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Jestem

cały Twój

i wszystko,

co moje,

do Ciebie

należy.

Przyjmuję

Ciebie

całym sobą.

Daj mi

Swoje serce,

Maryjo.



WYJĄTKOWA ROLA I GODNOŚĆ MARYI
W DZIELE NASZEGO ZBAWIENIA

Sierpień, obok maja, nazywany
jest miesiącem Maryjnym. To mie-
siąc pielgrzymowania ze wszystkich
stron Polski do duchowej stolicy
narodu, na Jasną Górę. W litur-
gii Kościoła 15 sierpnia obchodzi-
my uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, 22 sierpnia
– święto Najświętszej Maryi Panny
Królowej, 26 sierpnia – uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej. W sierpniu wspominamy
też szczególny dar dla naszej Oj-
czyzny wyproszony przez Maryję,
cud nad Wisłą, czyli decydujące
zwycięstwo polskiego wojska nad
przeważającymi siłami bolszewic-
kiej Rosji odniesione 15 sierpnia
1920 r. Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny powinna
być bliska wierzącym parafianom,
bo jest to święto Patronki naszego
sanktuaryjnego kościoła.

Pragnę podzielić się z czytelnikami
„Kany” garścią refleksji o Matce
Najświętszej, która ponad 300 lat
patronuje naszej parafii oraz dwu-
krotnie w kopii cudownego obrazu
trąbkowskiego odwiedziła nasze ro-
dziny, te które Ją zaprosiły do swo-
ich mieszkań. Tu muszę zaznaczyć,
że znalazły się w parafii rodziny,
które w czasie nawiedzenia przez
Maryję naszych domów, odmówiły
Jej gościny w swoim mieszkaniu.
Łatwiej mi jest zrozumieć zamknię-
cie drzwi przed kapłanem przyby-
wającym na kolędę, niż odmówienie

Maryi przyjęcia u siebie. Odnosząc
do Maryi słowa znanej pieśni Eu-
charystycznej, można powiedzieć:
„Zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się dzieciom Jej powodzi”.

Kim jesteś Maryjo?

Jesteś Matką Boga-Człowieka, Jezu-
sa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Jesteś błogosławiona między nie-
wiastami, co powtarzamy odma-
wiając „Zdrowaś Maryjo”. Jesteś
najbardziej zjednoczona z Chrystu-
sem ze wszystkich ludzi na ziemi.
W związku z tym jesteś obdarzona
wspaniałymi przywilejami. Są to:

� Matka Syna Bożego,

� Niepokalana,

� Przeczysta Dziewica,

� Wzięta z duszą i ciałem do nieba,

� Matka Kościoła, czyli każdego
z nas.

Wyjątkowe miejsce Maryi
wśród ludzi

Maryja zajmuje pierwsze miejsce
wśród wszystkich niewiast, bo przez
Macierzyństwo jest najbardziej złą-
czona z Chrystusem. Nieraz kobiety
myślą, że zajmują w Kościele Chry-
stusowym drugie miejsce, bo Pan
Jezus nie obdarzył ich władzą spra-
wowania Mszy św. czy udzielania sa-
kramentów. Tymczasem pomyślmy:
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kto z mężczyzn został obdarzony tak
wielką godnością jak Niewiasta Ma-
ryja? Ona jest Matką Syna Bożego.
Jest też Matką wszystkich odkupio-
nych przez śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Ona jest Królową
nieba i ziemi. Kalwaria nie sprawia-
łaby tak wstrząsającego wrażenia,
gdyby u stóp krzyża nie stała Matka
Jezusa. Ona tam otrzymała godność
Matki nas wszystkich: „Oto Mat-
ka twoja”. Ona pierwsza całowała
rany Zbawiciela i pierwsza dozna-
ła zmartwychwstania. Jest z duszą
i ciałem w niebie. Na całej Ziemi,
w miastach, wioskach, „po górach,
dolinach” znajdują się świątynie,
kaplice, obrazy i figury wykonane
ku Jej czci.

Matka Boga

Jezus jest Bogiem-Człowiekiem od
chwili Zwiastowania przez Archa-
nioła Gabriela. Przez swoje Macie-
rzyństwo Maryja stała się narzę-
dziem Odkupienia: „Skądże mi to,
że Matka mojego Pana przychodzi
do mnie?” – mówi w pozdrowie-
niu do Maryi Jej krewna Elżbieta
(Łk 1,43). Jak podstawą domu jest
fundament, tak podwaliną wielkości
Maryi jest jej Macierzyństwo. Bóg
zapowiedział to w raju, przeklinając
węża: „Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie i niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiaż-
dżysz mu piętę” (Rdz 3.15). Maryja
jest nową Ewą, która przekleństwo
Ewy przemieniła w błogosławień-
stwo. Bóg obdarzył Ją wyjątkowymi

darami, by godnie spełniła posłan-
nictwo. Stąd nie podlegała grze-
chowi, bowiem Syn Boży nie mógł
przyjąć ciała i krwi z człowieka
naznaczonego grzechem. Na mocy
specjalnej łaski Maryja była więc
wolna od grzechu pierworodnego
i jego skutków. Późniejsze zasługi
Chrystusa zostały już wcześniej Jej
przydzielone.

Poza Księgą Rodzaju Maryja zosta-
ła zapowiedziana przez proroctwo
Izajasza: „Oto Panna pocznie i po-
rodzi Syna i nazwie Go imieniem
Emmanuel (Bóg z Nami)” (Iz 7,14).
W Ewangelii św. Mateusza czytamy:
„z Ducha Świętego jest to, co się w
Niej poczęło” (Mt 1,20). W Zwiasto-
waniu Archanioł oznajmia Maryi:
„Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, (...) a Jego panowa-
niu nie będzie końca” (Łk 1,31–33).
Sobór Efeski (rok 441) w nauce
przeciw błędom nestorian określa
jako dogmat wiary, że Maryja jest
Matką Boga.

Niepokalana

Od pierwszej chwili poczęcia w łonie
swojej matki św. Anny, ze względu
na przyszłe zasługi Jezusa Chrystu-
sa, Maryja była wolna od grzechu
pierworodnego. 8 grudnia 1854 r.
papież Pius IX ogłosił jako dogmat
katolickiej wiary przywilej Niepoka-
lanego Poczęcia Maryi. Bóg bowiem
wybrał dla swojego Syna mieszkanie
pod sercem Maryi, które nie mo-
gło znajdować się pod panowaniem
jakiegokolwiek grzechu. Przyczyną
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wysługującą ten dar-przywilej jest
przyszła śmierć zbawcza Chrystusa.

Cztery lata po ogłoszeniu tego do-
gmatu przez papieża ma miejsce
objawienie się Maryi w Lourdes we
Francji Bernadecie Soubirous. Na
pytanie Bernadety zadane „ślicznej
Pani”: „kto jesteś?”, odpowiedzia-
ła: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.
Tą odpowiedzią Maryja potwierdziła
prawdziwość dogmatu Niepokalane-
go Poczęcia. Maryja Niepokalanie
Poczęta jest Patronką wszystkich
troszczących się o czystość swojego
ciała i duszy.

Przeczysta Dziewica

Maryja stałą się Matką nie tra-
cąc dziewictwa. Pan Jezus naro-
dził się w sposób cudowny. „Począł
się z Ducha Świętego, narodził się
z Maryi Panny” (Skład Apostolski).
Bóg sam wzbudził w Maryi życie.
Święty Józef był tylko opiekunem
Pana Jezusa, chociaż przez współ-
czesnych mu, był uważany za Jego
ojca. W Ewangelii czytamy słowa
o „braciach Jezusa”. Nie chodzi tu
jednak o rodzeństwo, ale o bliskich
krewnych. Dziewicze poczęcie i na-
rodzenie Pana Jezusa wskazuje też
na wielką godność macierzyństwa
Maryi i niezwykłą miłość matki do
Syna.

Wniebowzięta

Maryja bez grzechu osobistego po-
zostawała przez całe życie, bo nie
podlegając grzechowi pierworodne-
mu, nie miała też skłonności do
grzechu. Również zwycięstwo Pana

Jezusa nad grzechem i śmiercią nie
byłoby pełne, gdyby Jego Matka,
która w tym zwycięstwie miała tak
niezwykły udział, podlegała skut-
kom grzechu, czyli śmierci, a Jej
ciało uległo rozkładowi. Natural-
nym skutkiem bezgrzeszności Ma-
ryi było Jej wniebowzięcie z duszą
i ciałem. Wniebowzięcie Maryi ja-
ko dogmat wiary zostało ogłoszone
1 listopada 1950 r. przez papież Piu-
sa XII przy udziale 35 kardynałów,
500 biskupów i 800 tys. wiernych.

Maryja naszą Matką
To wielkie ubogacenie duchowe jest
dla nas zaszczytem, a jednocześnie
zobowiązaniem. W Księdze Królew-
skiej Starego Testamentu czytamy
o miłości króla Salomona do swojej
matki Batszeby: „Proś, moja mat-
ko, bo tobie nie będę odmawiał”
(1 Krl 2,20). Jezus dał nam przy-
kład miłości do Matki. „On jak
Matkę Ją miłował, Jej posłusznym
był. Każde słowo Jej szanował, cho-
ciaż Bogiem był” (pieśń Maryjna).
Przybity do krzyża powierzył swoją
Matkę opiece umiłowanego ucznia
Jana, a Jana powierzył Maryi: „Oto
syn Twój. (...) Oto Matka twoja”
(J 19,26). A jaki jest twój stosu-
nek do Matki Najświętszej, którą
Chrystus w ten sposób dał tobie
za Matkę, oraz do twojej ziemskiej
mamusi? Spójrz na twoją mamę.
Dziesiątki swoich rówieśników py-
tasz o radę, a czy pytasz o radę
swoją mamę, tatę?

Wielki malarz Albrecht Dürer pra-
gnął namalować portret swojej mat-
ki. Mówił: „Może lękasz się na-
malowania, że już jesteś w pode-
szłym wieku i twoja twarz ma pełno
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zmarszczek? Ty jesteś najpiękniej-
sza dla syna, który cię kocha. Oczy
twoje chciałbym namalować najbar-
dziej czułe, bo one się tyle trwożyć
o mnie musiały”.

Spójrz na oczy mamusi i na jej
ręce. Jak wiele przeżyć w nich
się utrwaliło. Nieskończona ilość
trudów i ofiar z troski o ciebie
w nich się znajduje. Spójrz na jej
serce. Ile tam miłości, poświęcenia,
niepokoju o ciebie się mieści. Kim
jest dla ciebie mamusia? Szanujesz
ją, jej poświęcenie, jej pracę, jej
dobre rady, modlisz się za mamę?
A jeśli już odeszła z tego świata –
czy pamiętasz o jej duszy? Prosisz
o Mszę św. w rocznicę jej śmierci?

Jakie miejsce zajmuje w twym ser-
cu Maryja? Czy modlisz się na
różańcu? Czy pamiętasz o szcze-
gólnym uczczeniu Maryi w sobo-
ty, uczestnicząc w Nowennie ku

Jej czci, zwłaszcza w pierwsze so-
boty miesiąca? Maryja czeka na
swoje dzieci. Mieszkamy w parafii
od wieków przez Maryję wybranej.
Czy to doceniamy? Czy krzewimy
Jej kult w swoim sercu, w rodzi-
nie, sąsiedztwie, zakładzie pracy?
Pamiętaj – kto kocha Matkę Naj-
świętszą, ten się zbawi. Święty Staś
Kostka zapytany przez przełożone-
go w konwikcie, czy kocha Matkę
Bożą, zdziwiony odpowiedział: jak-
bym Jej miał nie kochać, przecież
to moja Matka! Podczas choroby
napisał list do Matki Bożej, w któ-
rym prosił, by na Jej Uroczystość
Wniebowzięcia był przyjęty do nie-
ba, i położył go w kościele na Jej
ołtarzu. Zmarł w wigilię Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny,
14 sierpnia 1568 r. Wniebowzięcie
świętował w niebie. Oto przykład
dziecięcej miłości do Matki Bożej.

ks. E. Szymański

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Na początku lipca, po ogłoszeniu ak-
cji parafialnej Caritas, 40 rodziców
wzięło puste plecaki, by je wypełnić
przyborami szkolnymi i przekazać
ubogim dzieciom wskazanym przez
dyrekcję szkoły. Bóg zapłać za ten
piękny odruch dobroci waszych serc.

***

W czerwcu chciałem rozpocząć bu-
dowę Domu Ulgi w Cierpieniu im.
św. Ojca Pio, ale szatan mocno mie-
sza. Widocznie jest to bardzo ważne

przedsięwzięcie. Na mapę do ce-
lów projektowych czekam od lutego.
Pierwsza była przez geodetę błęd-
nie wykonana i została odrzucona.
Inny geodeta podjął się jej wykona-
nia i oto powstała kłótnia o prawa
autorskie, a nasze przedsięwzięcie
ponosi na tym szkodę. Ponadto pan
dyrektor SKR sądownie żąda od-
szkodowania za działkę pod budowę
w wysokości około 300 tys. zł. Oso-
biście prosiłem go o odstąpienie od
nieuzasadnionych roszczeń, ale się
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nie zgodził. Sprawę wzięli w ręce
prawnicy. Projekt jest gotowy i cze-
ka na tę „nieszczęsną mapkę”, by
skompletować całość i wnieść do
urzędu o pozwolenie na budowę.
Modlę się i parafian proszę o mo-
dlitwę, żeby te trudności zostały
pokonane.

***
W dniach 1–15 sierpnia w Domu
Pielgrzyma będziemy gościć 30 mło-
dych osób z Niemiec i 27 z Ukrainy
w ramach programu integracyjne-
go. Młodzież ta ma też w programie

włączenie się na ostatnie 3 dni do
Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę. Z Częstochowy odjadą
do swoich krajów.

***
Podejmujemy przygotowania do Ty-
godnia Odpustu Maryjnego, który
będzie trwał od 7 do 14 września.
Mam nadzieję, że w tym roku nie
będzie kolejnego problemu z wyko-
naniem koron żniwnych w poszcze-
gólnych wioskach.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – sierpień 2014

3 sierpnia: 18. Niedziela zwykła

Iz 55,1–3a
Rz 8,35.37–39
Mt 14,13–21

10 sierpnia: 19.Niedziela
zwykła

1 Krl 19,9a.11–13
Rz 9,1–5
Mt 14,22–33

15 sierpnia: Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny

WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
1 Krn 15,3–4.15–16
1 Kor 15,54–57
Łk 11,27–28
MSZA W DZIEŃ
Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab

1 Kor 15,20–26
Łk 1,39–56

17 sierpnia: 20. Niedziela
zwykła

Iz 56,1.6–7
Rz 11,13–15.29–32
Mt 15,21–28

24 sierpnia: 21. Niedziela
zwykła

Iz 22,19–23
Rz 11,33–36
Mt 16,13–20

31 sierpnia: 22. Niedziela
zwykła

Jr 20,7–9
Rz 12,1–2
Mt 16,21–27
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DEKALOG OJCA

1. Pierwszym obowiązkiem oj-
ca wobec dzieci jest kochać
ich matkę. Rodzina jest syste-
mem, który opiera się na miłości.
Nie jakiejś teoretycznej, ale rzeczy-
wistej, prawdziwej. Bez miłości nie
jest możliwe spełnianie na dłuższą
metę wymagań życia rodzinnego.
Nie można być rodzicami «z mu-
su». Wychowanie jest zawsze «grą
drużynową». U rodziców, podobnie
jak u dzieci, które rosną, głęboka
zgodność i intymna jedność wywo-
łują radość i pobudzają wzrost, gdyż
są oznaką solidnej podstawy. Ojciec
może wspierać matkę wyręczając ją
i umożliwiając jej odpoczynek i zna-
lezienie trochę czasu dla siebie.

2. Ojciec musi przede wszyst-
kim być obecny. Obecnością, któ-
ra oznacza: „Jesteście w moim życiu
najważniejsi” . Statystyki dowodzą,
że przeciętny ojciec poświęca mniej
niż 5 minut dziennie na wychowa-
nie własnych dzieci. Z niektórych
badań wynika, że istnieje związek
pomiędzy nieobecnością ojca a złymi
ocenami szkolnymi dzieci, niskim

ilorazem inteligencji, przestępczo-
ścią i agresywnością. Nie jest to
sprawa czasu, ale rzeczywistej wię-
zi. Być z dziećmi dla ojca oznacza
rozmawiać z nimi, dyskutować na
temat pracy i różnych problemów,
pozwolić im uczestniczyć w jego ży-
ciu. Ojciec musi nauczyć się zauwa-
żać wszystkie małe i duże sygnały,
jakie dzieci nieustannie wysyłają.

3. Ojciec jest wzorem, czy tego
chce, czy nie. Dzisiaj postać ojca
ma ogromne znaczenie; jest on dla
dziecka oparciem i przewodnikiem.
Przede wszystkim daje przykład
zachowania, jest osobą nakłaniają-
cą do wyboru określonych postaw,
zgodnie z zasadami poprawności
i kultury. Jednym słowem – stanowi
model uczciwości, lojalności i życzli-
wości. Nawet jeśli tego nie okazują,
nawet jeśli temu zaprzeczają, dzieci
zwracają ogromną uwagę na to, co
ojciec robi, jak to robi i dlaczego.
Przejawy tego, co nazywamy «su-
mieniem», mają ogromną wagę, gdy
są widoczne u ojca.

4. Ojciec zapewnia bezpieczeń-
stwo. Ojciec jest strażnikiem. Wszy-
scy w rodzinie oczekują od ojca
opieki. Ojciec chroni także poprzez
ustanawianie reguł i ograniczeń,
mówiąc niekiedy «nie», co jest naj-
lepszym sposobem, by zaznaczyć:
«Ja się tobą opiekuję!»

5. Ojciec zachęca i wspiera.
Ojciec przejawia swą miłość po-
przez słuchanie, okazywanie sza-
cunku, akceptacji, czułości. Można
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to wyrazić zdaniem: «Jestem tu
dla ciebie, cokolwiek się wydarzy!»
Stąd rodzi się w dzieciach ta ży-
wotna postawa, jaką jest wiara we
własne siły. Tata jest zawsze go-
tów pomagać dzieciom i wspierać je
w słabościach.

6. Ojciec pamięta i opowiada.
Ojcostwo – to bycie wyspą ratującą
«rozbitków dnia». To stwarzanie,
na przykład w czasie posiłków, kli-
matu spotkania rodzinnego, kiedy
to można porozmawiać w przyja-
znej atmosferze. Dobry ojciec po-
trafi stworzyć magię wspomnień za
pomocą małych rytuałów miłości.
Dawniej ojciec był nosicielem war-
tości i aby je wpoić dzieciom –
wystarczało je narzucić. Ale współ-
czesne życie na to nie pozwala. Jak
można pokazać coś dzieciom, gdy
nie ma się nawet czasu, by z nimi
porozmawiać, pobyć razem w spo-
koju, wymienić poglądy, nakreślić
plany, dać wyraz nadziejom, radości
czy rozczarowaniu?

7. Ojciec uczy, jak rozwiązywać
problemy. Ojciec jest najlepszym
paszportem umożliwiającym wejście
do świata zewnętrznego. Sferą, na
którą ojciec ma szczególny wpływ,
jest zdolność do panowania nad
rzeczywistością, mierzenia się ze
światem i kontrolowania go. Jest
to znaczący element w budowaniu
osobowości dziecka. Ojciec jest oso-
bą, która dostarcza dzieciom mapę
życia.

8. Ojciec przebacza. Przebaczenie
ojca jest czymś największym, naj-
bardziej oczekiwanym, najbardziej
odczuwanym przez dziecko. Pewien

chłopak, zamknięty w więzieniu dla
nieletnich, wyznał: «Mój ojciec był
zawsze skąpy w okazywaniu miło-
ści i zrozumienia. Gdy byłem ma-
łym dzieckiem, bardzo mnie kochał.
Ale pewnego dnia popełniłem wielki
błąd. Od tego momentu nie odwa-
żył się zbliżyć do mnie, ucałować
mnie jak dawniej. Zniknęła miłość,
jaką wcześniej mi okazywał. Miałem
wtedy 13 lat... Odmówił mi swego
uczucia, gdy tak bardzo go potrze-
bowałem. Nie miałem nikogo, komu
mógłbym się zwierzyć ze swych
trosk. To jest również jego wina,
że stoczyłem się tak nisko. Gdybym
był na jego miejscu, zachowałbym
się inaczej. Nie zostawiłbym syna
w najbardziej trudnym momencie
jego życia. Dodawałbym mu odwagi
i zachęcał do powrotu na prostą dro-
gę, z wyrozumiałością prawdziwego
ojca. Mnie tego zabrakło».

9. Ojciec jest zawsze ojcem. Na-
wet jeśli przebywa daleko. Każdy
syn ma prawo mieć własnego tatę.
Porzucenie przez ojca zadaje ranę,
która nigdy się nie zabliźnia.

10. Ojciec jest obrazem Boga.
Bycie ojcem jest wielkim powoła-
niem, a nie tylko wyborem osobi-
stym. Wszystkie badania psycholo-
giczne potwierdzają, że dzieci two-
rzą sobie obraz Boga na podstawie
obrazu własnego ojca. Jezus nauczył
nas modlitwy «Ojcze nasz». Matka
modląca się z dziećmi jest czymś
pięknym, ale raczej zwyczajnym.
Ojciec, który modli się z dziećmi,
pozostawia w nich niezatarty ślad.

Bruno Ferrero
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BLIŻEJ BIBLII
Modlitwa ewangeliczna o Królestwo Boże

Przedmiotem modlitwy ewangelicz-
nej jest Królestwo. Jest rzeczą oczy-
wistą, że modlitwa w postaci wi-
dzialnej – jako odrębne zajęcie –
zajmuje bardzo wiele miejsca w ży-
ciu i działalności Jezusa. Widzi się
Go, jak idzie na modlitwę i jak z niej
powraca. Właśnie pod koniec jednej
z takich chwil, które z pewnością
zachwycały uczniów, poprosili Go
oni, żeby ich nauczył modlitwy; Je-
zus nauczył ich wtedy „Ojcze nasz”
(Łk 11,1). Wiemy, jak częste i jak
długie były te chwile, choć pozbawie-
ni jesteśmy dokładniejszych danych,
wiemy, że mogły trwać długo w noc,
niekiedy nawet całą noc (Mk 1,35;
Łk 6,12), i że w pewnych okresach
modlitwa mogła stanowić znaczną
część działalności Jezusa (Łk 5,15).

Chociaż jednak w ten sposób ewan-
geliści podkreślają ten element, któ-
ry ich zdaniem był ważny w życiu
Jezusa, to z kontekstu, w którym
umieszczają oni te długie godziny
modlitwy, wynika z całą oczywisto-
ścią, że nie można ich oddzielić od
działalności wypełniającej całe życie
Zbawiciela, czyli od przepowiada-
nia Ewangelii. Wśród tych modlitw,
o których wspominają ewangeliści,

nie ma ani jednej takiej, którą moż-
na by uznać za „ucieczkę do Boga”,
za owo „sam na sam”, w które
zanurza się Syn, aby w radości
z obecności Ojca zapomnieć o swym
posłannictwie. Ile razy Jezus oddaje
się modlitwie, zawsze bliskie jest
ważne wydarzenie, albo nawet już
się dokonuje – i żeby to wydarzenie
wydało właściwy owoc, Jezus mu-
si mu na modlitwie towarzyszyć,
musi nawet – żeby się tak wyrazić
– nosić go na modlitwie. Związek
z wydarzeniami najbardziej widocz-
ny jest u św. Łukasza, który z tak
wielką uwagą podkreśla doniosłość
modlitwy w życiu Jezusa. Jezus
modli się podczas własnego chrztu,
w tej zatem godzinie, w której Oj-
ciec ogarnia Go w Duchu Świętym
i posyła na świat, by jako jego Sługa
odkupił ludzi z ich grzechów i by
jako jego Syn objawił Go światu
(Łk 3, 21). Jezus wyszedł z Ka-
farnaum w nocy, żeby się modlić,
i kiedy tylko dołączył do Niego Szy-
mon z towarzyszami, którzy chcieli
Go zabrać do siebie, zaraz w pierw-
szym zdaniu nakazuje im ruszyć
razem z Nim w drogę: „Pójdziemy
gdzie indziej, do sąsiednich miejsco-
wości, abym i tam mógł nauczać,
bo na to wyszedłem” (Mk 1,38).
W przeddzień ostatecznego ustale-
nia grupy Dwunastu, którzy staną
się Jego apostołami, kolumnami je-
go Kościoła, Jezus „całą noc spędził
na modlitwie do Boga” (Łk 6,12).
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Oto uczniowie sami na jeziorze
podczas burzy nie mogą pojąć nie-
zrozumiałej postawy Jezusa wobec
tłumu, który w entuzjazm wprawiło
rozmnożenie chleba, i odczuwają,
jak narasta w nich pokusa opusz-
czenia Go; tymczasem Jezus na
górze, zanurzonej w ciemnościach
nocy, mocą modlitwy zdobywa dla
Piotra wiarę, która wydobędzie się
z jego serca wtedy, gdy wokół Pana
zacznie się tworzyć jakby pustko-
wie: „Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego”
(Mt 14,23; J 6,68, por. Łk 9,18). Je-
zus się modli wtedy, gdy przemienia
Go chwała Boża i każe Mu iść do
Jerozolimy, gdzie znajdzie własną
śmierć (Łk 9, 28). Na modlitwie
Jezus wyprasza Piotrowi skruchę
i wierność mimo pokusy i upad-
ku (Łk 22,32). Jezus modli się na
początku Męki (Łk 22,41; J 17).
Wszystkie te chwile modlitewne są
nieoddzielne od Jego posłannictwa
i od czynów, których musi dokonać.

Ile razy Jezus mówi o modlitwie,
widzi ją w tym wszystkim, co niesie
ze sobą Królestwo Boże. Może to
nas dziwić. Słyszeliśmy nieustan-
nie: „Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie” (Łk 11,9).
Na modlitwie ponadto należy Bo-
ga prosić o każdą rzecz, a jednym
z istotnych znaków wiary jest to, że
człowiek może wyrazić jakiekolwiek
pragnienie z pewnością wysłucha-
nia: „Jeśli będziecie mieć wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiecie tej górze:
Przesuń się stąd tam, i przesunie
się” (Mt 17,20). „Jeśli będziecie
mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie

tylko z figowym drzewem to uczy-
nicie, ale nawet jeśli powiecie tej
górze: Podnieś się i rzuć się w mo-
rze, stanie się” (Mt 21,21). Kto
rzeczywiście ma wiarę, może prosić
o każdą rzecz, a znakiem, że się
taką wiarę ma, jest oczekiwanie od
Boga rzeczy niemożliwych.

Jest rzeczą absolutnie prawdziwą
to, że wiara sprawia, iż oczekujemy
od Boga wszystkiego, nawet rzeczy
niemożliwych, i dlatego nie ma-
my prawa odrzucać czegokolwiek ze
słów Ewangelii!. Sama Ewangelia
jednak zakazuje nam mieszać wiarę
z jej mniej lub więcej podejrzanym
naśladownictwem. Wszystkie wypo-
wiedzi Jezusa, które słyszeliśmy,
znajdują się w bardzo znamiennym
kontekście. Słysząc Jezusa mówią-
cego nam: „Proście, a otrzymacie” –
powinniśmy porównać usposobienie
proszącego o jakieś dobro ze stanow-
czą wolą osiągnięcia wszystkiego
u człowieka pozbawionego środków
do życia i chodzącego od jedne-
go przyjaciela do drugiego, a także
z natarczywością wdowy błagającej
o sprawiedliwość. Żeby jednak wie-
dzieć, o co powinniśmy prosić z ta-
kim desperackim uporem, musimy
pozwolić Jezusowi skończyć zdanie:
„Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nie-
ba da Ducha Świętego tym, którzy
Go proszą” (Łk 11,13). Chrześcija-
nin jako dziecko Boże zazwyczaj na
modlitwie prosi Ojca niebieskiego
o udzielenie prawdziwego skarbu:
Ducha Świętego. Obydwie wypowie-
dzi o wierze, która zdolna jest góry
przenosić, następują po dokonanym
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przez Jezusa cudzie: pierwsza po
wypędzeniu złego ducha z opęta-
nego dziecka (Mt 17,14–18), dru-
ga po przeklęciu nieurodzajnej fi-
gi (Mt 21,18–20). Pierwszego cudu
dokonał Jezus, by umocnić słabą
jeszcze wiarę ojca dziecka, drugi
jest znakiem ostrzegawczym dla Je-
rozolimy: przybył właściciel, zbiory
mają się już zacząć, jakie zatem są
owoce? Oto wniosek: nie ma rzeczy
niemożliwych dla tego człowieka,
który poważnie bierze moc Jezusa
i Jego wymagania.

Czy trzeba powiedzieć, że chrześci-
janin nie może się modlić o swoje
osobiste potrzeby? Prośba z Modli-
twy Pańskiej: „Chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj” wska-
zuje, że może, ale pod pewnymi wa-
runkami. Modlitwy tej nie można
ograniczyć do potrzeb osobistych,
nie można też jej wyłączyć spośród
otaczających ją próśb, mianowicie
od próśb, które ją poprzedzają i dają
pierwszeństwo chwale Bożej i Kró-
lestwu Bożemu, ani też od próśb,
które po niej następują, a wyrażają
uczucia i zainteresowania wspólno-
ty. Mimo że potrzeba chleba jest dla
człowieka podstawowa, to jednak
włączyć ją można do modlitwy tylko
wtedy, jeżeli zwracamy się z prośbą
do Opatrzności Bożej za wszyst-
kich, którzy cierpią głód. Do próśb
zawartych w Modlitwie Pańskiej
Ewangelia dorzuca zaledwie kilka:
„to co dobre” (Mt 7,11), prośbę
określoną bliżej przez św. Łuka-
sza: „Ducha Świętego” (Łk 11,13),
„za tych, którzy was prześladu-
ją” (Mt 5,44), „Ten rodzaj (złych
duchów ) można wyrzucić tylko

modlitwą i postem” (Mk 9,29), „że-
by wyprawił robotników na żniwo
swoje” (Łk 10,2), „abyście nie ulegli
pokusie” (Mt 26,41). Te dodatkowe
prośby nie wychodzą jednak poza
to, co zawarte jest w Modlitwie
Pańskiej i w pojęciu Królestwa Bo-
żego. Modlitwa chrześcijanina nie
wyklucza żadnej potrzeby ludzkiej,
ustawia jednak wszystkie na właści-
wym miejscu, włącza we wspólnotę,
w której wszyscy czują się odpowie-
dzialni za utrzymanie wszystkich,
w której panuje nie tylko niezmąco-
na jedność, lecz także stała troska
o przekraczanie podziałów przez
przebaczenie i prośbę o przebacze-
nie, w której wszyscy ogarnięci są
myślą o wypełnieniu woli Ojca, o na-
dejściu Jego Królestwa świętości.

Jeżeli niczego nie można odrzu-
cić z Ewangelii, trzeba Modlitwę
Pańską przyjąć w całości. Wówczas
obietnice Jezusa sprawdzają się do-
słownie. Ten, kto żyje po to, by wy-
pełnić wolę Ojca, może prosić Boga
o wszystko. Temu, kto stara się
o Królestwo Boże i o jego sprawie-
dliwość, „wszystko będzie dodane”
(Mt 6,33). Bez tego poszukiwania
nie ma wiary, a to, co się uważa za
wiarę, owa pewność osiągnięcia, któ-
rą rozpaczliwie staramy się w sobie
wytworzyć i którą na siłę próbujemy
w siebie wmówić – za każdym razem
jest tylko psychiczną siłą oddziały-
wania, i to nieraz tak intensywną,
że może przynieść pozorne owoce,
nie ma jednak żadnej skuteczności
duchowej. Kto sobie wyobraża, że
jeżeli do szczytu doprowadzi siłę
własnych przekonań, będzie mógł
zmienić bieg natury, ten musi być
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przygotowany na zawód. Jest to ku-
szenie Boga, jak powiedział Jezus
do szatana, który proponował Mu,
by się ze szczytu świątyni rzucił
na dół. Oczywiście, Ojciec niebieski
może zdziałać wszystko, aby ochro-
nić swego Syna, pod warunkiem
jednak, że będzie On postępował
jako Syn, że całkowicie zda się na
wolę Ojca i że to zdanie się po-
sunie aż do śmierci. Wtedy Ojciec

Go wskrzesi. Dla tego, kto ma wia-
rę, wszystko jest możliwe. Wszelkie
cuda mogą zdziałać ręce tego, kto
za swoje uznał Boże pragnienia.
Przedmiotem prawdziwej modlitwy
jest Królestwo Boże, a każda modli-
twa jest w tym stopniu modlitwą,
w jakim ożywia ją wiara w to, że Bóg
przychodzi dokonać swego dzieła.

Opr. ks. Adam Kroll

PEDAGOGIKA MISTRZA Z NAZARETU
Umiłowanie prawdy

Prorok z Nazaretu stoi jako wię-
zień przed namiestnikiem rzym-
skim. Oskarżenie posiada charakter
polityczny. Piłat widzi przed sobą
samozwańczego Króla. Dziwny to
Król; bez armii, bez podwładnych,
Król wzgardzony przez swój naród.
Jeszcze dziwniejsze jest wyznanie
więźnia: „Tak, jestem królem. Ja
się na to narodziłem i na to przysze-
dłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy,
słucha mego głosu” (J 18,37). To

zdanie, w którym jest podana głów-
na zasada życia Mistrza z Nazaretu,
przesądziło o Jego losach. Za to wy-
znanie poniósł śmierć. Sprawujący
władzę nie lubią podwładnych, któ-
rzy się odwołują do prawdy, gdyż
prawda jest dla nich niewygodna.

Często wśród ewangelicznych war-
tości wymienia się dobro, a przemil-
cza się prawdę. Tymczasem prawda
nadaje wartość dobru i ona czyni
je mądrym. A tylko mądre dobro
jest dobrem autentycznym. Prawda
spełnia rolę pionu. Można przecież
wykorzystać olbrzymią ilość cenne-
go materiału, można poświęcić wie-
le czasu i ponieść sporo trudu, by
wybudować gmach. Ale jeżeli zlek-
ceważy się prawo pionu, ten gmach
runie. Całe kosztowne dzieło, a nim
jest przecież budowa domu, pójdzie
na marne, gdyż zlekceważono pion.

Jezus w swej działalności wycho-
wawczej, czyli w budowie gmachu
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ludzkiego życia, domaga się bez-
względnego przestrzegania pionu
prawdy. Podchodząc z tym pionem
do budowli już wznoszonych, ujaw-
niał ich słabość, wydawał na nie
wyrok i za to został znienawidzo-
ny przez ówczesnych budowniczych.
O ludzkim życiu decyduje wymiar
religijno-moralny, a mądrość czło-
wieka polega na liczeniu się z pio-
nem prawdy głównie w tym właśnie
wymiarze. Mistrz z Nazaretu bez-
względnie demaskował i piętnował
jakiekolwiek odchylenia od pionu
prawdy w podejściu do religii i do
moralności. Rzecz to zrozumiała.
Jakiekolwiek bowiem trwałe więzy,
łączące człowieka z innymi, muszą
być oparte na zaufaniu. Ono zaś
jest proporcjonalne do szacunku,
którym człowiek darzy prawdę. Tyl-
ko wtedy możemy zaufać drugiemu
człowiekowi, gdy on jest prawdo-
mówny, gdy jest wierny prawdzie.

W wymiarze religijnym trzeba wziąć
pod uwagę zaufanie, którym czło-
wiek darzy Boga. Bóg jest Prawdą
i dlatego każde Jego słowo jest
w stu procentach wiarygodne. Trze-
ba wziąć także pod uwagę zaufanie,
którym Bóg darzy człowieka. Spo-
tkanie Boga z nami może zaistnieć
tylko w zawierzeniu, czyli w za-
ufaniu. Im bardziej człowiek kocha
prawdę, tym więcej mu jej objawia
Bóg.

W dziedzinie moralnej, czyli w kon-
taktach międzyludzkich, prawdo-
mówność i szacunek do prawdy
decydują o społecznym zaufaniu,
a więc o samym fundamencie spo-
łecznego życia.

Rzecz znamienna, że Mistrz z Na-
zaretu łączy nierozerwalnie praw-
dę z wolnością. Jego wypowiedź:
„Poznacie prawdę, a prawda was
wyzwoli” (J 8,32), jest kluczem do
zrozumienia całej Jego nauki. Wol-
ny jest ten, który żyje w świecie
prawdy, kto sam nie kłamie i kto
nie dopuszcza do tego, by go kto-
kolwiek inny wprowadził w błąd.
Świat łowi ludzi, wprowadzając ich
w błąd. Ten jednak, kto kocha praw-
dę, prawie że intuicyjnie wyczuwa
błąd i dlatego nigdy nie wejdzie
w zastawione na niego sidła. W ten
sposób zachowa wolność.

Chrystus w kształtowaniu człowie-
ka na pierwszy plan wysuwa roz-
palenie w nim umiłowania prawdy.
Ono każe zabiegać o rzetelny prze-
kaz wiadomości, gdyż człowiek ma
prawo do poznania prawdy, i ono
decyduje o uczciwości ucznia wzglę-
dem nauczyciela. Wszelkie okłamy-
wanie wychowawcy jest klęską za-
równo dla nauczyciela, jak i ucznia.

Odniesienie do prawdy stanowi je-
den z istotnych elementów w wycho-
waniu człowieka. Element ten decy-
duje o autentyzmie życia, umożliwia
życie w takim świecie, w którym
człowiek może być naprawdę sobą.
Samorealizacja jest możliwa w pełni
tylko w zgodzie z prawdą. Ewangelia
jest wezwaniem do życia w świecie
prawdy. Mistrz z Nazaretu odsłania
mechanizmy, zniewalające człowie-
ka przez wprowadzenie go w błąd
i zachęca swoich uczniów, by jak
On mieli odwagę „dać świadectwo
prawdzie”.

Ks. Edward Staniek
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PORTRETY BIBLII

Szczepan

Jego imię, po grecku „korona”, po-
jawia się siedem razy w Dziejach
Apostolskich, drugim dziele ewan-
gelisty Łukasza. Pierwszy raz spo-
tykamy Szczepana we fragmencie,
który proponuje nam liturgia piątej
niedzieli wielkanocnej. Nasz boha-
ter jest pierwszym z siedmiu „diako-
nów” (chociaż w tym fragmencie nie
zostali tak nazwani), którzy mają
zajmować się działalnością chary-
tatywną w Kościele Jerozolimskim,
skrótowo i symbolicznie określa-
nych „sługami stołu” (Dz 6,2). To
poważne zadanie, gdyż wszystkie
dobra chrześcijan były, jak wiadomo
(Dz 2,44–45; 4,32–35), zebrane ra-
zem i rozdzielane każdemu według
potrzeby. Łatwo możemy sobie wy-
obrazić, ile oskarżeń mogło z tego
wynikać...

Chrześcijanie pochodzenia greckie-
go albo mówiący po grecku człon-
kowie diaspory żydowskiej czuli się
pokrzywdzeni w stosunku do chrze-
ścijan wywodzących się z judaizmu
i posługujących się językiem aramej-
skim. Za namową apostołów, którzy

nie chcieli być włączani w sprawy
administracyjne, została więc wyło-
niona grupa składająca się z sied-
miu wzbudzających zaufanie osób
pochodzenia greckiego, wśród któ-
rych wyróżniał się właśnie Szcze-
pan. Jego późniejsza historia została
poprzedzona mową obronną, którą
po aresztowaniu wypowiada przed
Sanhedrynem, najwyższym żydow-
skim organem sądowniczym.

Święty Łukasz, opisując to wydarze-
nie, umyślnie wzorował się na proce-
sie, jakiemu poddany był Jezus, aby
pokazać rodzaj doskonałej kontynu-
acji łączącej Mistrza i ucznia. Po-
dobne są także punkty oskarżenia:
„Ten człowiek nie przestaje mówić
przeciwko temu świętemu miejscu
i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy,
jak mówił, że Jezus Nazarejczyk
zburzy to miejsce i pozmienia zwy-
czaje, które nam Mojżesz przekazał”
(Dz 6,13–14).

Na te oskarżenia Szczepan zare-
agował przemową, która stała się
wzorem wykorzystywanym przez
pierwszych chrześcijan albo służyła
za źródło argumentów w dysku-
sjach z tymi, którzy atakowali nową
wiarę, głównie w środowisku ży-
dowskim.

Odczytując ponownie historię bi-
blijną, Szczepan pokazuje, jak czę-
sto Izrael nie akceptował Bożych
zbawczych interwencji, lecz stawiał
im silny, czasem dramatyczny opór.
Widział właśnie, jak to się zdarzyło
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w akcie odrzucenia Jezusa Chry-
stusa. To On stanowi punkt kul-
minacyjny w szeregu dzieł objawie-
nia i zbawienia, zapoczątkowanych
przez Boga już w Pierwszym Przy-
mierzu. Reakcja słuchających jest
gwałtowna: nie czekając na wyrok
i bez odpowiedniego zatwierdzenia
przez cesarskie władze rzymskie,
Szczepan został zlinczowany – uka-
mienowany przez tłum.

To właśnie w opis tego ostateczne-
go momentu św. Łukasz misternie
wplata śmierć Chrystusa, która nie-
jako powraca u Jego wiernego i nie-

ustraszonego ucznia: „Tak kamie-
nowali Szczepana, który modlił się:
«Panie Jezu, przyjmij ducha mego!»
A gdy osunął się na kolana, zawo-
łał głośno: «Panie, nie licz im tego
grzechu!» Po tych słowach skonał”
(Dz 7,59–60). Ostatnie chwile życia
Szczepana krzyżują się jednak nie
tylko ze śmiercią Jezusa, lecz także
z osobą św. Pawła, który jeszcze nie
uświadamiał sobie narodzin swojej
wiary w Chrystusa: „świadkowie
złożyli swe szaty u stóp młodzieńca,
zwanego Szawłem” (Dz 7,58).

Gianfranco Ravasi

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 czerwca sakrament małżeństwa
zawarli Justyna Gralla z Trą-
bek Wielkich i Mateusz Lubawski
z Gdańska.

***
29 czerwca na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbyła się X Biesia-
da „Trąbki w Trąbkach”. Impre-
zę rozpoczął przemarsz orkiestry
dętej „Pstrong Orkiestra” na trasie
od poczty do stadionu, zakończo-
ny pokazem układów marszowych
na murawie stadionu. Po oficjal-
nym otwarciu Biesiady przez wójta
gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-
kola i Starostę Gdańskiego Cezare-
go Bieniasz-Krzywca, na scenie do
późnego wieczora odbywały się róż-
norodne występy artystyczne oraz
podsumowania wcześniej odbytych
konkursów i zawodów, w tym m.in.

wręczenie nagród laureatom turnie-
ju wiedzy o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym oraz zwycięzcy te-
gorocznych Powiatowych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych – OSP Ro-
ściszewo. Po ceremoniach wręczenia
nagród na scenie zaprezentowali się
w kolejności: młodzieżowy zespół
teatralny „Narnia” działający przy
Stowarzyszeniu Rodziny Kolpinga
w Kłodawie; dziecięcy zespół bale-
towy z sekcji działającej w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekre-
acji w Trąbkach Wielkich, młodzie-
żowy zespół tańca towarzyskiego
w GOKSiR oraz 3-osobowa gru-
pa czołowych tancerzy break dance
z Pomorza. Po nich swoje umiejęt-
ności zaprezentowali młodzi kara-
tecy z sekcji działającej w GOKSiR.
Następnie rozpoczęły się występy
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wokalne. Na scenie zaprezentowa-
ły się młode piosenkarki ze szkół
podstawowych w Trąbkach Wiel-
kich i Czerniewie oraz z naszego
Gimnazjum. Równolegle z występa-
mi artystycznym rozgrywano mecz
finałowy na Orliku pomiędzy druży-
nami Czerniewa i Kleszczewa (wy-
nik 3 : 1 dla Czerniewa po rzutach
karnych). Po przerwie spowodowa-
nej ulewą na scenie pojawiła się Mo-
nika Schuchardt z zespołem New
Band. Następnie wystąpiło Łódzkie
Trio „Złota Trąbka” (trąbka, pu-
zon, instrumenty klawiszowe). Na
zakończenie imprezy wystąpił ze-
spół DE MONO z Markiem Ko-
ścikiewiczem na czele. Oprócz wy-
stępów artystycznych uczestnikom
biesiady zaproponowano przejażdż-
ki na koniach, nadmuchiwany plac
zabaw, zjeżdżalnie pneumatyczne,

kolejkę, stoiska z zabawkami oraz
kilka punktów małej gastronomii.
W programie znalazła się też loteria
fantowa, z której dochód przezna-
czono na pobyt grupy dzieci z naszej
gminy na koloniach koło Zakopa-
nego. Oprócz loterii zorganizowano
licytację 2 piłek z autografami piłka-
rzy Lechii Gdańsk oraz koszykarza
NBA Marcina Gortata. Podczas bie-
siady ogłoszono także wyniki współ-
zawodnictwa sołectw za 2013 rok,
w którym zwyciężyło Sołectwo Eł-
ganowo pod wodzą sołtysa Macieja
Czerwińskiego.

***
17 lipca sakramentalny związek
małżeński zawarli Emilia Bolczak
i Piotr Dyksa – oboje z Trąbek
Wielkich.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2014

W dniach od 25 lipca do 24 sierpnia
w kościele w Trąbkach Wielkich
odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Reginę Nowak.

25 sierpnia rozpoczyna się Msza św.
gregoriańska za śp. Barbarę Chajewską.

1. Za śp. Jadwigę Jaszewską

2. Za śp. Bernarda i Martę
Lefańczyków

3. 700: Za śp. Grzegorza Grzelaka
(34. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Grzelaków
i Lisiaków

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na, o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Natalii i Mateusza
Konarzewskich w 6. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Leona i Jana
Hendrychów, Józefa, Rozalię,
Franciszka, Józefa Dończyków
oraz zmarłych z tych rodzin
1115: Za śp. Elżbietę i Brunona
Lagów oraz zmarłych z rodziny
Szczodrowskich
1800: Za śp. Reginę Nowak
(greg.)
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4. Za śp. Waleskę i Aleksandra
Bławatów

5. Za śp. Stanisława Szymańskiego
(27. rocznica śmierci)

6. a) Za śp. Marię (1. rocznica
śmierci) i Franciszkę Zielke,
Władysława Myszk oraz
zmarłych z tych rodzin
b) Za śp. Reginę Nowak (greg.)
1900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Blokusów i Zulewskich

7. Dziękczynna za dar dobrej
mamusi w jej 73. urodziny
(intencja córki Joli Kulas)

8. Za śp. Jadwigę Jaszewską
9. O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Natalii Szolle w 6. uro-
dziny oraz o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Eugenii
Kobierzyńskiej w 86. urodziny

10. 700: a) Za śp. Gabrielę Hebel
(urodziny)
b) Za śp. Mariana
Dzwonkowskiego
830, Czerniewo: Za śp. Krzysz-
tofa Kempika
1115: a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Katarzyny i Jacka Brzózków
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Romana Jaszczyka
(32. rocznica śmierci),
Stanisława, Józefę i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta Dubielę
1800: Za śp. Reginę Nowak
(greg.)

11. Za śp. Marię Orlikowską
12. Dziękczynna i o Boże

błogosławieństwo dla Jasia
Jankowskiego w 2. urodziny

13. Za śp. Franciszka, Józefę
i Józefa Tkaczyków

Czerniewo: Za śp. Reginę
Nowak (greg.)

14. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Richertów

15. 700: a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Moniki i Dariusza Kosińskich
w 22. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Gerarda Lewandow-
skiego oraz Franciszkę i Jana
Selków
830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ziemannów
i Piszczuków
1000: Za śp. Wacława Niewia-
domskiego (1. rocznica śmierci)
1115: a) Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Stanisławy i Bernarda Gnutek
1800: Za śp. Reginę Nowak
(greg.)

16. Za zmarłych z róży
św. Katarzyny (p. Keler)

17. 700: Za śp. Irenę Zalewską
(34. rocznica śmierci)
830, Czerniewo: Za śp. Zyg-
munta Platę
1000: Za śp. Annę Gniewkowską
oraz zmarłych z tej rodziny
1115: Za śp. Reginę Nowak
(greg.)
1800: O potrzebne łaski dla
Jakuba Wójtowicza

18. Za śp. Jadwigę Jaszewską
19. Za śp. Barbarę Chajewską
20. Za śp. Kazimierza (8. rocznica

śmierci) i Monikę Bugów
Czerniewo: Za śp. Reginę
Nowak (greg.)

21. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Katarzyny
i Jędrzeja Kutów w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
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22. Za śp. Janinę (2. rocznica
śmierci) i Jana Małkowskich

23. Za śp. Alojzego Ptacha seniora
i Alojzego Ptacha juniora oraz
zmarłych z tej rodziny

24. 700: Za śp. Bernarda
(10. rocznica śmierci) i Wandę
Zulewskich oraz Rozalię
i Aleksandra Brandtów

830, Czerniewo: Za śp. Jana
Haracza i Franciszka Knitter
(urodziny)

1000: Za śp. Reginę Nowak, koń-
czy się Msza św. gregoriańska

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Barbary i Andrzeja Ziemannów
w 23. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1800: Za śp. Zofię i Ludwika
Chlastów

25. a) Za śp. Barbarę Chajewską,
rozpoczyna się Msza św.
gregoriańska

b) Za śp. Marię Orlikowską

26. Za dusze w czyśćcu (intencja
Moniki Kosińskiej)

27. Za śp. Barbarę Chajewską
(greg.)

Czerniewo: Za śp. Zygmunta
Platę

28. Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków

29. Za śp. Zygmunta Platę

31. 700: Za śp. Barbarę Chajewską
(greg.)

830, Czerniewo: Za śp. Zyg-
munta Platę

1115: W pewnej intencji

1800: Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (imieniny)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 sierpnia: Jan Przybytko z Trąbek Wielkich;
17 sierpnia: Maksym Pietrzak z Trąbek Wielkich;
25 sierpnia: Nikodem Marcinkiewicz z Kleszczewa.

Rocznice sakramentu małżeństwa
23 sierpnia: 1. roczn. s. m. Eweliny (z d. Chylińskiej) i Pawła Żukowskich

9 sierpnia: 5. roczn. s. m. Magdaleny (z d. Chrzanowskiej) i Krystiana Jurkowskich
15 sierpnia: 5. roczn. s. m. Edyty i Macieja Bobowików
18 sierpnia: 5 roczn. s. m. Rity i Leona Jakubków
22 sierpnia: 5. roczn. s. m. Kamili (z d. Kowalskiej) i Leszka Gawryjołków
22 sierpnia: 5. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Skierka) i Rafała Wilczkowiaków
29 sierpnia: 5. roczn. s. m. Małgorzaty (z d. Karpowicz) i Łukasza Kulów

7 sierpnia: 10. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Rejterada) i Jarosława Krawczyków
21 sierpnia: 10. roczn. s. m. Lucyny (z d. Maliszewskiej) i Grzegorza Olszewskich
28 sierpnia: 10. roczn. s. m. Aliny (z d. Głowackiej) i Tomasza Barczaków
28 sierpnia: 10. roczn. s. m. Mileny (z d. Kempik) i Tomasza Wilczewskich
28 sierpnia: 15. roczn. s. m. Doroty (z d. Janiszewskiej) i Daniela Bonczyńskich
20 sierpnia: 20. roczn. s. m. Agnieszki (z d. Pawelec) i Jacka Kolbergów
31 sierpnia: 40. roczn. s. m. Janiny (z d. Myszk) i Seweryna Szolle

ODESZLI DO PANA

5 lipca: zmarła w wieku 80 lat śp. Maria Śliwa
6 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Zielke
9 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Artura Marockiego
30 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Czerw

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
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