowanie „luzów
moralnych” nie ma nic wspólnego
ani z właściwie pojętym wychowa-
niem, ani z postępem humanistycz-
nym, ani z poszanowaniem godności
osoby ludzkiej.

W każdej sytuacji staraj się docho-
wywać wierności własnemu sumie-
niu, które w naszym życiu stanowi
najwyższy autorytet moralny. Nie-
czyste sumienie sprawia, że boimy
się Boga, samych siebie i innych
ludzi.

Ks. Henryk Łuczak
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ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSTW
„CZAS DLA RODZIN”

Wspólnota „Czas dla Rodzin” po-
wstała w roku 1998 w Gdańsku
Matemblewie. Celem wspólnoty jest
ukazywanie piękna powołania do
chrześcijańskiego życia rodzinnego.
Patronem wspólnoty jest Święta Ro-
dzina.

Jeśli jesteście małżeństwem, któ-
re w codziennym życiu stawia so-
bie pytania związane z relacjami
w małżeństwie, z trudami wycho-
wania dzieci i innymi aspektami
życia małżeńskiego, to ta wspólnota
może być dobrym miejscem dla roz-
woju Waszego małżeństwa. Tutaj
na spotkaniach formacyjnych, gdzie
w pełnej wolności małżeństwa dzie-
lą się swoimi doświadczeniami życia
małżeńskiego i rodzicielskiego moż-
na się dowiedzieć (nieraz ku swemu
zaskoczeniu), że wszyscy napoty-
kają podobne problemy w swych
relacjach małżeńskich, w wycho-
waniu dzieci itp. Takie świadectwa
wzajemnie ludzi ubogacają i dają po-
czucie, że nie jesteśmy odosobnieni
ze swoimi problemami i trudnościa-
mi, bo doświadczają ich wszyscy,

a rozwiązania proponowane przez
nauczanie Kościoła w tym wzglę-
dzie przynoszą wspaniałe rezultaty
w rozwoju więzi małżeńskiej i ro-
dzicielskiej.

Wśród członków wspólnoty nawią-
zują się wspaniałe przyjaźnie pomię-
dzy poszczególnymi rodzinami i ich
dziećmi, czyli tworzy się prawdziwa
wspólnota małżeństw wyznających
te same wartości i żyjących nimi
na co dzień. Poczucie takiej przyna-
leżności ma dzisiaj duże znaczenie,
kiedy bycie w Kościele jest coraz
bardziej „dziwnym zachowaniem”
na tle reszty społeczeństwa.

Zajęcia dla dzieci i opieka nad
dziećmi podczas spotkań wspól-
noty

Dzieci nie są ograniczeniem w spo-
tkaniach wspólnoty. Szczególnie
młode małżeństwa często wypadają
z jakiegokolwiek życia wspólnoto-
wego z prostego powodu: nie mają
co zrobić z dziećmi. Kto się nimi
zajmie, co w tym czasie będą robić
itp.?

„Czas dla rodzin” jako wspólnota,
której jednym z charyzmatów jest
rodzina, wzięła to pod uwagę i na
czas spotkań rodziców organizuje
dla ich dzieci opiekę polegającą na
zabawie połączonej również z for-
macją dla dzieci.
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Raz w miesiącu w Matemblewie

Wspólnota spotyka się raz w mie-
siącu w Matemblewie w niedzielne
popołudnie, więc bycie w tej wspól-
nocie nie jest wyrwaniem się z życia
swojej parafii, ale jego ubogace-
niem poprzez swój rozwój wynika-
jący z formacji małżonków i dzieci.

Członkami wspólnoty są rodziny
z kilku dekanatów naszej diecezji,
chociaż przeważająca ich część po-
chodzi z terenu Trójmiasta. W swo-
ich rodzimych parafiach biorą rów-
nież czynny udział w życiu pa-
rafialnym nie zubożając ich swoją
nieobecnością z tytułu przynależ-
ności do wspólnoty działającej poza
terenem swojej macierzystej parafii.
Dobre rzeczy ze wspólnoty można
przenieść do swojej parafii.

Rodzina, uwielbienie, ewange-
lizacja

Charyzmatem wspólnoty jest rodzi-
na, uwielbienie, ewangelizacja.

W swym nauczaniu wspólnota opie-
ra się na Piśmie Świętym, na-
uczaniu Kościoła, doświadczeniach
własnych oraz innych chrześcijan.
Jako mężowie, żony, matki i oj-
cowie staramy się być otwarci na
prowadzenie przez Ducha Świętego
oraz korzystamy ze świadectw, mo-
dlitw, obecności braci i sióstr – we
wspólnocie rodzin. Przebywanie ra-
zem, poświęcanie czasu, znoszenie
trudności daje owoce: dary Ducha
Świętego oraz ubogacone życie mał-
żeńskie.

Wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy:

� do życia w kontakcie z małżeń-
stwami które starają się żyć w jed-
ności z Jezusem, w chrześcijań-
skim i twórczym środowisku;

� na otwarte spotkania – Dni Wspól-
noty z udziałem dzieci w godz.
15.00–18.00 w kościele w Ma-
temblewie – Msza św., potem
spotkanie w sali konferencyjnej;
łączymy czas swobodnej rozmo-
wy z konferencją na określony
temat i modlitwą; najbliższe spo-
tkania odbędą się: 29.XII.2013 –
święto patronalne wspólnoty,
12.I.2014 – Dzień Wspólnoty,
16.II.2014 – Dzień Wspólnoty;

� na Eucharystie i spotkania mo-
dlitewne w pierwsze piątki mie-
siąca w godz. 20.00–22.00 w ko-
ściele w Matemblewie; to wyjąt-
kowy czas głębokiej i aktywnej
modlitwy połączonej z komunią
z Chrystusem; spotkania bez dzie-
ci; w razie trudności uczestniczy
tylko jedno z małżonków;

� na spotkania małych grup mał-
żeńskich; odbywają się co około
4 tygodnie; dają okazję do zbliże-
nia się do innych osób i pozna-
nia wielu ważnych spostrzeżeń
dotyczących życia małżeńskiego;
zaczynamy od serii pięciu spo-
tkań Twórcy Domowego Ogniska:
Wierni Przyrzeczeniu – cykl pod-
stawowy, jakby „prawo jazdy” dla
wszystkich małżonków (nie tyl-
ko młodych!). Jest to podstawowa
i najważniejsza forma budowania
relacji w naszej wspólnocie.
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� na Kursy Filipa/Nowe Życie; zale-
camy te krótkie rekolekcje wszyst-
kim, którzy jeszcze na nich nie
byli. Dostępne są też inne kursy
formacyjne;

� dla naszych milusińskich; spotka-
nie ze św. Mikołajem – w karnawa-
le Bal Przebierańców dla dzieci,
ale bawić się mogą nawet dorośli.

� na wyjazd majowy i inne wyjazdy
rekolekcyjne; w czasie długiego
majowego weekendu oraz jesie-
nią, najczęściej nad jeziorem, nie
tylko woda i do tej pory nie-
zawodne piękne słońce, ale też
miłe towarzystwo i brak nudy, bo
przeżywamy konferencje, wspól-
ną modlitwę i Eucharystię.

Nowy cykl spotkań dla nowych
małżeństw rozpocznie się na

przełomie stycznia i lutego 2014
roku.

Jeśli jesteście zainteresowani, by
spróbować życia w takiej wspól-
nocie, to prosimy o kontakt na
poniższe telefony:

Wspólnota Czas dla Rodzin
tel. do wybranych rodzin:
pp. Gawrońscy 058 303 52 63;
pp. Jachowscy 058 718 77 35;
pp. Kotasowie 058 622 77 93;

więcej informacji o wspólnocie znaj-
duje się na stronie www:
www.czasdlarodzin.pl

Katarzyna i Jacek Brzózkowie,
członkowie wspólnoty
Czas dla Rodzin

OKRUCHY PAMIĘCI

Jesienne i zimowe wieczory skła-
niają często do refleksji, wspomnień
i rozmów rodzinnych. Chcę podsu-
nąć pomysł, by spotkania w gronie
rodziny urozmaicić o wspólne oglą-
danie fotografii i zapisywanie dat
na starych zdjęciach i ich opisywa-
nie. Po oddaniu do rąk czytelników
książki pt. „Sport w Gminie Trąbki
Wielkie 1945–2012”, w której znala-
zło się m.in. kilkadziesiąt fotografii
z imprez sportowych i turystycz-
nych, planuję przygotować i wydać
w przyszłości album z historią Ełga-
nowa i okolicy. Każdy miniony dzień
już się nie powtórzy, już jest histo-
rią. Patrząc wstecz na najbliższe

otoczenie można dostrzec, jak szyb-
ko zmienia się rzeczywistość wokół
nas. Z każdej rodziny odchodzą
kolejne pokolenia, pradziadkowie,
dziadkowie, rodzice...

W Ełganowie niegdyś była gwarna
szkoła – dziś po niej zostały już tyl-
ko: absolwenci, sztandar, kroniki,
dyplomy, świadectwa i fotografie.
Była też droga brukowa w cen-
trum wsi i piaskowe drogi polne,
które z czasem stały się żużlowe.
Brak też pomp i studni, z których
czerpano wodę. Nie ma już także
działającej przez lata rozlewni piwa
i wytwórni wód gazowanych – miej-
sca pracy wielu mieszkańców. Co
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jeszcze zniknęło z krajobrazu wsi?
Brak kiosku Ruchu, rozpadającego
się przystanku PKS, poczty, zlewni
mleka, kuźni pana Flisikowskiego,
który odszedł spośród nas w roku
2013. Prozaiczny fakt: kiedyś we wsi
było kilkadziesiąt koni i wiele krów.
Niebawem te zwierzęta będziemy
oglądać w ogrodach zoologicznych.
Jak bardzo zmieniły się też nasze
zwyczaje i praktyki religijne. Nie
buduje się już popularnych przed
laty „tanc-bud” z plandekami na
duże wesela przy domach.

Jeszcze przed kilkunastoma laty,
kiedy ktoś z sąsiadów odchodził
na zawsze, gromadziliśmy się po
domach, by modlić się przy trum-
nach zmarłych na Pustych Nocach.
Później na wozach bądź na samo-
chodach Józefa Smukały bądź Jó-
zefa Zawickiego odprowadzaliśmy
wspólnie na cmentarz. Przez lata
Nabożeństwa Majowe były odpra-
wiane przy Figurze Matki Bożej.
Od 2 lat mamy piękną świąty-
nię i w niej odbywają się wszelkie
nabożeństwa. Boisko szkolne to te-
raz działka kościelna, a od ponad
10 lat piłkarze grają na nowym
boisku. „Stara sala” to też było
miejsce zebrań wiejskich, zabaw lu-
dowych, dyskotek, rodzinnych uro-
czystości, miejscem gry w tenisa.
Obecnie świeci pustkami, a miesz-
kańcy i sportowcy gromadzą się
w nowszej świetlicy. Podobnie i sy-
tuacja jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej też się zmieniła. Przed la-
ty był jedynie garaż z motopompą
oraz drewniana bryczka, a dziś jest
remiza z samochodem gaśniczym
i specjalistyczny sprzęt.

W Trąbkach Wielkich minęły też już
lata „świetności” restauracji My-
śliwska. Nie ma też już dużej mle-
czarni ani starej remizy strażackiej.
Giną w naszych miejscowościach też
najstarsze budynki...

Przed kilkoma dniami udało mi się
znaleźć w zbiorach Muzeum Piś-
miennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie fotogra-
fie z Ełganowa z lat trzydziestych
XX wieku. Każdy z czytelników do-
dałby pewnie coś od siebie, dodałby
jakiś szczegół sprzed lat. W każdej
rodzinie są na pewno jakieś archi-
walne fotografie. Ponawiam prośbę,
byście Państwo zgromadzili zdję-
cia (w miarę możliwości opisali je)
i pozwolili zrobić skan. Liczę na
Państwa zaangażowanie. Nieustan-
nie poszerzam archiwalne zbiory
i wdzięczny jestem wszystkim, któ-
rzy dostarczają co jakiś czas foto-
grafie i dokumenty rodzinne.

Spróbujmy ocalić dla kolejnych po-
koleń świat, który odchodzi bez-
powrotnie. Zachowajmy dla naszych
potomków choćby na fotografiach
świat mody, sprzęty codziennego
użytku, środki transportu, maszy-
ny rolnicze i wyposażenia domów
sprzed lat. Liczę na Państwa za-
angażowanie. Te wspólne działania,
to zapewne jakaś forma naszego
lokalnego patriotyzmu wobec tych,
którzy byli przed nami. Warto za-
chować wielkie dziedzictwo naszych
przodków, a przy okazji zostawić coś
po sobie następnym pokoleniom.

Jan Trofimowicz jr
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Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach Wielkich

Jasełka w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

15 grudnia odbyło się referen-
dum gminne w sprawie odwoła-
nia Wójta Gminy Trąbki Wielkie
przed upływem kadencji. Z ini-
cjatywą referendum wyszła grupa
mieszkańców gminy niezadowolo-
nych ze sposobu sprawowania tej
funkcji przez Błażeja Konkola. Pod
wnioskiem o przeprowadzenie re-
ferendum podpisało się około 1300
osób. Aby referendum było ważne
musiało zostać oddanych nie mniej
niż 2115 głosów. W niedzielę do lo-
kali wyborczych udało się 749 osób,
wobec czego Gminna Komisja do
Spraw Referendum w Trąbkach
Wielkich stwierdziła jego nieważ-
ność ze względu na zbyt niską
frekwencję. Z protokołu Komisji
wynika, że głosów ważnych odda-
no 747 w tym 690 za odwołaniem
wójta.

***
Trwają prace przy rozbudowie re-
mizy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Trąbkach Wielkich. W dobu-
dowanej części obiektu powstaną
2 garaże dla samochodów bojo-
wych.

***

W grudniu w naszej parafii na-
stąpiła zmiana organisty. Michał
Olejnik, który przez 10 lat peł-
nił tę funkcję, złożył rezygnację.
W niedzielę 15 grudnia, podczas
wszystkich Mszy św., pan Michał
dziękował naszym księżom, kate-
chetkom oraz parafianom za życzli-
wość w okresie jego pracy w naszej
parafii. W imieniu parafian podzię-
kowania panu organiście złożył
ks. proboszcz Edward Szymań-
ski; redakcja „Kany” przyłącza się
do tych podziękowań. Od połowy
grudnia organistą w naszej parafii
jest Bartłomiej Żelazny z Pruszcza
Gdańskiego.

Oprac. S. D.

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
Relacja z posiedzenia

W niedzielę, 15 grudnia 2013 r.
odbyło się kolejne spotkanie Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej oraz
członków parafialnej Caritas i służ-
by ołtarza z księdzem proboszczem

Edwardem Szymańskim. Miało
ono charakter spotkania opłatko-
wego, ale przy okazji ksiądz pro-
boszcz przedstawił Radzie kilka
spraw bieżących.
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Spotkanie rozpoczęło wspólne od-
śpiewanie kolędy, po czym ks. pro-
boszcz poinformował zebranych,
że organista Michał Olejnik zrezy-
gnował z pracy w naszej parafii.
Oficjalne podziękowanie za jego
10-letnią pracę zaplanowano na
następne zebranie Rady Duszpa-
sterskiej. Ks. proboszcz przedsta-
wił jego następcę, pana Bartłomieja
Żelaznego z Pruszcza Gdańskiego.

Ksiądz proboszcz podziękował rad-
nym za pracę w swoich sekcjach,
a następnie poinformował w skró-
cie, jak wygląda stan zaangażowa-
nia w budowę Domu Ulgi w Cier-
pieniu, w szczególności o tym,
że wójt gminy Błażej Konkol wy-
stąpił do odpowiedniego minister-
stwa o dofinansowanie tej inwesty-
cji. Ksiądz proboszcz poinformo-
wał także o założeniu monitoringu
i alarmu w kościele parafialnym.

Mieszkańcy bloku wielorodzinnego
w pobliżu kościoła zgłosili potrze-
bę wycięcia lub skrócenia drzew

rosnących na terenie kościelnym
pod linią elektryczną, która dopro-
wadza prąd do bloku.

Ksiądz proboszcz podziękował
członkom Caritas za rozprowa-
dzenie w parafii opłatków wigi-
lijnych i zebranie ofiar, które są
przeznaczone na pokrycie kosztów
projektu Domu Ulgi w Cierpieniu.

W dalszej części ksiądz proboszcz
poprosił o pomoc w przywiezie-
niu płyt typu jomb z Rotmanki
na plac przy kościele. Poprosił też
pana Jana Selkę, sołtysa z Klesz-
czewa o przywiezienie do kościoła
choinek.

Spotkanie zakończyło się odśpie-
waniem kolędy, po czym wszyscy
złożyli sobie nawzajem życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia i podzielili się
opłatkiem.

Józef Sroka

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2014

W dniach od 1 do 31 stycznia 2013 r.
w kościele w Trąbkach Wielkich
odprawiana jest Msza św. grego-
riańska za śp. Krystynę Kosińską.

1. 700: a) Za śp. Julię i Feliksa Sro-
ków oraz zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Mieczysława Goczew-
skiego i zmarłych lekarzy

z naszego ośrodka zdrowia

1000: Za śp. Mieczysława
Szymala (1. rocznica śmierci)

1115: Za śp. Krystynę
Kosińską (greg.)

1800: W intencji parafian

2. Za śp. Krystynę Dattę
(1. rocznica śmierci)
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5. 700: Za śp. Krystynę Kosińską
(greg.)

6. 700: Za śp. Krystynę Kosińską
(greg.)
1115: Za śp. Kazimierza
i Monikę Bugów oraz zmarłych
z rodziny Mielników

8. a) Za śp. Krystynę Kosińską
(greg.)
b) Za śp. Romualda Jakubow-
skiego (8. rocznica śmierci)

11. Za śp. Genowefę (15. rocznica
śmierci) i Romana Karczów
oraz zmarłych z tej rodziny

12. 700: Za śp. Krystynę Kosińską
(greg.)
1115: Za śp. Stanisławę Wal-
czewską (7. rocznica śmierci)
1800: W intencji parafian

16. Za śp. Stanisława Karcza
(10. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

17. Za śp. Emmę Kinder (31. rocz-
nica śmierci) i Pawła Zalew-
skiego (8. rocznica śmierci)

19. 700: Za śp. Krystynę Kosińską
(greg.)
1115: Za śp. Henryka
Żeligowskiego (12. rocznica
śmierci) oraz Krystynę
i Władysława Ludwiczaków
1800: W intencji parafian

25. Za śp. Danutę Soboń
(17. rocznica śmierci)

26. 700: Za śp. Krystynę Kosińską
(greg.)

29. Za śp. Leokadię Jakubowską
(11. rocznica śmierci)

31. Za śp. Klarę Sławińską
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Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej naszej parafii:

www.trabki.diecezjagda.pl

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 stycznia: Ksawery Ryszard Kopeć – Trąbki Wielkie
19 stycznia: Adrian Krzysztof Bachusz – Ełganowo

Rocznice sakramentu małżeństwa
7 stycznia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Lucyny (z d. Roda) i Jana Tusków
14 stycznia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Ptach) i Tadeusza Podhajnych

ODESZLI DO PANA

2 grudnia: zmarł w wieku 79 lat śp. Michał Jaworski

14 grudnia: zmarła w wieku 59 lat śp. Barbara Anisewicz z Ełganowa

16 grudnia: zmarł w wieku 72 lat śp. Stanisław Chmura z Postołowa

20 grudnia: zmarł w wieku 59 lat śp. Marian Dzwonkowski z Trąbek
Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


