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„Jeden drugiego
brzemiona noś-
cie” – to zwięzłe
zdanie Apostoła
jest inspiracją
dla międzyludz-
kiej i społecznej
solidarności.
Solidarność –
to znaczy:
jeden i drugi,
a skoro brze-
mię, to brzemię
niesione razem,
we wspólnocie.
A więc nigdy:
jeden przeciw
drugiemu. Jedni
przeciw drugim.
I nigdy „brze-
mię” dźwigane
przez człowieka
samotnie. Bez
pomocy drugich.

św. Jan Paweł II,
Gdańsk-Zaspa,
1987 r.



CZY JESTEŚ ŚWIADKIEM WIARY?

Bez wiary (...) nie można podo-
bać się Bogu – stwierdza św.
Paweł. Podczas udzielania sakra-
mentu chrztu kapłan pyta rodzi-
ców: „O co prosicie Kościół Boży?”
Odpowiadają: „O wiarę”. „Prosząc
o wiarę dla dziecka, przyjmujecie na
siebie obowiązek wychowania go
w wierze, której nauczył nas Jezus
Chrystus. Czy jesteście świadomi
tego obowiązku?” „Jesteśmy świa-
domi”. Kapłan następnie kieruje
pytanie do rodziców chrzestnych:
„Czy jesteście gotowi pomagać
rodzicom tego dziecka w wypeł-
nianiu ich obowiązku?” Odpowia-
dają: „Jesteśmy gotowi”. Na tym
też polega rola rodziców chrzest-
nych, którzy powinni być głęboko
wierzący, a także zdolni i gotowi
służyć pomocą nowo ochrzczonemu
na drodze życia chrześcijańskiego.
Ich posłannictwo jest rzeczywistą
i odpowiedzialną funkcją kościelną
(Katechizm Kościoła Katolickiego,
nr 1255). W oparciu o Kodeks Pra-
wa Kanonicznego napisałem arty-
kuł „Kto może być chrzestnym”
(patrz „Kana”, wrzesień 2012).
Ciągle powtarzają się sytuacje, że
rodzice wybierają na ojca chrzest-
nego lub matkę chrzestną osobę
niepraktykującą wiary. Jeżeli nie
mają uregulowanego własnego ży-
cia religijnego, jeżeli sami odwrócili
się od Boga, to jak mogą zgodnie

z wymogami prawa kościelnego peł-
nić funkcje rodziców chrzestnych?
W zaświadczeniu wydawanym kan-
dydatowi na chrzestnego (chrzest-
ną) ksiądz proboszcz oświadcza, że
osoba ta jest wierzącym i prakty-
kującym katolikiem, a jeśli żyje
w związku, to jest to małżeństwo
kościelne. Czasem rodzina wręcz
wymusza na księdzu, by posłużył
się kłamstwem, i osobie nieprakty-
kującej poświadczył, że jest wierzą-
ca i praktykująca. W przeciwnym
razie oczywiście jest „śmiertelnie”
obrażona. Ja natomiast wystawia-
jąc fałszywe zaświadczenie, utwier-
dzam kandydata, że jego religijna
postawa jest dobra. Swoim podpi-
sem i parafialną pieczęcią utwier-
dzam go w przekonaniu, że jest
dobrym katolikiem i świadkiem
wiary, mimo, że nie uczęszcza na
Mszę św. ani do sakramentu poku-
ty. Niektórzy twierdzą: „Dać takie-
mu szansę”. Trzem dałem, wobec
rodziców żądając pisemnego zobo-
wiązania, że poprawi się religijnie.
Po chrzcie żaden z nich nie pokazał
się na Mszy św, mimo pisemnego
zobowiązania.

Myślę, że czasem błąd popełniają
rodzice, którzy synowi albo córce
nie stawiają religijnych wymagań.
Obserwuję to wyraźnie w wielu
rodzinach naszej parafii. Oto przy-
kłady.
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1. Dziecko rozpoczynające naukę
w szkole nie umie się przeżegnać,
ani nie zna podstawowego pacierza.

2. Dzieci nie uczestniczą we Mszy
św., ani w nabożeństwach: majo-
wym, różańcowym, roratach, choć
mieszkają blisko kościoła. Słyszę
opinię mamy: „Ja swoich dzieci nie
zmuszam na Mszę św. Jak chcą,
niech idą”. Skąd zatem dzieci mają
się nauczyć, co jest dobre, a co złe?

3. Uroczystość Pierwszej Komunii
św. wiąże się z duchowym przygoto-
waniem do niej i dziękczynieniem
Bogu za tak wielki dar przyjęcia
Pana Jezusa do serca. W nowenno-
wym przygotowaniu w niektóre so-
boty uczestniczyło mniej niż połowa
dzieci. Trwa Nowenna dziękczyn-
na. Są rodziny, z których dziecko
ani razu nie przyszło na Nowennę
dziękczynną. Skąd dzieci mają się
nauczyć, co jest dobre, a co złe?
„Czym skorupka za młodu nasiąk-
nie, tym na starość trąci”.

Zawierając sakrament małżeństwa
narzeczeni przyrzekają publicznie,
że chcą przyjąć i po katolicku wy-
chować potomstwo. Oni mają być
pierwszymi świadkami wiary dla
swoich dzieci. A jak to świadec-
two wiary wygląda w niedzielę? Ilu
jest parafian, którzy z własnej wi-
ny nigdy nie opuszczają Mszy św.?
Niedziela należy do Boga. Sześć
dni będziesz pracował, a siódmy
jest Pański. „Pamiętaj, abyś dzień
święty święcił”.

Pomyśl. Właściciel daje ci w za-
rząd ogród podzielony na siedem
działek i oświadcza: sześć działek
jest twoich, z tych zbieraj owoce,
a siódma należy do mnie. Ty tym-
czasem zaniedbujesz troskę o sześć
Tobie ofiarowanych, a wyciągasz
rękę po tę siódmą, która należy
do właściciela. Czy właściciel bę-
dzie zadowolony i będzie milczał?
Czy nie takie jest postępowanie
wielu parafian? W tygodniu sporo
zaniedbań w wykorzystaniu cza-
su (telewizja, komputer, gry, plotki
itd.), a w niedzielę – zakupy, wyjaz-
dy, spanie. Tymczasem niedziela to
Dzień Pański, nie twój. Tego dnia
Pan Bóg chce się z tobą spotkać, do
ciebie mówić, za ciebie złożyć na
ołtarzu ofiarę i zagościć w twoim
sercu, bo jesteś Jego dzieckiem.
Mało, przyjacielem. „Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi
moimi, jeżeli czynicie to, co wam
przykazuję”. A co ty, świadku wiary
robisz w niedzielę? Czy ją wykorzy-
stujesz na spotkanie z Jezusem?
Nie tu na ziemi jest nasze trwałe
miejsce, ale stworzeni jesteśmy dla
nieba, tam jest nasza ojczyzna.

Wydaje mi się, że wciąż nie doce-
niamy wartości Mszy św., która jest
ofiarą samego Syna Bożego Jezu-
sa Chrystusa, złożoną za nas Ojcu
Niebieskiemu. Bogu nieskończone-
mu należy się cześć nieskończona,
a cześć nieskończoną może złożyć
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Ojcu tylko Syn Boży. Żadne stwo-
rzenie, żadne chóry anielskie, choć-
by śpiewały miliony lat, nie zastą-
pią Mszy św., bo w niej składane są
w ofierze Najświętsze Ciało i Krew
Jezusa, a Jezus jest nieskończenie
wielki. We Mszy św. Pan Jezus czci
swego Ojca za nas i z nami. Jedna
Msza św. oddaje Bogu więcej czci,
niż wszyscy aniołowie. We Mszy
św. też dziękujemy Bogu za dar
życia, łaskę uświęcającą, za to że
jesteśmy dziećmi Boga, za zdro-
wie i wiele innych dobrodziejstw.
Świadku wiary, czy cenisz Mszę
św.? Wypada, by tym najcenniej-
szym darem ofiarnym podziękować
Bogu za życie w kolejne jubileusze
urodzin, za małżeństwo – w kolejne
rocznice zawarcia sakramentu mał-
żeństwa, za potomstwo – w kolejne
urodziny dzieci. Dorosłe dzieci po-
winny takie prezenty jubileuszowe
składać rodzicom, bo to cenniejsze
niż kwiaty i materialne podarunki.
Również najcenniejszym darem dla
zmarłych jest złożona za ich zba-
wienie ofiara Mszy św. Pamiętajmy,
że jeśli ci, za których zamówiliśmy
Mszę św., już jej nie potrzebują,
owoce Mszy św. będą przydzielo-
ne tym, za których winniśmy się
modlić, a którzy jeszcze oczekują
w czyśćcu.

W tytule napisałem: „Czy jesteś
świadkiem wiary?” Trzeba się na-
prawdę zastanowić nad tym py-
taniem w odniesieniu do siebie.
Bowiem świadek to ten, który da-
je świadectwo życiem, postępowa-
niem, słowem i czynem Komu służy

i do Kogo należy. Jesteś chrześcija-
ninem, to znaczy wyznawcą Chry-
stusa. Czy Jezus jest z ciebie zado-
wolony? Czy cieszy Go twój pacierz,
a może wcale się nie modlisz? Czy
cieszy Go twoje świętowanie i twój
udział we Mszy św. na zewnątrz
kościoła? Czy cieszy Go twoja tro-
ska o religijne wychowanie siebie,
swoich dzieci i swojej rodziny? Czy
cieszy twoja troska o Jego Kościół?
Jak realizujesz piąte przykazanie
kościelne: „Troszczyć się o potrze-
by wspólnoty Kościoła”. W czym
przejawia się twoja odpowiedzial-
ność za Kościół? Jaka jest twoja
postawa wobec atakowanego dziś
prawa do życia od poczęcia do na-
turalnej śmierci? Jaka jest twoja
postawa wobec in vitro, antykon-
cepcji, aborcji, eutanazji? Zdarzają
się coraz częstsze przypadki, że
chrześcijanie chcą „poprawić” na-
uczanie Pana Jezusa, przekazane
nam w Ewangelii, oraz naucza-
nie Kościoła, choć Jezus powiedział
Apostołom: „Kto was słucha, mnie
słucha”. Kościół katolicki jest prze-
cież zbudowany na fundamencie
Apostołów. Czy jesteś świadkiem
wiary odnośnie zachowania postów,
w tym piątkowego postu od potraw
mięsnych? Jak reagujesz na pró-
bę dorastających dzieci usiłujących
żyć w związkach niesakramental-
nych? Pomyśl, ile w historii Kościo-
ła i czasach obecnych ludzi oddało
za wiarę swoje życie, swoje mienie.
Ile dla niej poszło na wygnanie lub
do więzień? Czy gotowy jesteś za
swoją wiarę oddać życie?

ks. E. Szymański
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DOM ULGI W CIERPIENIU IM. ŚW. OJCA PIO
informacje bieżące

Obecnie gotowy jest projekt budowlany, na który od maja br. zbieramy
ofiary. W maju i czerwcu zebraliśmy łącznie 13 810 zł, a potrzebujemy 172
tys. zł na pokrycie jego kosztów. Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie
za ofiary przekazywane na ten cel. Serdecznie dziękuję skarbnikom za
podjęcie comiesięcznego trudu zbierania ofiar.

Zarejestrowany jest statut Fundacji Domu Ulgi w Cierpieniu im. św. Ojca
Pio, a w Sądzie Rejonowym w Gdańsku jest zarejestrowana Fundacja,
która już posiada nr REGON, NIP oraz konto w Banku Spółdzielczym
w Pruszczu Gdańskim, oddział w Trąbkach Wielkich.

Numer konta bankowego Fundacji
Domu Ulgi w Cierpieniu im. św. Ojca Pio:
82 8335 0003 0300 0330 2000 0010

Jest również wybrana firma budowlana. Czekamy na złożenie kompletu
dokumentów, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2014

6 lipca: 14. Niedziela zwykła

Za 9,9–10
Rz 8,9.11–13
Mt 11,25–30

13 lipca: 15. Niedziela zwykła

Iz 55,10–11
Rz 8,18–23
Mt 13,1–23

20 lipca: 16. Niedziela zwykła

Mdr 12,13.16–19
Rz 8,26–27
Mt 13,24–43

27 lipca: 17. Niedziela zwykła

1 Krl 3,5.7–12
Rz 8,28–30
Mt 13,44–52
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BOŻE CIAŁO 2014
Tegoroczne ołtarze na fotografiach
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Na zdjęciach prezentujemy poszczególne ołtarze tegorocznej procesji Bożego Ciała,
wzniesione przy krzyżu koło poczty, na posesji państwa Świerczków, przed wejściem
do gimnazjum oraz przed urzędem gminy
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MIŁOŚĆ RODZINNA W KILKU PUNKTACH

Budowla rodzinna jest podtrzymy-
wana przez kilka filarów. Wymaga-
ją one częstych przeglądów i pew-
nych poprawek. Warto zatrzymać
się i zastanowić nad podstawami
miłości rodzinnej. Są to małe spra-
wy, które powodują, że «bycie ra-
zem» staje się najgłębszą radością
życia.

Przede wszystkim każdy członek
rodziny musi kochać samego sie-
bie. Wydaje się to niedorzecznością,
lecz tymczasem jest to sprawa de-
cydująca o życiu każdego człowie-
ka. Jezus wskazał miłość samego
siebie jako miarę miłości do bliźnie-
go. Kochać siebie oznacza wierzyć
w swoją wartość, oceniać siebie
w sposób pozytywny, czuć się waż-
nym. Podstawowe prawo dotyczące
dynamiki miłości potwierdza, że
inni widzą nas i traktują dokładnie
tak, jak my widzimy i traktuje-
my samych siebie. Ten, kto uważa
się za wycieraczkę, odkrywa z gory-
czą, że inni „wycierają sobie o niego
nogi”. Kochać siebie to najlepsza
droga do zrozumienia, jak należy

kochać. Kto szanuje siebie, spo-
tyka się z zachowaniem pełnym
szacunku i poważania ze strony
innych.

Wszystko zaczęło się od «Tak,
chcę!» Życie we dwoje jest wy-
borem: to nie piosenka o miło-
ści, poezja czy sprawa instynktu.
Oznacza natomiast, że dwie osoby
postanawiają w sposób wolny i doj-
rzały połączyć się fizycznie, emocjo-
nalnie, umysłowo i duchowo, aby
stworzyć nową rzeczywistość «my»
z dwóch rzeczywistości «ja», do-
tychczas oddzielnych. Tworzą dru-
żynę, której celem jest przejście
przez życie razem, działanie jako
jedna siła. Tak ważna decyzja musi
być ponawiana każdego dnia, szcze-
gólnie w chwilach trudnych. «Chcę
ciebie!» – a nie twoich osiągnięć,
twoich usług, twoich zasobów eko-
nomicznych itd.

Miłość buduje się krok po kro-
ku: szczęśliwa rodzina jest wyni-
kiem ewolucji. Proces ten wyma-
ga wielkiej cierpliwości, długiego
czasu, określenia odpowiedzialno-
ści i wyznaczenia miejsca nawet
najbardziej banalnym detalom ży-
cia. Trzeba ustalić, kto kieruje
finansami, kto wyprowadza psa,
kto gotuje, kto naprawia popsu-
te rzeczy, kto prowadzi samochód
w czasie długich podróży, kto towa-
rzyszy dzieciom w nauce, kto robi
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zakupy. Nie jest to szczególnie ro-
mantyczne, ale budowanie miłości
rodzinnej to proces dopasowywa-
nia się osób, które mają prawo
do własnych poglądów, pragnień,
potrzeb i charakterów, nawet bar-
dzo różnych. Każda z nich musi
«zrobić miejsce» w swoim życiu dla
pozostałych.

Życie w rodzinie stwarza zawsze
wspaniałą możliwość rozwoju, jest
szkołą życia, w której można uczyć
się poznawać siebie lepiej i sta-
wać się lepszym. Życie rodzinne
poszerza horyzonty i perspektywy,
powiększa indywidualne możliwo-
ści, pomaga przezwyciężać proble-
my i trudności, umacnia, ulepsza,
czyni człowieka mądrzejszym i bar-
dziej «prawdziwym». Jest to inten-
sywny, trwający 24 godziny na dobę
program, obejmujący relacje mię-
dzyosobowe; uczestnicząc w nim
można dogłębnie poznać kilka naj-
ważniejszych dziedzin życia.

Pięć najważniejszych lekcji

Pierwsza to współuczestnicze-
nie. Bez niego rodzina jest po
prostu zbiorem egoistycznych oso-
bowości. Współuczestniczenie jest
istotą pracy zespołowej, podtrzy-
muje dynamikę zespołu o nazwie
«my»: obejmuje ciało, emocje, my-
śli, czas, przestrzeń, przedmioty
osobiste. Drugą lekcją jest cier-
pliwość. Każda osoba porusza się,
wzrasta, rozwija we właściwy so-
bie sposób, zgodnie ze swym wła-
snym rytmem – na każdym polu:

fizycznym, emocjonalnym, intelek-
tualnym czy duchowym. Jakikol-
wiek przymus powoduje problemy.
Trzecia jest lekcja wdzięczno-
ści. Oznacza umiejętność docenia-
nia każdego z członków rodziny
za to, jaki jest, i za wszystko, co
robi. Czwarta lekcja jest lek-
cją akceptacji innych dokład-
nie takimi, jacy są. Ważne jest,
by okazywać innym takie samo
bezwarunkowe zrozumienie, jakie-
go oczekuje się wobec siebie, ucząc
się tolerancji dla cech, które może
drażnią. Piąta lekcja, najważ-
niejsza, dotyczy przebaczania.
Nigdy nie jest to sprawa łatwa, ale
to jedyna droga, jeśli pragnie się,
by miłość rodzinna była trwała.

W tym wszystkim najważniejsze
jest porozumiewanie się. Roz-
mowa stanowi życiową limfę, ener-
gię życia rodzinnego. Jest przekazy-
waniem życia, pomostem pomiędzy
odrębnymi rzeczywistościami, któ-
rym bez niej grozi samotność. Nic
nie powoduje bardziej intensywne-
go bólu, niż przebywanie fizycz-
nie blisko siebie, a emocjonalnie
– bardzo daleko. Szczera rozmowa
twarzą w twarz, spokojna i niepo-
wierzchowna – jest niezbędna, by
odkryć wzajemne potrzeby i ocze-
kiwania, a przede wszystkim, by
znaleźć rozwiązania zadowalające
wszystkich.

Nigdy nie zabraknie trudnych mo-
mentów i rozbieżności, dlatego
trzeba nauczyć się sztuki nego-
cjacji. Dzięki niej nikt nie musi
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zostać przegranym ani nikt nie bę-
dzie zwycięzcą. Tylko w ten sposób
można skutecznie stawić czoło nie-
oczekiwanym sytuacjom i doświad-
czeniom, których nigdy, niestety,
nie brakuje. Wspólne przeżywanie
zakrętów życia umacnia rodzinne
więzi.

Sekret szczęścia rodzinnego pole-
ga na tym, by pamiętać, że miłość
należy pielęgnować – jak wszyst-
ko, co żyje. Każdy członek rodziny
musi poświęcić swój czas, uwagę,
wysiłek i gorliwość dla budowania
rodzinnych relacji. Jeśli pozostawia
się sprawy ich własnemu biegowi,

możliwe, że więzi te stracą swą
świeżość i obumrą. Umacniać wię-
zi rodzinne raz na rok, z okazji
jakiejś rocznicy czy urodzin, to
za mało. Należy czynić to nie-
ustannie, codziennie, powinno się
to stać radosnym nawykiem. Jest
niezbędne odczuwać i okazywać ra-
dość ze wspólnego życia, ciągle
się odradzać i razem się radować.
W końcu, aby wszystko mogło pra-
widłowo funkcjonować, potrzebna
jest silna duchowość. Bo rodzina
stanowi przede wszystkim rzeczy-
wistość duchową.

Bruno Ferrero

BLIŻEJ BIBLII
POSŁUSZEŃSTWO WOBEC BOGA

Posłuszeństwo to podstawa bytu
Jezusa. Kto podważa lub pomniej-
sza Jego posłuszeństwo, ten je wy-
pacza. Samo uznanie posłuszeń-
stwa Jezusa, to jeszcze nie wzór
do naśladowania. Posłuszeństwo
ukazuje Jezusa jako Syna, który

wszystko, kim jest, otrzymuje od
Ojca. Ale Jezus, dlatego, że jest Sy-
nem, cieszy się bezpośrednią wizją
Ojca, styka się bezpośrednio z Oj-
cem, widzi jak On działa. Ludzkim
głosem i ludzkimi rękami sam na-
daje na ziemi kształt dziełu, jakie
Mu dyktuje Ojciec. Czy jednak to
„twarzą w twarz” można nazwać
posłuszeństwem, nie zadając gwał-
tu słowom? Posłuszeństwo zakłada,
że podjęcie decyzji pozostawia się
przełożonemu i że się zdaje na
jego wybór. Najczęściej posłuszeń-
stwo rodzi się z wiary, to znaczy
z takiego sposobu rządzenia, kie-
dy człowiek zawierza słowu innego
człowieka, chociaż nie ma bezpo-
średniego dostępu do danej rze-
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czywistości. Posłuszeństwo wsta-
wia pewnego pośrednika między
Boga a człowieka. Między Ojcem
i Synem nie ma żadnego pośred-
nika. Jezus podkreśla, do jakiego
stopnia jest uległy Ojcu, zawsze
wskazuje wyraźnie przyczynę tego
faktu: zawsze jest On świadomy
tego, że jest Synem Bożym.

Posłuszeństwo Jezusa jest jedyne
w swoim rodzaju, a sposób pełnie-
nia woli Ojca – jak sam stwierdza
Jezus – stanowi jego cechę szcze-
gólną. Rodzi się pytanie: jak Jezus
może własnych uczniów zobowią-
zać do przyjęcia tej samej posta-
wy wobec Ojca niebieskiego? „Jeśli
będziecie zachowywać moje przy-
kazania, będziecie trwać w miłości
mojej, tak jak ja zachowałem przy-
kazania Ojca mego i trwam w Jego
miłości” (J 15,10). Chrystus, w oby-
dwu przypadkach nadaje to samo
znaczenie, zarówno wtedy, gdy cho-
dzi o Niego samego, jak wtedy, gdy
chodzi o Jego uczniów. W Jego
życiu, podobnie jak i w naszym –
powinna też być pewna rzeczywista
ciemność.

Tylko tajemnica Chrystusa przyno-
si odpowiedź na to pytanie. W tym
samym czasie Jezus twierdzi, że ży-
je twarzą w twarz ze swoim Ojcem.
Podczas bezpośredniego spotkania
Ojciec dyktuje Mu wszystko to,
co Jezus czyni. Jezus to „twarzą
w twarz” przeżywa w ludzkim ży-
ciu, poddanemu woli innych ludzi.
Jest w tym wszystkim zależny od
warunków, których sam nie sta-
wiał. Zwraca się z prośbą do ludzi,

których spotyka, by Mu podpowie-
dzieli, jak ma działać. Jest to po
prostu tajemnica Wcielenia, tajem-
nica Boga, który stał się człowie-
kiem i który może być posłuszny,
ponieważ – jak wszyscy ludzie –
żyje w zależności od innych i w
zależności od wydarzeń.Tajemnica,
która wprawdzie jeszcze pogrąża
się w ciemnościach, jednocześnie
jednak zaczyna się z nich wyłaniać,
kiedy się objawia jako tajemni-
ca Syna. Ludzkie posłuszeństwo
– wraz z towarzyszącą mu nieja-
snością i uległością zewnętrzną –
zdradza w Jezusie i objawia w Nim
w całej pełni zależność bezpośred-
nią Syna żyjącego w obliczu Ojca
i otrzymującego od Niego to wszyst-
ko, czym jest. Posłuszeństwo czło-
wiekowi – w postaciach najciem-
niejszych i najbardziej nieludzkich
– dla Jezusa było przewidzianym
z góry sposobem objawienia naj-
droższej tajemnicy: synowskiej mi-
łości ku Ojcu.

Tajemnica ta ujawnia się w posłu-
szeństwie chrześcijanina. Syn Boży
dlatego stał się człowiekiem, żeby
człowiek stał się w Nim dzieckiem
Bożym. Jego miłość do Ojca wyrazi-
ła się w posłuszeństwie, w czynach
spowodowanych przez zależność od
ludzi. Wzajemne „twarzą twarz”
Ojca i Syna było rzeczywistością
wtedy, gdy Jezus był uległy straż-
nikom i katom. Chrześcijanin, któ-
ry tak często jest ofiarą brutalnej
przemocy, nie może tracić z oczu
oblicza Ojca niebieskiego.

Opr. ks. Adam Kroll
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PEDAGOGIKA MISTRZA Z NAZARETU
WOLNOŚĆ

Człowiek jest o tyle szczęśliwy, o ile
jest wolny. Wolność umożliwia mu
w pełni samorealizację. W wolno-
ści może być sobą. Dlatego wol-
ność jest celem, do którego zmierza
cały trud wychowawczy Wielkie-
go Mistrza z Nazaretu. Uczy On
człowieka wolności i tę wolność
mu daje. Dorastanie do wolności
jest ściśle powiązane z dwoma nie-
bezpieczeństwami. Jedno polega na
tym, że człowiek może utracić wol-
ność przez zbyt mocne przywiązanie
się do pewnych ziemskich wartości.
Mogą one być materialne, jak: pie-
niądze, mieszkanie, rodzaj pracy,
samochód; mogą być nimi także lu-
dzie, na których człowiekowi bardzo
zależy. Zniewolenie przez pragnie-
nie posiadania jest najgroźniejsze.
Jego przeciwwagą jest ubóstwo. Nie
polega ono na braku wartości do-
czesnych, lecz na wewnętrznej od
nich wolności. Człowiek ubogi mo-
że dysponować wielkim majątkiem
i może być otoczony bardzo kochają-
cymi go ludźmi. Ale kiedy przyjdzie
mu z tych wartości zrezygnować,
uczyni to natychmiast. On bowiem
posiada, lecz sam nie jest posiadany.
Nie jest zniewolony tym, co ma.
„Umiem obfitować i umiem biedę

cierpieć” (Flp 4,12). Tak to krótko
ujął Paweł z Tarsu.

Druga forma zniewolenia pochodzi
z zewnątrz. Człowiek może zostać
zniewolony przez otoczenie, może
nawet zostać przez nie związany.
To zewnętrzne zagrożenie wolności
było, jest i będzie groźne. Trze-
ba je mieć nieustannie na uwadze.
W świecie bowiem zawsze istnieją
tacy ludzie, którzy potrzebują nie-
wolników, potrzebują innych, którzy
będą na nich pracować. Form znie-
wolenia zewnętrznego jest wiele.
Panujących jest stosunkowo niewie-
lu, ale podwładni podporządkowują
się im często nawet z radością.
Panujący bowiem zdejmuje z nich
odpowiedzialność za decyzję. Jest
to ciężka odpowiedzialność, dlatego
słabsi korzystają z takich układów.
Wolą służyć, byle tylko nie odpo-
wiadać. Jest to wygodna postawa.
Panujący natomiast nie lubią lu-
dzi wolnych, źle się czują wtedy,
gdy ktoś obok nich żyje własnym
życiem, a oni nie mogą go wyko-
rzystać dla własnych celów, często
ukrytych pod wzniosłymi, czasem
nawet religijnymi, hasłami. Żadna
władza nie lubi wolnych ludzi, choć
nie zawsze wynika to tylko z obli-
czenia strat, które ponosi, gdy ktoś
dla niej nie pracuje.

Głębszym motywem nienawiści od-
nośnie do ludzi wolnych jest za-
zdrość. Wolność przecież należy do
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najwyższych wartości. Dlatego nie
należy się dziwić, że tej wartości
zazdroszczą zniewoleni. A ten, kto
panuje nad innymi, jest zniewolo-
ny odpowiedzialnością za uległe mu
jednostki. Sam nie może więc także
żyć w wolności. Władza, wbrew po-
zorom, jest wielkim zniewoleniem
człowieka. Dlatego jeśli obok rzą-
dzącego stanie wolny, ten pierwszy
czuje się mały z powodu swego znie-
wolenia i z zazdrością spogląda na
tego, który umie żyć w wolności. Ta
zazdrość posuwa się często aż do
zniszczenia wolnego człowieka.

Mistrz z Nazaretu ujawnia oby-
dwie formy zniewolenia. W swych
pouczeniach ostrzega przed znie-
woleniem wewnętrznym. Nie chce
dopuścić do tego, by człowiek przy-
kleił się do wartości doczesnych,
które go zniewolą. Pierwsza zasada,
dotycząca wolności wobec dóbr do-
czesnych, została ujęta w wezwanie:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, al-
bowiem do nich należy królestwo
niebieskie” (Mt 5,3). Innymi sło-
wy: „Szczęśliwi wolni, bo niebo jest
tylko dla wolnych”.

O drugiej formie zniewolenia Je-
zus mówi znacznie mniej. Ukazuje
ją natomiast niezwykle precyzyjnie
poprzez swoje życie. We wszystkie
dni swej publicznej działalności był
nieustannie osaczany. Ludzie wła-
dzy nie mogli znieść Jego wolności.
Widzieli w niej osobiste zagrożenie.
To zewnętrzne osaczenie kończy
się dla Mistrza z Nazaretu tragicz-
nie. Zostaje aresztowany, związany
i zniewolony trzema gwoźdźmi na
drzewie krzyża. Zgadza się na to
wszystko dobrowolnie. Mógłby zejść

z krzyża, mógłby w każdym momen-
cie rozprawić się z oprawcami, nie
czyni jednak tego. Jest wewnętrznie
wolny, dysponuje zewnętrzną siłą,
która mogła Mu zapewnić w każdym
momencie sukces, ale On z tej mocy
nie korzysta. Natomiast dzięki swej
wolności zgadza się dobrowolnie na
zniewolenie zewnętrzne aż po zgo-
dę na własną śmierć. Chce bowiem
ukazać uczniom, iż można zachować
wolność wewnętrzną, mimo całko-
witej utraty wolności zewnętrznej.

Żyjemy w świecie, w którym domi-
nuje wielka tęsknota za wolnością.
Młody człowiek ma pełne prawo
oczekiwać od wychowawcy dokład-
nej informacji na temat wolności
tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
Ma prawo do tego, by poznać moż-
liwie dokładnie moc zniewolenia,
a także metody, które są stosowane
w tym celu, by zmusić współczesne-
go człowieka do uległości. Ta wiedza
winna mu pomóc w dokonaniu wy-
boru drogi życia: albo w świecie
wolności, albo w świecie zniewole-
nia. Wychowawca, stojący u boku
młodego człowieka, powinien mu
pomóc w podjęciu decyzji, z szacun-
kiem przyjmując jego decyzję.

Całość koncepcji wychowawczej Mi-
strza z Nazaretu jest oparta na
sformułowaniu: „Jeśli chcesz być
doskonały, idź, sprzedaj, co posia-
dasz... przyjdź i chodź za Mną”
(Mt 19,21). Jezus nie potępił tego,
który wybrał zniewolenie, „miał bo-
wiem majętności wiele”. Było Mu
tylko smutno, że kolejny człowiek
wybrał zamiast wolności niewolę,
czyli uzależnienie się od tego, co
posiadał.

Ks. Edward Staniek

13



PORTRETY BIBLII

PAWEŁ

Święci Piotr i Paweł, obraz El Greca

Chciałbym dzisiaj przywołać postać
Pawła z Tarsu po to, by zestawić
ją z postacią apostoła Tomasza, na-
zywanego w tradycji „niewiernym”.
Tym, co ich łączy (albo dzieli), jest
wiara, jeden z głównych tematów
myśli Pawłowej.

Nie kreślę więc profilu tego wspa-
niałego apostoła, syna trzech kultur
– hebrajskiej (z pochodzenia i du-
cha), greckiej (z powodu języka, któ-
rym się posługiwał) oraz rzymskiej
(przez obywatelską przynależność,
gdyż urodził się w rzymskiej kolo-
nii w Tarsie w Cylicji, na terenie
dzisiejszej południowej Turcji). Nie

chcę też przedstawiać go jako auto-
ra listów, które weszły do Nowego
Testamentu i które prawie w każ-
dą niedzielę są odczytywane podczas
chrześcijańskich liturgii. Chciałbym
natomiast zatrzymać się w central-
nym punkcie jego teologii, która
znalazła wspaniałe odzwierciedle-
nie przede wszystkim w Liście do
Rzymian.

To właśnie ta teologia nada-
ła Saulowi-Pawłowi (pamiętajmy,
że imię pierwszego króla Izraela
brzmiało Saul i należał on, tak samo
jak apostoł, do pokolenia Beniami-
na) dwuznaczne określenie „drugie-
go fundatora chrześcijaństwa”, czy-
niąc z niego niemal alternatywę dla
Jezusa. W istocie jednak wpisuje on
w nowy horyzont społeczno-kultu-
ralny orędzie, które miało korzenie
w Passze Chrystusa. Włącza tym
samym w swój obraz zbawienia dwa
najważniejsze słowa greckie: charis
i pistis.

Pierwsze, charis (które jest źró-
dłem włoskiego słowa caro – drogi,
carezza – czułość, carita – miłość),
oznacza łaskę lub miłość Boga, który
jako pierwszy wychodzi naprzeciw
ludzkości zranionej grzechem. Pisze
św. Paweł, cytując Izajasza: „Dałem
się znaleźć tym, którzy Mnie nie
szukali, objawiłem się tym, którzy
o mnie nie pytali” (Rz 10,20).

Na początku jest więc Boże światło,
które świeci w ciemności grzesznego
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ciała człowieka. Taki jest sens słyn-
nego końcowego wołania z książ-
ki Georgesa Bernanosa Pamiętnik
wiejskiego proboszcza (1936, pol.
wyd. 1937): „Wszystko jest łaską!”.

A oto drugie słowo: pistis, „wiara”.
Jest ono podobne do otwartych ra-
mion, które przyjmują charis, czy-
li łaskę podarowaną przez Boga
w Chrystusie. Oświecony przez Pa-
na człowiek winien odpowiedzieć
swoją wolną wolą albo lgnąc do
Niego, albo Go odrzucając. Może
chwycić Bożą dłoń, która się ku
niemu wyciąga, by wydobyć go z ru-
chomych piasków grzechu. Z tego

uścisku rodzi się Pawłowy czło-
wiek „usprawiedliwiony” albo też
zbawiony, owładnięty tym samym
duchem Bożym, który sprawia, że
zwraca się do Boga, nazywając go
„Abba, Ojcze” (Rz 8,15).

Zostawiamy teraz Pawła – apostoła
w pełnym tego słowa znaczeniu,
wyobrażając go sobie na jednym
z wielu portretów, ukazanego często
w towarzystwie innego apostoła,
Piotra. Tak właśnie „zobaczył” go El
Greco, tworząc wspaniałe płótno, na
którym widnieją wydłużone postaci
tych dwóch świadków Chrystusa.

Gianfranco Ravasi

PRZEDSZKOLE RÓWNOŚCIOWE
Genderowa koncepcja równości płci od najwcześniejszych lat

Zacząć trzeba jak najwcześniej. Tak
pomyślały autorki podręcznika dla
przedszkoli zatroskane o nierów-
ność płci. A że małych dzieci nie
trzeba przekonywać, to najlepiej
zaserwować im taką „wiedzę” już
w przedszkolu.

Co trzeba wyrównać w naszych
przedszkolach?

Czy nasze dzieci w przedszkolach
słyszą, że mężczyzna jest lepszy od
kobiety lub na odwrót? Czy wycho-
wawcy mówią im, że mężczyzna nie
może być pielęgniarzem, a kobieta
nie może być kierowcą ciężarówki?
Czy tata zajmujący się dzieckiem
jest przedstawiany jako zniewie-

ściały typ, któremu nie przystoi
robić takich rzeczy?

Według poradnika „Jak stosować
zasadę równego traktowania ko-
biet i mężczyzn” autorstwa Anny
Dzierzgowskiej, Joanny Piotrow-
skiej i Ewy Rutkowskiej tak się
chyba dzieje na każdym kroku,
a podręcznik ten ma być propozycją
dla przedszkoli, która ma sprawić,
że nasze dzieci zostaną nauczone
„zachowań równościowych” w co-
dziennym życiu.

Sposobem na osiągnięcie takiego
celu ma być zatarcie wszelkich na-
turalnych różnic pomiędzy mężczy-
zną i kobietą, jako źródła wszelkiego
uciski i nierówności.
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Kilka przykładów z samego pod-
ręcznika

Żeby wyrobić sobie chociażby czę-
ściowo zdanie na temat wartości
podręcznika podajmy kilka przy-
kładów zaczerpniętych z rozdziału
„Scenariusze zajęć”:

Scenariusz nr 8
„Świat na opak”

Podczas zajęć wzmacniaj kwestię
równości płci i zachęcaj dzieci
do kwestionowania założeń na
temat ról płciowych.

Cele:
przekazywanie dzieciom niestere-
otypowej wiedzy na temat ról płcio-
wych, stereotypowych zachowań,
akceptacji dla różnorodności i „in-
ności”.

Scenariusz nr 9
„Gender quiz”

Cele:
m.in.: zdobycie wiedzy, że gender
zmienia się w zależności od czasu
i kultury.

Przebieg zajęć:
trzy lub cztery osoby opuszczają
z nauczycielką pomieszczenie. Za-
nim powrócą, mają podjąć decyzję,
czy wracają jako chłopcy, czy dziew-
częta. Pozostałe dzieci mają po ich
zachowaniu, ruchach odgadnąć ich
płeć.

Powyższy cel zapisany genderową
nowomową zrozumiały chyba tylko
dla ideologów, może być już obra-
biany na wszelkie sposoby, bo jest
jak ustawa bez rozporządzenia.

Jak ten program zastosują wycho-
wawcy przedszkolni zależy już tylko

od tego jak blisko jest im do śro-
dowisk LGBT (umowny skrót dla
organizacji skupiających działaczy
środowisk homoseksualnych, bisek-
sualnych i transwestytów). Inter-
pretacja „różnorodności” i „inności”
jest już wtedy wielce dowolna.

Nie chodzi o ideologię?

Skądże by znowu – w tym temacie
nigdy nie chodzi o ideologię, tylko
o wyzwolenie człowieka, a zwłaszcza
kobiety z opresji wszelkich stereo-
typów i schematów, w szczególności
tych związanych z naturą płci każ-
dego człowieka.

Kiedy Episkopat Polski wydał list
pasterski na Niedzielę Świętej Ro-
dziny 2013 roku, w którym Kościół
wskazał jednoznacznie na negatyw-
ne konsekwencje ideologii gender,
uderzającą w tożsamość człowieka
i tradycyjny model rodziny, akty-
wistki z organizacji feministycznych
z furią zaatakowały.

Feminoteka (a jej założycielką jest
autorka omawianego podręcznika
pani Dzierzgowska) zażądała kon-
troli wszystkich instytucji kościel-
nych, które skorzystały z dofinanso-
wania unijnego, czy przy wykorzy-
staniu tych środków były brane pod
uwagę wytyczne Komisji Europej-
skiej dotyczące gender mainstera-
ming – czyli polityki równościowej.

Jak widać, wcale tu o ideologię nie
chodzi i wszystkie panie autorki
nic wspólnego z ideologią nie ma-
ją (wszystkie trzy są działaczkami
Feminoteki).
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Czym skorupka za młodu
nasiąknie...

Autorki programu „Równościowe
przedszkole” w kwestii ewentual-
nych zastrzeżeń ze strony nauczy-
cieli i rodziców, że taki program
nie jest dostosowany do wieku dzie-
ci przedszkolnych cytują psycholog
Karin Graff: „Dzieci są niesamo-
wicie podatne. Uczą się zachowań
przez podpatrywanie i naśladowa-
nie. Jeśli chcielibyśmy więc czekać
z równościowym wychowaniem do
czasu, kiedy zaczną szkołę, chłopcy
i dziewczęta będą już wtedy wtło-
czeni w przypisane im role.”

Chodzi więc o to, że dziecko w tak
wczesnym wieku można wyeduko-
wać (czyt. zainfekować) najbardziej
dziwacznymi teoriami, które będą
kształtowały ich przyszłe postawy,
a na pewno będą oddziaływały w mo-
mencie formowania się ich własnej
tożsamości.

Przekaz z przedszkola będzie im
mówił, że najbardziej kontrower-
syjna inność w sposób oczywisty
niezgodna z naturą człowieka i na-
turą w ogóle, jest jak najbardziej
normalna, bo najwyższą wartością
jest INNOŚĆ i RÓŻNORODNOŚĆ.

Zamiast umacniać w dziecku pozy-
tywny wizerunek swojej tożsamości
płciowej jest on zaburzany różnego
rodzaju dziwnymi zajęciami i teo-
riami.

Rodzice lepiej niech
się nie mieszają

Autorki programu słusznie prze-
widziały, że rodzice i wychowaw-
cy przedszkolni mogą stawiać opór

edukacyjnym pomysłom feministek,
więc wyrażają jasną opinię: „Dlate-
go szczególnie ważne jest, by pamię-
tać, że rodzice nie są do końca
tymi, którzy powinni ostatecz-
nie decydować o tym, czy w przed-
szkolach powinno się pracować na
rzecz równouprawnienia, ponieważ
często sami nie posiadają fachowej
wiedzy na ten temat i sami również
kierują się stereotypami.” (s. 23
poradnika).

Powoływanie się na brak fachowej
wiedzy ze strony rodziców dosko-
nale kontrastuje z opinią wydaną
przez Polską Akademię Nauk na
temat fachowości podręcznika i jej
autorek.

Opinia Zespołu Edukacji
Elementarnej
Polskiej Akademii Nauk
do programu
Równościowe Przedszkole*

W opinii stwierdza się m.in.:

� Istotnym uchybieniem propono-
wanych nauczycielom treści wy-
chowania jest utożsamianie wpro-
wadzania idei wychowania równo-
ściowego w przedszkolu z wycho-
waniem apłciowym. Czym innym
jest bowiem ujawnianie dyskrymi-
nacji ze względu na płeć, obecnej
w naszej kulturze i rozważny
trening zachowań prorównościo-
wych, a czym innym „wysadzanie
dziecka” z jego biologicznej płci
i kształtowanie niechętnego sto-
sunku do niej.

� Ważnym mankamentem opinio-
wanego dokumentu jest propono-
wanie pomijania głosu rodziców
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w sprawie wychowywania ich wła-
snych dzieci. Jest to idea sprzecz-
na z Konstytucją RP, z proce-
sem demokratyzacji oświaty (...)
i wreszcie sprzeczna z ideą sa-
mego programu równościowego,
sugeruje bowiem dyskryminację
głosu najważniejszych dla dziecka
osób.

� Przedstawione w poradniku pro-
pozycje dla nauczycieli są nadzwy-
czaj słabo opracowane pod wzglę-
dem treściowym, dydaktycznym
i metodycznym.

Konkluzja z opinii: przedstawione
do opinii opracowanie jest w wielu
miejscach sprzeczne z założenia-
mi edukacji dziecka, a więc nie
spełnia wymagań merytorycznych
i dydaktycznych stawianych progra-
mom wychowania przedszkolnego.

Poprawność polityczna
Rzecznika Praw
Obywatelskich

Opinia ekspertów z PAN nie prze-
szkodziła poprawności politycznej
urzędniczki mającej z urzędu bro-
nić praw obywatelskich. Rzecznik
Praw Obywatelskich Irena Lipo-
wicz staje tym razem po stronie
wąskiej grupki społeczeństwa chcą-
cej realizować swoje pomysły na
„nowy, lepszy świat” z pominięciem
faktycznego dobra naszych dzieci.
Powołuje się przy tym na część
ustawodawstwa prawa międzyna-
rodowego, którego Polska nie jest

sygnatariuszem. Najbardziej skan-
dalicznym jest powoływanie się pani
rzecznik na cytat z wyroku Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawie Dojan i inni przeciwko
Niemcom i w sprawie Busk Mad-
sen i Pedersen przeciwko Danii.
Skarżący swoje państwa rodzice do-
wiedzieli się, że skoro szkoła przeka-
zuje ich dzieciom treści niezgodne
z przekonaniami rodziców to ich
prawa nie są ograniczone w sposób
nieproporcjonalny, ponieważ mogą
swoje dzieci edukować po szkole i w
weekendy...

Sprzeciw rodziców

Reakcją rodziców na taką posta-
wę Rzecznika Praw Obywatelskich
były tysiące protestów i apeli wy-
słanych drogą internetową do in-
stytucji odpowiedzialnych za wy-
chowanie naszych dzieci: m.in. do
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Rzecznika Praw Dziecka i oczywi-
ście do samej pani Lipowicz. Akcję
protestacyjną organizowały i wspie-
rały takie organizacje jak Fundacja
Mamy i Taty, CitizenGo, Rzecznik
Praw Rodziców i wiele prorodzin-
nych portali internetowych.

Bądźmy świadomi tego co dzieje się
wokół naszych dzieci i reagujmy
choćby w formie prostego protestu
drogą elektroniczną.

Jacek Brzózka

* Całość opinii Zespołu Edukacji Elementarnej Polskiej Akademii Nauk
do programu Równościowe Przedszkole można znaleźć w Internecie, np. tu:
http://www.rzecznikrodzicow.pl/opinia-pan-do-programu-rownosciowe-przedszkole
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Drodzy Parafianie,

Tradycją naszej parafii stał się
archidiecezjalno-samorządowy od-
pust, a tradycją Parafialnego Ze-
społu Caritas stała się organizacja
rokrocznej loterii, będącej jedną
z głównych atrakcji festynu wień-
czącego uroczystości odpustowe.

Jak co roku członkowie Caritas
odwiedzą liczne grono darczyńców
z nadzieją, iż kolejny raz wesprą
naszą inicjatywę i przyczynią się
do pomocy najbardziej potrzebują-
cym członkom naszej społeczności
parafialnej.

Zwracamy się także do Was wszyst-
kich drodzy parafianie, chcących
i mogących wesprzeć naszą ini-
cjatywę. Jak powiedział św. Jan
Paweł II: „Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”.
Niech te słowa będą dla Was in-
spiracją do działania. Każdy z nas
ma coś, czym może się podzielić
z bliźnim. Wystarczy tylko otwo-
rzyć serce i umysł. Jeżeli dyspo-
nujecie rzeczami nowymi, nieuży-
wanymi, kompletnymi, a zarazem
niepotrzebnymi, które mogłyby być
fantami w naszej loterii, bardzo
prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr.: 668-696-801 lub kontakt oso-
bisty, z którymkolwiek z członków
Caritas.

Caritas zamierza podjąć inicjatywę
pozyskiwania kontaktów do osób
dysponujących zbędnymi rzeczami,
które nadają się do dalszego wy-
korzystania, i które mogą posłu-
żyć jeszcze osobom potrzebującym.
Będziemy wdzięczni za dokonywa-
nie zgłoszeń takich przedmiotów
pod wskazany powyżej nr telefonu
lub przekazywanie takich informa-
cji do członków Caritas. Jednocze-
śnie prosimy także osoby potrzebu-
jące o kontakt jak powyżej. Zamia-
rem Caritas jest utworzenie stałej
rubryki, w której na bieżąco bę-
dziemy informować o zgłaszanych
potrzebach, a także rzeczach, które
parafianie mogą przekazać osobom
potrzebującym. Mamy nadzieję, iż
nasza rubryka będzie się cieszyć
dużą popularnością a Państwa za-
interesowanie i hojność przewyż-
szą nasze oczekiwania. Obecnie po-
szukujemy dla osoby potrzebującej
sprawnej pralki.

Parafialny Zespół Caritas włączył
się w tym roku do akcji orga-
nizowanej przez Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej – „Tornister pełen
uśmiechów”. Celem akcji jest rozdy-
sponowanie za pośrednictwem Pa-
rafii plecaków dla dzieci najbardziej
potrzebujących wsparcia, z rodzin
mniej zamożnych. Plecaki przeka-
żemy zgłaszającym się do nas lu-
dziom dobrej woli, którzy wypełnią
je przyborami szkolnymi i odda-
dzą na rzecz tychże dzieci. Nasza
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parafia otrzyma 40 plecaków. Tyle
też dzieci zostało wytypowanych do
pomocy przez pedagogów w porozu-
mieniu z dyrektorami szkół podsta-
wowych w Trąbkach Wielkich oraz
w Czerniewie. Zachęcamy Was do
włączenia się do akcji! Dotychcza-
sowe doświadczenia Caritas Gdań-
skiej pokazały, że akcja jest bardzo
potrzebna i przynosi dużo rado-
ści – zarówno obdarowywanym, jak
i darczyńcom!

Harmonogram akcji został ustalony
następująco:

lipiec 2014 – poszukiwanie przez
członków PZC ludzi dobrej woli
(osoby prywatne lub grupy osób,
podmioty gospodarcze), którzy za-
deklarują chęć wyposażenia pleca-
ków w przybory szkolne (promocja

akcji w parafiach); przekazanie dar-
czyńcom plecaków do końca lipca;

do 24 sierpnia 2014 – zwrot
plecaków wypełnionych przez dar-
czyńców członkom PZC;

do 31 sierpnia 2014 – przekazanie
wyposażonych tornistrów potrzebu-
jącym dzieciom.

O szczegółach akcji będziecie Pań-
stwo informowani na bieżąco. Ma-
my nadzieję, że także wśród na-
szych Parafian znajdą się ludzie
dobrej woli chcący nieść pomoc naj-
bardziej potrzebującym, zwłaszcza
kiedy są to dzieci.

Parafialny Zespół Caritas
przy parafii Wniebowzięcia N.M.P.
w Trąbkach Wielkich

Państwo Młodzi Agnieszka i Marcin Kielasowie
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Państwo Młodzi Daria i Adam Krupińscy

Państwo Młodzi Katarzyna i Krzysztof Piankowscy
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Czcigodni księża jubilaci: ks. prałat Edward Szymański, ks. proboszcz Leon
Hendzelewski, ks. kanonik Gerard Borys

Procesja Bożego Ciała w Trąbkach Wielkich
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

24 maja sakrament małżeństwa za-
warli Agnieszka Jaworska z Gra-
nicznej Wsi i Marcin Kielas z Czer-
niewa.

***
7 czerwca sakramentalny związek
małżeński zawarli Daria Terlecka
i Adam Krupiński – oboje z Trąbek
Wielkich.

***
7 czerwca, z okazji 50-lecia sa-
kramentu małżeństwa, w kościele
w Czerniewie odprawiona została
Msza św. dziękczynna, o zdrowie
i Boże Błogosławieństwo dla Ger-
trudy i Karola Ludwikowskich
z Czerniewa.

***
12 czerwca obchodziliśmy 27. rocz-
nicę koronacji cudownego obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej, doko-
nanej osobiście przez papieża Jana
Pawła II na Gdańskiej Zaspie w 1987
roku. Z tej okazji w naszym koście-
le parafialnym odprawiona zosta-
ła uroczysta Msza św. dziękczynna
za koronację, koncelebrowana przez
ks. prałata Edwarda Szymań-
skiego, ks. Kanonika Gerarda
Borysa, ks. Leona Hendzelew-
skiego oraz ks. Kanonika Adama
Krolla. Drugą intencją tej uroczy-
stej Mszy św. było podziękowanie za
dar powołania z okazji 49. rocznicy
święceń kapłańskich, obchodzonej
przez ks. Szymańskiego, ks. Bo-
rysa i ks. Hendzelewskiego. Z tej
okazji pod koniec Mszy św. księża
Jubilaci otrzymali kwiaty i życzenia
od parafian.

***
W sobotę 14 czerwca w koście-
le w Trąbkach Wielkich odbył się
koncert 3 chórów dla uczczenia
27 rocznicy koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.
Prowadzący koncert Teofil Bąk –
Prezes Męskiego Towarzystwa Śpie-
waczego „Gryf” z Trąbek Wielkich,
powitał uczestników oraz w skrócie
przedstawił historię naszego sanktu-
arium. Następnie uczestników powi-
tał proboszcz naszej parafii i kustosz
sanktuarium ks. prałat Edward
Szymański. Jako pierwszy wystą-
pił chór MTS „Gryf” pod kierunkiem
Eugeniusza Jasińskiego. Następnie
zaśpiewał chór działający przy pa-
rafii bł. Michała Kozala w Pruszczu
Gdańskim pod dyrekcją Grzegorza
Borsuka. Jako trzeci zaprezentował
się chór „Soli Deo” z parafii św.
Faustyny Kowalskiej z Rotmanki.
Na zakończenie koncertu połączo-
ne chóry zaśpiewały ulubioną pieśń
św. Jana Pawła II pt. „Barka”. Po
koncercie Teofil Bąk podziękował
chórom za udział oraz wręczył pa-
miątkowe tabliczki z wizerunkiem
Matki Bożej Trąbkowskiej. Po części
oficjalnej chórzyści spotkali się przy
ognisku.

***
19 czerwca. Uroczystość Bożego
Ciała rozpoczęła Msza św. przy oł-
tarzu polowym w Trąbkach Wiel-
kich, koncelebrowana przez ks. pra-
łata Edwarda Szymańskiego oraz
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ks. kanonika Adama Krolla. Na-
stępnie ruszyła Procesja Euchary-
styczna ulicami Gdańską, Poczto-
wą, Sportową, Pasteura i ponow-
nie Gdańską do kościoła. Ołtarze
zostały przygotowane przy krzyżu
obok budynku poczty, przy domu
Państwa Świerczków, w głównym
wejściu do gmachu Gimnazjum oraz
przy Urzędzie Gminy. Na zakończe-
nie uroczystości ks. prałat Edward

Szymański podziękował wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób włączyli
się w zabezpieczenie, przygotowanie
i przeprowadzenie procesji.

***
21 czerwca sakramentalny zwią-
zek małżeński zawarli Katarzyna
Bąk z Trąbek Wielkich i Krzysztof
Piankowski z Suchej Huty.

Oprac. S. D.

RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 15 czerwca br. odby-
ło się kolejne spotkanie Duszpa-
sterskiej Rady Parafialnej w trąb-
kowskiej parafii. Na wstępie ksiądz
proboszcz Edward Szymański pod-
sumował prace poszczególnych sek-
cji wchodzących w skład Rady Pa-
rafialnej. Jednocześnie podziękował
tym wszystkim, którzy wykonali
jakiekolwiek prace na rzecz Kościo-
ła. Ksiądz proboszcz nawiązał też
do niedawnej renowacji baldachimu
procesyjnego, omówił też sposób jego
noszenia w czasie procesji. Poinfor-
mował, że celem zabezpieczenia go
przed uszkodzeniami, pan Stefan
Płocke dokonał w nim drobnych
poprawek i przeróbek.

W dalszej części ksiądz prałat nawią-
zał do procesji Bożego Ciała, która
odbędzie się niezmienioną od lat tra-
są. Ołtarze będą usytuowane przy
krzyżu koło poczty, na posesji pań-
stwa Świerczków, przy gimnazjum
oraz przy urzędzie gminy. Przy tej
okazji ksiądz proboszcz prosił, aby
nie brakowało mężczyzn do niesie-
nia baldachimu w okresie oktawy

Bożego Ciała. Ustalono, że w cza-
sie głównych uroczystości baldachim
będą nieśli strażacy OSP, tak jak do
tej pory.

Kolejnym Punktem tego spotkania
była informacja na temat obecne-
go stanu przygotowań do budowy
Domu Ulgi w Cierpieniu i proble-
mów, które z tą sprawą są związane.
Projekt tej inwestycji jest już za-
kończony, brakuje jeszcze mapy do
celów projektowych, aby można było
wystąpić o pozwolenie na budowę.
Jest jeszcze niejasna sprawa pozy-
skania terenu pod tę budowę. Jak
wynika z przedstawionej informa-
cji, w najbliższym czasie ta sprawa
również powinna być wyjaśniona.
Dyskutowano też o trybie przyszłej
działalności tego domu, ale bliższych
informacji będzie można udzielić po
zapoznaniu się z warunkami, jakie
będą nam stawiane przez instytucje
współfinansujące budowę.

Na zakończenie omówiono sprawy
bieżące i organizacyjne parafii, po
czym modlitwą zakończono obrady.

Józef Sroka
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Koncert dla uczczenia 27 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej. Na zdjęciu Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf” z Trąbek Wielkich

Zjednoczone chóry parafialne biorące udział w koncercie
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INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2014

1. a) Za śp. Marię Orlikowską
b) Za śp. Jacka Szulca

2. Za śp. Małgorzatę (1. rocznica
śmierci), Wiktora i Jerzego
Kinder
Czerniewo: O zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Agnieszki
i Marcina Kielasów

3. a) Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego
b) Za śp. Jacka Szulca

4. Za śp. Jadwigę Jaszewską
Czerniewo: O zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Darii (z d.
Terleckiej) i Adama Krupińskich

5. a) Za śp. Józefa Paklerskiego
b) Za śp. Eugeniusza Wiśniew-
skiego (1. rocznica śmierci)

6. 830, Czerniewo: Za śp. Wła-
dysława i Wandę Karnath oraz
zmarłych z tej rodziny
1115: O potrzebne łaski dla
Jakuba

7. a) Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Gabrieli
i Mariusza Szolle w 7. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Jadwigę Jaszewską

8. Za śp. Marię Orlikowską
9. Za śp. Marię Goczkowską

(9. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny
Czerniewo: O zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Agnieszki
i Marcina Kielasów

10. Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków

11. Przebłagalna za grzechy
i w pewnej intencji

12. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Małgorza-
ty i Tomasza Heblów w 24. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

13. 830, Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów, i zmarłych
z tej rodziny oraz Józefa,
Rozalię, Franciszka i Józefa
Dończyków

14. Za śp. Jadwigę Jaszewską
15. Za śp. Anielę i Franciszka Abra-

mów oraz zmarłych z tej rodziny
16. Czerniewo: O zdrowie

i Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Agnieszki
i Marcina Kielasów

17. Za śp. Józefa i Jana Kosztyłów
18. a) Za śp. Jadwigę Jaszewską

b) Za śp. Irenę Szymańską
(8. rocznica śmierci)

19. a) Za śp. Zygmunta Majewskiego
(urodziny)
b) Za śp. Kazimierza
(12. rocznica śmierci), Brygidę
i Kazimierza Stopowskich

20. 700: Za śp. Annę i Leona Halbów,
Annę i Jana Świeczkowskich
oraz zmarłych z tych rodzin
830, Czerniewo: a) O szczęśliwe
zbiory (int. róży św. Franciszka)
b) Za śp. Jana Zawickiego
i Józefa Kamińskiego
1115: Za śp. Jadwigę
i Pawła Garczyńskich, Wacława
Niewiadomskiego oraz zmarłych
z rodziny Gawryjołków

21. Za śp. Marię Orlikowską
22. Za zmarłych z róży

św. Magdaleny
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23. Czerniewo: Za śp. Annę,
Wiktora i Jana Formelów

24. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Jadwigi
i Piotra Pianowskich w 32. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

25. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Weroniki
Ratkowskiej w 3. urodziny
b) Za śp. Reginę Nowak, rozpo-
czyna się Msza św. gregoriańska

26. a) Za śp. Jadwigę Rogall
(urodziny)
b) Za śp. Reginę Nowak (greg.)

27. 700: Za śp. Stanisława Krępę
(27. rocznica śmierci)
830, Czerniewo: a) Za zmar-
łych z rodzin Ziemannów
i Piszczuków
b) Za śp. Jana, Józefa i Martę
Zawickich oraz Helenę i Józefa
Rodów
1000: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Marty i Łuka-
sza Latoszewskich w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
1115: O zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla jubilata Eckharda
Selki oraz za śp. Łucję Selka
1800: Za śp. Reginę Nowak
(greg.)

28. a) Za śp. Jadwigę Jaszewską
b) Za śp. Reginę Nowak (greg.)

29. a) Za śp. Marię Orlikowską
b) Za śp. Reginę Nowak (greg.)

30. Za śp. Reginę Nowak (greg.)
Czerniewo: Za śp. Marię
Orlikowską

31. a) Za śp. Zygmunta Zaremb-
skiego i jego zmarłych rodziców
oraz śp. Marię i Alojzego
i zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Reginę Nowak (greg.)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
7 lipca: Weronika Joanna Kamińska

14 lipca: Julia Anna Nikola Vandeix, Maxime Roman Philippe Vandeix

Rocznice sakramentu małżeństwa

20 lipca: 1. roczn. s. m. Aleksandry (z d. Jagła) i Przemysława Knitter
27 lipca: 1. roczn. s. m. Marty (z d. Jankowskiej) i Łukasza Latoszewskich
18 lipca: 5. roczn. s. m. Justyny (z d. Kaczmarek) i Adriana Jagusiów
18 lipca: 5. roczn. s. m. Dominiki (z d. Dajda) i Tomasza Marchewiczów

3 lipca: 10. roczn. s. m. Danuty (z d. Ostrowskiej) i Sebastiana Mućków
24 lipca: 10. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Jelińskiej) i Sławomira Mejerów
31 lipca: 10. roczn. s. m. Ewy (z d. Buta) i Krzysztofa Jaszczyków

9 lipca: 20. roczn. s. m. Alicji (z d. Kisickiej) i Rafała Warczyńskich
13 lipca: 20. roczn. s. m. Lucii (z d. Buła) i Krzysztofa Sussów
16 lipca: 20. roczn. s. m. Anny (z d. Miecznikowskiej) i Tomasza Tyslerów

1 lipca: 25. roczn. s. m. Marzeny (z d. Jaszczyk) i Jarosława Kelerów
1 lipca: 25. roczn. s. m. Jolanty (z d. Zawickiej) i Waldemara Oliwniaków

15 lipca: 25. roczn. s. m. Marzeny (z d. Chyła) i Jacka Maliszewskich
6 lipca: 40. roczn. s. m. Krystyny i Zygmunta Kaszubowskich

ODESZLI DO PANA

17 czerwca: zmarł w wieku 80 lat śp. Zygmunt Plata z Kleszczewa

2 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Małgorzaty Kinder
5 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Eugeniusza Wiśniewskiego
6 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Karola Tyszera
8 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Doroty Flisikowskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


