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TYGODNIOWY ODPUST MARYJNY
w Trąbkach Wielkich

W tym roku przeżywać go bę-
dziemy od niedzieli 7 września do
niedzieli 14 września.

Rozpoczniemy uroczystą sumą od-
pustową z procesją Eucharystycz-
ną w niedzielę, 7 września o godz.
11.15. Przewodniczyć jej będzie
i wygłosi słowo Boże mój kocha-
ny Przyjaciel ks. kanonik Gerard
Borys, który przez 40 lat był pro-
boszczem parafii w Mierzeszynie.

W poszczególne dni Tygodnia Od-
pustowego o godz. 17.00 będzie
uroczysty Różaniec czy inne Maryj-
ne nabożeństwo, a o godzinie 18.00
codziennie uroczysta Msza św.
z Eucharystyczną procesją. Każ-
dy dzień odpustowy ma oddzielną
tematykę. Każdego dnia o godz.
21.00 będzie uroczysty Apel Ja-
snogórski. Centralna uroczystość
odpustowo-dożynkowa pod prze-
wodnictwem ks. arcybiskupa me-
tropolity gdańskiego będzie w nie-
dzielę, 14 września o godz. 12.00,
a po niej festyn na stadionie po-
łączony z loterią fantową przepro-
wadzoną przez parafialną Caritas.
Całość zakończymy Apelem Jasno-
górskim o godz. 21.00 w kościele
(w ubiegłym roku nie pozwolo-
no mi odprawić go na stadionie
według ustalonego planu).

W związku z tak ważną dorocz-
ną uroczystością proszę drogich
parafian o włączenie się w jej
przygotowanie i przeżywanie. To
jest wydarzenie, które powinno
nas wszystkich napawać radością,
dumą i wdzięcznością dla Maryi,
że wśród nas obrała sobie miej-
sce czci i kultu. Jak możemy,
ugośćmy wszystkich pielgrzymów,
którzy nas w tych dniach nawie-
dzą. Zapowiedziała się już piesza
pielgrzymka z Przywidza na so-
botę, 6 września, bo w czasie
naszego odpustu przeżywać będą
Misje św. w swojej parafii. Na so-
botę, 13 września zapowiedziały
się piesze pielgrzymki z dekanatu
Kolbudy i z parafii gdańskich. Bę-
dą miały Mszę św. o godz. 16.00
przy ołtarzu polowym. Organiza-
torzy pielgrzymek proszą o poczę-
stunek ciastem i kawą czy herbatą
i zimnymi napojami. Natomiast
w niedzielę, 14 września przybędą
piesze pielgrzymki z naszego de-
kanatu i z niektórych parafii deka-
natu pruszczańskiego. Na poszcze-
gólne dni Tygodnia Odpustowego
zapowiadają się pielgrzymki au-
tokarowe, zwłaszcza na czwartek
i piątek. W czwartek uroczystość
Maryjną obchodzą członkowie Ży-
wego Różańca i będzie poświęcenie
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pojazdów, w tym: samochodów, mo-
tocykli, skuterów i rowerów. Przy-
jedźcie nimi licznie na poświęcenie.

Moje prośby:

1. Rodzice, przyślijcie codziennie
dzieci przedszkolne i obowiązkowo
– pierwszokomunijne do prószenia
kwiatów. Zobaczę jak je wychowu-
jecie w wierze i tradycji.

2. Panów proszę o niesienie bal-
dachimu. Członkowie Rady Dusz-
pasterskiej niech będą odpowie-
dzialni za dobranie mężczyzn do
baldachimu, a kierownikiem niech
będzie pan Stefan Płocke.

3. Życzliwe panie proszę o upiecze-
nie blachy ciasta na poszczególne
dni odpustowe, by ugościć przy-
byłych kapłanów i pielgrzymów.
Podzielmy się czym możemy.

4. Panów strażaków gorąco proszę
o obsługę porządkową odpustu,
w niedziele 7 i 14 września proszę
o niesienie baldachimu. W po-
szczególne dni proszę o trzymanie
porządku na parkingu, szczegól-
nie w czwartek, w dniu poświęce-
nia pojazdów, a także w niedzielę
kończącą Tydzień Odpustowy na
parkingu przykościelnym, a po po-
łudniu na stadionie.

5. Panie i panów sołtysów proszę
o dopilnowanie wykonania w każ-
dej wiosce korony żniwnej. Wypada
– skoro to dożynki – wobec gości
zaprezentować wdzięczność Panu
Bogu za dar chleba i plony ziemi.

6. Pana Andrzeja Grallę proszę
o założenie nagłośnienia w sobo-
tę, 13 września i na niedzielę,
14 września.

7. Dyrektorów szkół proszę o udo-
stępnienie pomieszczeń i sanita-
riatów, szczególnie w niedzielę,
14 września.

8. Członków Caritas proszę o przy-
gotowanie i przeprowadzenie lote-
rii fantowej, a dobrych ludzi (nie
tylko parafian) proszę o ofiarowa-
nie fantów na tę loterię.

9. Panie katechetki proszę o opra-
wę liturgiczną w dniu poświę-
conym dzieciom, poprowadzenie
dzieci w codziennej procesji i o co-
dzienny dar ołtarza, a zwłaszcza
w niedzielę, 14 września.

10. Panów nadzwyczajnych sza-
farzy Komunii św. i ministran-
tów proszę w miarę możliwości
o codzienny udział w Eucharystii,
a ministrantom szczególnie kładę
na sercu prośbę o przystępowanie
do Komunii św. podczas Mszy św.
– w tym się bardzo zaniedbujecie.

11. Panią Marię Urban proszę o do-
branie sobie pomocy, by wytrwa-
ła przez cały tydzień w trudnym
i ciężkim posługiwaniu pielgrzy-
mom.

12. Panią Zdzisławę Dziemińską
proszę o troskę o piękne przyozdo-
bienie kwiatami ołtarza w czasie
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całego tygodnia, a w sobotę i nie-
dzielę kończące odpust – ołtarza
polowego.

13. Panów przewodniczącego Rady
Gminy i wójta proszę o pełnienie
funkcji gospodarzy uroczystości do-
żynkowych w dniu 14 września,
o poprowadzenie zaproszonych go-
ści do wyznaczonego miejsca i za-
proszenie ich na posiłek do gim-
nazjum, a „załogę gimnazjalną”
proszę o przygotowanie smacznych
potraw.

14. Panią organistkę i chór pa-
rafialny proszę o piękną i godną
posługę liturgiczną podczas nabo-
żeństw odpustowych.

15. Drogich parafian proszę o licz-
ny udział w spowiedzi św., która
jest wyznaczona:

– w piątek, 29 sierpnia od godz.
14.00 dla dzieci szkoły podstawo-
wej i od godz. 16.00 dla młodzieży
gimnazjalnej i dorosłych;

– w sobotę, 30 sierpnia – dzień spo-
wiedzi dorosłych: Trąbki Wielkie –
w godz. 9.00–11.00, Czerniewo –
w godz. 11.30–12.30, Trąbki Wiel-
kie – od godz. 15.00 do wieczornej
Mszy św.

Podczas Tygodnia Odpustowego
codziennie możemy zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami
(stan łaski uświęcającej, przyjęcie
Komunii św., odmówienie modlitw
Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowol-
nej modlitwy na intencję Ojca św.).

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – wrzesień 2014

7 września: 23. Niedziela
zwykła

Ez 33,7–9
Rz 13,8–10
Mt 18,15–20

14 września: 24. Niedziela
zwykła. Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego

Lb 21,4b–9
Flp 2,6–11
J 3,13–17

21 września: 25. Niedziela
zwykła

Iz 55,6–9
Flp 1,20c–24.27a
Mt 20,1–16a

28 września: 26. Niedziela
zwykła

Ez 18,25–28
Flp 2,1–11 (krótsze: Flp 2,1–5)
Mt 21,28–32
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI MATKI BOŻEJ TRĄBKOWSKIEJ

PATRONKI ŚWIATA PRACY
od 7 do 14 września 2014 r.

Niedziela 7 września – rozpoczęcie odpustu
7.00 Msza św. z homilią

10.00 Msza św. dla dzieci z homilią

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

18.00 Msza św. z homilią

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Poniedziałek 8 września – dzień małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw

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

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzicami

Wtorek 9 września – dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie
za chrzest i Eucharystię
17.00 Nabożeństwo Maryjne

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Michał Zegarski, parafia
św. Jana Pawła II, Gdańsk-Łostowice

21.00 Apel Jasnogórski

Środa 10 września – dzień liturgicznej służby ołtarza z szafarzami
Komunii św.
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem

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

21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 11 września – dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy
Różaniec)
17.00 Różaniec Fatimski
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18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów –
celebruje ks. proboszcz Tadeusz Chajewski, parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, Gdańsk-Brętowo; homilię wygłosi ks. kanonik
dr Tomasz Biedrzycki, parafia św. Rafała Kalinowskiego,
Gdańsk-Złota Karczma

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 12 września – dzień chorych

16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują chorzy

18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu chorych – celebruje
ks. mgr Łukasz Grelewicz, parafia Trójcy Świętej, Gdańsk-Oliwa

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 13 września – dzień kapłański i młodzieży

15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka
do Miłosierdzia Bożego

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją
Eucharystyczną

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Jerzy Stolczyk, Parafia
NMP Królowej Różańca Świętego, Gdańsk-Przymorze

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 14 września – uroczystość dziękczynna za plony,
dożynki archidiecezjalno-samorządowe

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

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

14.00 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie

18.00 Msza św. z homilią

19.00–21.00 Zabawa na stadionie

21.00 Zakończenie odpustu – Apel Jasnogórski
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NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

Wrzesień to nie tylko odpust w na-
szym sanktuarium, ale i rozpoczęcie
trudu wychowawczego w nowym ro-
ku szkolnym

Chciałbym rzucić kilka słów do
refleksji rodzicom, może i wycho-
wawcom, które należałoby podjąć
w związku z rozpoczynającym się
nowym rokiem szkolnym. Przecież
i ja przez 49 lat uczyłem dzieci
i młodzież w salkach katechetycz-
nych w Gdańsku-Siedlcach, Giemli-
cach, w Gdańsku-Starych Szkotach,
wreszcie w Trąbkach Wielkich. Jest
jeszcze grupa parafian, którzy już
są dziadkami i pradziadkami, a któ-
rych prasa wroga Bogu nazywa
„moherowymi beretami”, co umieli
wspaniale wychowywać swoje dzie-
ci, choć nie ukończyli studiów pe-
dagogicznych. Chwała im za to!

Obserwuję dziś młode mamusie i ta-
tusiów, którym często towarzyszy
kompletna ignorancja wychowaw-
cza, jak popełniają straszne błę-
dy wychowawcze, niejednokrotnie
już nie do naprawienia. Ale oni
„lepiej wiedzą” jak dziś wychowy-
wać, a wszelkie uwagi wywołują
u nich ogromne oburzenie. Obser-
wujemy, że wielu nastolatków koń-
czących „podstawówkę” i uczących
się w gimnazjum jest sfrustrowa-
nych. Uciekają w alkohol, narko-
tyki, seks i nierzadko towarzyszą
im myśli samobójcze, czy nawet
rzeczywiście odbierają sobie życie.
Musi istnieć źródło takich postaw.
Przecież powiedzmy sobie szczerze,

im dziś nie brakuje chleba, ubrania,
rozrywek. Mają ciepłe mieszkania,
mają rodziców i rodzeństwo, mają
wymagane podręczniki, kompute-
ry, telefony komórkowe, a im nie
chce się żyć. Pomyślmy, jak podczas
wojny w obozach koncentracyjnych
więźniowie przeżywali głód i obo-
zowe piekło, a mimo to chcieli za
wszelką cenę żyć.

Pierwszą przyczyną frustracji mło-
dych (i nie tylko młodych) to brak
odpowiedzi na pytanie o sens życia.
Przecież tego pytania nie da się wy-
mazać i zepchnąć poza nurt życia.
Ono w chwili samotności, załama-
nia nerwowego powróci ze zdwojoną
siłą. Po co żyję? W trudnych mo-
mentach rodzi się stwierdzenie: Nie
mam już po co żyć. Nie mam czego
oczekiwać od życia. Więc sięga się
po alkohol, narkotyki, przestaje się
modlić i zaniedbuje się udział we
Mszy św. – Po co mi to? Nie mam
już po co żyć!

Popatrzmy więc, jak ważne jest wy-
chowywanie dziecka do wartości, by
pomóc w znalezieniu sensu życia.
Sytuacja jest dramatyczna, bo wielu
młodych rodziców już nie utożsamia
się ze wspólnotą wierzących, czy-
li z Kościołem i tymi wartościami,
które Kościół głosi. Wyraża się to
w postawie: kto by w dzisiejszych
czasach co niedzielę chodził na Mszę
św., zachowywał post, odmawiał pa-
cierz, zwłaszcza wspólny. Młodzi
rodzice nie uznają już moralnych
autorytetów. Również w kwestiach
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wiary, religii nie są w stanie podjąć
i realizować w życiu rozsądnych de-
cyzji. Sami nie mogą sprecyzować
poglądu na sens swojego – czasem
nieudanego – małżeńskiego życia.
Przez swoje niedojrzałe religijnie
życie doprowadzają do niebezpiecz-
nej sytuacji swoje dzieci, które żyją
w atmosferze moralnego i religij-
nego nihilizmu. Jeśli rodzice nie
mają religijnego kręgosłupa, to rów-
nież ich dzieci od początku wchodzą
w moralny bezsens swojego życia.

Zadajmy sobie pytanie. Jak wycho-
wać dziecko ku odpowiedzialności,
pracowitości, sumienności? Posłu-
żę się tu wzorem matki błogo-
sławionego ks. Jerzego Popiełusz-
ki, śp. Marianny Popiełuszko. Nie
była wykształconą, a jakże wzoro-
wą wychowawczynią swoich dzieci.
Wychowawczynią do świętości! Jej
postawa to wspaniały podręcznik
wychowania. Zachętę dla Marianny
Popiełuszko jako matki i wycho-
wawczyni stanowiła wiara i chrze-
ścijańskie spojrzenie na świat. Tu
była całkowita zgodność ks. Jerzego
i piątki jego rodzeństwa z tym, jak
żyli jego rodzice. O synu, ks. Je-
rzym i innych swoich dzieciach mat-
ka Marianna mówiła: „co widzieli
w domu, to samo robili. Jakie ziar-
no zasiejesz, takie plony zbierzesz”.
Popiełuszkowie budowali życie ro-
dzinne oparte na głębokiej wierze
w Boga.

Tej wiary nie zachwiała ani śmierć
dwuletniej córki, ani przedwczesna
śmierć brata pani Marianny, przed-
wczesna śmierć jej synowej, osiem-
nastoletniego wnuka, ani dwóch
mężów jej wnuczek. Siedząc przy

otwartej trumnie zmarłych spokoj-
nie śpiewała żałobne pieśni, pole-
cając ich dusze Bogu. By dobrze
wychowywać, ważna jest wiara i jej
przekaz od najmłodszych lat oraz
cel. Po co urodziliśmy dziecko? Ku
czemu mamy je prowadzić? Mama
ks. Jerzego wiedziała, że najważniej-
sze w życiu to dać dzieciom Boga.
Takiemu celowi podporządkowywa-
ła całe życie domowe i rodzinne.
W domu zawsze była obecna mo-
dlitwa. W maju przy figurze Matki
Bożej śpiewali litanię, a w paź-
dzierniku odmawiali Różaniec. Mo-
dlitwą różańcową pani Marianna
ubogacała pięciokilometrową drogę
ze wsi Okopy do kościoła parafial-
nego w Suchowoli na coniedzielną
Mszę św., idąc pieszo najczęściej
z dziećmi z wioski.

Matka Marianna wiedziała, że waż-
ną wychowawczą stroną jest ciepła
atmosfera domu rodzinnego, w któ-
rym wszyscy czuli się szczęśliwi
i radośni. Wystarczyło na przykład
wypożyczenie na Święta przeźro-
czy od księdza, by wyświetlać je
na prześcieradle rozciągniętym na
ścianie kuchni. Kuchnia stawała się
salą kinową, a dzieci były nad wy-
raz szczęśliwe, oglądając przeźrocza
o świętych polskich.

Matka Marianna w wychowaniu
przykładem własnego życia stawia-
ła dzieciom wymagania. Trzy razy
w tygodniu Popiełuszkowie pościli:
w środę, piątek i sobotę. Wyjaśniała:
„człowiek od dziecka musi wiedzieć,
że w życiu potrzebne są wyrzecze-
nia, że nie wszystko ma być tak,
jak chce dziecko”. Umiała uzasad-
nić wymagania. Jakże są one spójne
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z nauczaniem wielkiego Polaka, św.
Jana Pawła II: „musicie od siebie
wymagać, choćby inni od was nie
wymagali”. Gdy brała udział w po-
grzebach, zabierała ze sobą dzieci,
tłumacząc: „chciałam, aby dzieci
wiedziały, że i życie, i śmierć są
darem Bożym. Po co więc chować
dzieci pod kloszem? Żeby nie wie-
działy, jaki jest porządek natury?”

Pamiętała też, by zawsze dopilno-
wać przygotowania dzieci do lek-
cji, systematycznie brała też udział
w wywiadówkach.

Pani Marianna, nie mająca peda-
gogicznych studiów, wiedziała, że
nie da się dobrze wychowywać dzie-
ci bez osobistego przykładu życia
i zgodności wypowiadanych wyma-
gań z osobistą postawą. Mówiąc
o synu, ks. Jerzym, stwierdziła: „on
wiedział, że u nas w domu nigdy
kłamstwa nie było”. Z jednej strony
potrafiła dzieci obdarzać matczyną
czułością, wytworzyć ciepło domu
rodzinnego, a zarazem była stanow-
cza i konsekwentna. Nie stosowała
kar cielesnych, nie musiała podnosić
głosu, ale było nie do pomyślenia,
by dzieci na dłuższą metę baga-
telizowały jej wskazania i trwały
w nieposłuszeństwie. „Nie biłam
ich, ale musiały się słuchać. Jak
powiedziałam, że tak ma być, tak
musiało być”. Tak oto mama Ma-
rianna wychowywała świętego syna
ks. Jerzego. Czy w procesie wycho-
wawczym nie warto by skorzystać
z przykładu zrealizowanego przez
matkę świętego?

Dziś obserwuję i doświadczam, jak
rodzice pseudopedagogicznie wy-
chowują w myśl hasła: „róbta co

chceta”. Mamusia pyta 2–3-letniego
Jasia co chce, jaką zabawkę, jaki
smakołyk. A potem to dziecko dyk-
tuje swoją wolę rodzicom. Po wtóre,
rodzice nie postępują tak, jak po-
uczają dziecko. Po trzecie, sami
nie mają skrystalizowanego sensu
i celu życia i nie opierają życia
na rzeczywistych wartościach, czyli
na głębokim przywiązaniu do Boga.
Jeśli rodzice wybiórczo uczestni-
czą w niedzielnej Eucharystii, to
jak dziecko ma w niej uczestniczyć
systematycznie? Jeśli rodzice nie
modlą się w domu, to dlaczego ma
to czynić ich dziecko? Jeśli rodzice
bardzo rzadko korzystają z sakra-
mentu pokuty, to dlaczego dziecko
ma co miesiąc przystępować do spo-
wiedzi? Jeśli tato codziennie pije
piwo i często sięga po mocniejsze
trunki, to dlaczego nastolatek ma
sobie tego odmówić? I tak rodzi się
nałóg, z którym potem nie sposób
sobie poradzić.

Podsumowanie.

W wychowaniu trzeba młodemu
człowiekowi ukazać, że życie, choć-
by dotknięte cierpieniem, ma sens.
Tym sensem jest powołanie do życia
i szczęścia wiecznego, bowiem czło-
wiek nigdy nie przestanie istnieć.

Ważne i nie do zastąpienia żadnymi
innymi wartościami jest wychowy-
wanie w wierze, którą przekazał
nam Jezus Chrystus, i która nadal
jest przekazywana przez posługę
Kościoła. Czynnikiem spajającym
wszystkie działania wychowawcze
jest wiara w Boga, wiara rodzi-
ców, ciągle przez nich umacniana
i wzbogacana życiem sakramental-
nym. Taka wiara odpowiedzialnie
i wytrwale, systematycznie powinna
być przekazywana dzieciom przez
rodziców, pedagogów i kapłanów.

9



Mama ks. Jerzego Popiełuszki żyła
wiarą, wiedziała po co żyje i wie-
działa, że życie ma sens. Te warto-
ści przekazywała swoim dzieciom.
W takiej atmosferze wychowywał się
święty naszych czasów. 14 czerw-
ca 1987 r. pani Marianna Popie-
łuszko miała wzruszające spotkanie
z papieżem Janem Pawłem II przy
grobie syna. Papież powiedział jej:
„Matko, dałaś nam wielkiego syna”.
Odpowiedziała z właściwą sobie po-
korą i prostotą: „Ojcze Święty, nie
ja dałam, ale Bóg dał przeze mnie
światu”. Oto kolejna cecha świętej
i mądrej wychowawczyni – pokora.
Pomimo tych cierpień wpisanych
w jej życie powiedziała: „Ja mam
spokój w duszy, bo wszystko przyj-
muję z ręki Boga: czy cierpienie, czy

ból, czy biedę. Jak nie akceptujesz
życia jakie masz, to nie znajdziesz
spokoju”.

Drodzy rodzice i wychowawcy, u pro-
gu nowego roku szkolnego zawierz-
my Bogu (a nie mediom i bezsensow-
nym, wyjaławiającym z wiary no-
wym praktykom, wpajanym przez
ludzi zagubionych i oddalonych od
Boga) wszystkie wychowawcze wy-
siłki w przedszkolu, podstawówce
i gimnazjum. Powierzmy Maryi, wy-
chowawczyni Jezusa, nasze dzieci
i młodzież, prosząc, by nie utraciły
ostatecznego sensu życia, do które-
go zmierzają wszystkie ich wysiłki,
a jest nim wiara, która prowadzi do
szczęścia wiecznego.

ks. E. Szymański

DZIECI POTRZEBUJĄ UMOCNIENIA

Umacnianie jest czymś bardzo pięk-
nym. To «dodawanie mocy». Do-
dawanie dzieciom odwagi oznacza
«wszczepianie» ducha. Jest to sztu-
ka wspaniała i delikatna. Mówimy
o cennym przymiocie, który prze-
nika z serca do serca. Zadaniem ro-
dziców i wychowawców jest okazy-
wanie pomocy dzieciom w okresie,
gdy rozwijają zdolności i pewność

siebie, potrzebne do samodzielnego
postępowania.

Przede wszystkim trzeba roz-
poznać i ocenić rzeczywistość.
Marzenia dzieci są wielkie. Dla nich
wszystko jest możliwe. Nie jest ła-
two kierować nimi z wyczuciem,
tak, by nauczyły się realnie oceniać
własne cechy i pragnienia. Bardzo
delikatną sprawą mogą być wszel-
kie decyzje dotyczące koniecznych
interwencji, pochwał, czy też kon-
struktywnej krytyki. Dzieci potrze-
bują wsparcia, ale również szczerej
oceny dokonanych postępów i osią-
gniętych rezultatów, a przy tym
pewności, że wszystko to, co mówią
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czy czego oczekują rodzice, służy
ich wzrostowi.

Dlatego rodzice muszą zwracać
baczną uwagę na indywidualne po-
trzeby, zdolności i oczekiwania każ-
dego dziecka. Nie można zachęcać
do czegoś «zbiorowo»: trzeba do-
strzec różnice, zrozumieć, jak każ-
de z dzieci reaguje na trudności czy
wątpliwości, jak intensywnie anga-
żuje się w różne projekty; które wy-
maga pomocy i kierownictwa, które
zaś woli działać samodzielnie. Każ-
de dziecko jest inne: umacnianie
w sposób autentyczny oznacza bra-
nie pod uwagę jego temperamentu,
jego gustów, obaw, zainteresowań
i możliwości.

Drugą zasadniczą sprawą jest
obecność. Rodzice mają obowiązek
pomagać dzieciom w kroczeniu na-
przód, a równocześnie muszą być
gotowi do podtrzymania ich, gdy
się cofają. Gdy dziecko znajdzie
się w sytuacji, która je przera-
sta, czasami jest lepiej pospieszyć
mu z pomocą; innym razem lepiej
pozwolić mu na samodzielne sta-
wienie czoła problemom. Ale nawet,
gdy pozwolimy im na to, możemy
być obecni i pomagać przyjaznym
słowem, klepnięciem po plecach lub
odpowiednią radą.

Dodawanie otuchy polega na po-
maganiu dzieciom w uzyskaniu po-
zytywnego sądu o sobie i wła-
snych możliwościach. Na budowa-
niu szacunku do siebie. Można
to uczynić prostymi, ale ważnymi
sposobami.

Rodzice muszą brać pod uwagę
myśli i uczucia dzieci. Oznacza

to ofiarowanie im własnego czasu,
własnej uwagi. Jest to sposób, by
przekazać im, że są akceptowane,
że liczą się i że ich myśli są ważne.

Trzeba zbudować takie środowisko
rodzinne, w którym dzieci będą mo-
gły poczuć, że są «dobre», zdolne
coś osiągnąć. Mylna jest opinia, że
dzieci będą silniejsze, jeśli będzie się
je «hartować» za pomocą ocen ne-
gatywnych, nakazów, niepowodzeń.

Rodzice muszą pozostawić dzieciom
pewien zakres odpowiedzialności:
jeśli będą je nadmiernie kontrolo-
wać, mogą wywołać w nich poczucie
własnej nieudolności. Autonomię
wspiera się, wzmacniając poczu-
cie odpowiedzialności. Ważne jest,
by dzieci nauczyły się być odpowie-
dzialne i by uczestniczyły w obo-
wiązkach domowych, odpowiednio
do swego wieku i możliwości. Nale-
ży zachęcać dzieci do przekraczania
granic i do poszerzania horyzontów.
Równocześnie muszą wiedzieć, że
nawet jeśli błądzą, rodzice stoją po
ich stronie. Należy doceniać każdą
dobrze wykonaną pracę, wyrażać
uznanie i chwalić dzieci nawet za
małe osiągnięcia.

Umacnianie podlega pewnym pu-
łapkom. Pierwsza, najniebezpiecz-
niejsza – to zmęczenie, które cza-
sem opanowuje rodziców. Na przy-
kład zdarza się, że na zrobienie cze-
goś samodzielnie dzieci potrzebują
więcej czasu od rodziców. Gdy są
starsze – może nie być to kwestia
czasu, ale wysiłku: rodzice mogą
być zmęczeni walką o to, by dzieci
zrobiły to, czego się od nich ocze-
kuje. Bez względu na to, jaki jest
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wiek dzieci, rodzice nie mogą nigdy
wpaść w pułapkę wyręczania ich.

Rodzice powinni ustalić taki plan
dnia, by dzieci miały wystarczają-
co dużo czasu, aby bez pośpiechu
ćwiczyć się w tym, czego się muszą
nauczyć (ubieranie się, mycie zę-
bów, porządkowanie pokoju). Ner-
wowe i pełne pośpiechu życie, jakie
wielu z nas prowadzi, powoduje, że
decyzja, żeby na przykład wszyscy
wstawali rano o godzinę wcześniej,
wydaje się zbyt trudna.

Z pewnością dla rodziców nie
zawsze jest możliwe lawirowanie
wśród tysięcy obowiązków rodzin-
nych i zawodowych. Ale biorąc pod
uwagę wszystkie za i przeciw, po-
winni pomyśleć o tym, jak ważne
jest dla dzieci zrobienie czegoś sa-
modzielnie; będą się czuły dumne
z siebie, a nie zawstydzone, że
nie są w stanie dotrzymać kroku
szalonemu tempu życia.

Inną pułapką, w jaką mogą wpaść
rodzice, jest chronienie dzieci przed

niepowodzeniami i rozczarowania-
mi poprzez zniechęcanie ich do
wykazywania inicjatywy. Ryzykuje
się w ten sposób wychowanie dzie-
ci niepewnych siebie, zależnych od
kogoś, mało kreatywnych.

W końcu – rodzice muszą wystrze-
gać się zachęcania dzieci do osiąga-
nia rezultatów, jakich oni sami nie
zdołali osiągnąć. Każde dziecko jest
kimś jedynym i niepowtarzalnym.

Umacnianie nie polega na poklepy-
waniu dziecka od czasu do czasu.
Jest okazywaniem pomocy – przy-
kładem, a nie słowami – w zdo-
bywaniu cech duchowych, takich
jak: ofiarność, uprzejmość, wraż-
liwość, determinacja. Jest wspie-
raniem w osiąganiu jakiegoś celu
dzięki nabytej energii. Dodawanie
otuchy jest również związane z oka-
zywaniem wiary w spełnienie się
marzeń dzieci, nawet wtedy, gdy
nie potrafi się ich zrozumieć.

Bruno Ferrero

BLIŻEJ BIBLII
Modlitwa w oczekiwaniu

Szukanie woli Bożej czy staranie
się o nadejście Królestwa Bożego to
nie sprawa jednej chwili – wypowie-
dzianej w poważny sposób formuły.
Modlitwa ewangeliczna jest ocze-
kiwaniem, ponieważ jest ona mo-
dlitwą we wierze. Jezus porównuje
ją do natarczywości ludzi znajdują-
cych się w kłopocie lub utrapieniu.
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Cuda, które dokonuje Jezus są od-
powiedzią na skierowane do Niego
prośby. Chrystus czyni wiele cu-
dów, nigdy jednak nie ukazuje ich
jako atrakcyjnego towaru ani jako
sposobu na przyciągnięcie tłumów.

Jezus litował się, gdy widział w całej
okazałości nędzę: głód, choroby, łzy.
Łazarz by nie umarł, gdyby Jezus
był w Betanii. Wiadomość o śmierci
Łazarza nie wzrusza Jezusa. Marta
i Maria, siostry Łazarza oczekują na
Jego odpowiedź. Odpowiedź Jezusa
skierowana jest do wiary proszące-
go o cud. Wierze sióstr potrzebna
jest ta próba, tego rodzaju zwłoka.

Jair szuka Jezusa, ponieważ je-
go córeczka jest konająca. Jezus,
jakby nie zauważył niecierpliwości
i trwogi ojca. Zatrzymuje się na
drodze, rozmawia z kobietą, która
została uzdrowiona. Do wskrzesze-
nia dziecka potrzebny był czas,
by wiara ojca przeszła dodatkową
próbę – już jest za późno. Jezus
natychmiast tym się zainteresował:
„Nie bój się, wierz tylko” (Mk 5,36).
Jezus podtrzymał wiarę ojca, która
była warunkiem cudu – wskrzesze-
nia dziewczynki.

Po przemienieniu na górze Jezus
w taki sam sposób postępuje z oj-
cem chłopca opętanego, z niewiastą
kananejską, z siostrami Łazarza, ze
swoją Matką w Kanie Galilejskiej.

Dlaczego Jezus nawet własnych
przyjaciół zmusza do oczekiwania
na cud? Czy chce pogłębić ich
pragnienie (wiarę)? Jezus pragnie
ich przede wszystkim przemienić

w modlitwę, w oczekiwanie w wie-
rze. On jest hojny i wierny. Odczuwa
potrzebę przyjścia nam z pomocą
i obsypania nas bogactwami. Czy
my potrafimy w darach przyjąć Je-
go samego? I właśnie dlatego każe
nam czekać. Jego dobroć i potęga
nie znają granic. Te znaki powinny
nam wystarczyć do utrwalenia nas
w wierze, w pewności.

Jezus karci tych, dla których roz-
mnożył chleb, że szukali Go „nie
dlatego, żeście widzieli znaki, ale
dlatego, żeście jedli chleb do sy-
tości” (J 6,26). Z cudu, ze znaku
rozmnożenia chleba oni zatrzyma-
li w pamięci tylko bezpośrednie
dobrodziejstwo, radość z dobrego
posiłku. Chcieli obrać Jezusa kró-
lem, który będzie zaspokajał ich
pragnienia. Uczynić Go jakimś bo-
żyszczem. I dlatego Jezus usuwa
się od ich okrzyków. Oczekiwanie
i rozpoznanie w Nim króla, Pana
i Zbawiciela na co wskazuje cud,
musi prowadzić do zaufania, na-
stępnie zdecydowanego pójścia za
Nim wszędzie, gdziekolwiek nas
poprowadzi.

Milczenie Jezusa wobec Kananejki
i wobec naszych próśb, ów krzyk
namiętności przemienia w modli-
twę, otwiera naszą niedolę na głę-
bokie odczucie Boga. Im dłużej
błagamy, tym głębszą zdobywamy
świadomość, że nie wiedzieliśmy
o co prosimy. Lepiej odkrywamy,
jak uważnie śledzi Bóg postęp na-
szego oczekiwania i jak niecierpli-
wie sam czeka na chwilę, w której
przeobficie wypełni nasze prośby.

13



Czy modlitwa Chrystusa jest ta-
kim oczekiwaniem? Jest prawdą,
że Jezus nie żyje w wierze. On bez
zasłony widzi Ojca działającego i na-
śladuje Jego czyny (J 5,19). Niczego
nie czyni sam z siebie (J 8,28). Modli
się długo (Łk 22,44), usilnie błaga
w czasie ucisku i lęku. W modli-
twie w Getsemani można rozpoznać
rytm każdej modlitwy: samorzutne
wołanie stworzenia, które krzyczy
do Boga z głębin swojej nędzy. Wo-
łanie to opiera się na modlitwie

Syna pragnącego wyłącznie wypeł-
nić wolę Ojca. Jezus żył myślą o tej
godzinie i oczekiwał na chwilę, kie-
dy miał wypić kielich goryczy (Mk
10,38).

Modlitwa Jezusa zachowuje zawsze
tę samą podstawę każdej modli-
twy: uznanie i przyjęcie własnego
zadania, by zajaśniała chwała Ojca.

Opr. ks. Adam Kroll

PEDAGOGIKA MISTRZA Z NAZARETU
Sprawiedliwość

Dyskusja z Mistrzem z Nazaretu,
prowadzona na temat potrzeby pła-
cenia podatku, zakończyła się Jego
słynnym zdaniem: „Oddajcie Ceza-
rowi to, co należy do Cezara, a Bogu
to, co należy do Boga” (Mt 22,21).
Jezus ujął w tej wypowiedzi dwa
wymiary zasady sprawiedliwości,
które stanowią ważny element Je-
go koncepcji wychowania. Mówi bo-
wiem o sprawiedliwości wobec Boga
i o sprawiedliwości wobec ludzi.

Człowiek wtedy odnajduje swe miej-
sce w świecie, kiedy potrafi za-
chować sprawiedliwość w owych

dwu wymiarach. Mając na uwadze
sprawiedliwość wobec Boga, winien
uczciwie wykorzystać otrzymane od
Stwórcy talenty. Ten temat Jezus
podejmuje w swym nauczaniu wie-
lokrotnie. Podkreśla wtedy pełną
odpowiedzialność człowieka za wła-
ściwe wykorzystanie otrzymanych
od Boga darów.

Sprawiedliwość wobec ludzi doma-
ga się oddania każdemu człowieko-
wi tego, co mu się należy. Nie można
więc nigdy nikogo krzywdzić, nie
należy także zaciągać długów, które
mogą uzależnić człowieka od innych
ludzi i uczynić go ich niewolnikiem.

Sprawiedliwość wobec ludzi jest or-
ganicznie związana ze sprawiedli-
wością wobec Boga. Bóg, Sędzia
Sprawiedliwy, sam staje zawsze
w obronie skrzywdzonego. Bóg, we-
dług słów Jezusa, jest najwyższym
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Trybunałem Sprawiedliwości. On
odda każdemu według jego uczyn-
ków.

W Starym Testamencie utożsamia-
no pojęcie sprawiedliwości z dosko-
nałością. Ideałem dojrzałej osobo-
wości była właśnie sprawiedliwość,
świadczona zarówno wobec Boga,
jak i wobec ludzi.

Mistrz z Nazaretu, łamiąc barierę
czasu, ukazał sprawiedliwość ja-
ko wartość niezmienną, wartość
wieczną. Wszelkie więc jej narusze-
nie musi być naprawione w docze-
sności: w przeciwnym razie kara
dosięgnie winowajcę w wieczności.
Mówi o tym przypowieść o boga-
czu i Łazarzu. Pierwszy z nich we
wszystko opływał na ziemi, drugi
zaś cierpiał biedę. Po śmierci ich
sytuacja się zmieniła. Pierwszy bła-
gał o kroplę wody, która by zwilżyła
spieczony cierpieniem język, a dru-
gi cieszył się pełnią szczęścia (por.
Łk 16,16–29).

Wieczną sprawiedliwość gwarantu-
je sam Bóg. A Jego obietnica jest
niepodważalna. Jeśli za wiarę i za
dobroć obiecał nagradzać, uczyni
to na pewno. Jeśli za zło obiecał
cierpienie, to dosięgnie ono złego
człowieka z żelazną konsekwencją.
Sam Bóg nie będzie nas karał. Zło
bowiem można przyrównać do groź-
nej, nieuleczalnej choroby, zawinio-
nej przez człowieka. Bóg wyraźnie
przed nim przestrzega. Nieostrożny
chorował będzie wiecznie. Cierpie-
nie jako kara jest związane z tą

zawinioną przez człowieka choro-
bą.

Sprawiedliwość (podobnie jak praw-
da) jest wartością bardzo wymierną.
Każde naruszenie sprawiedliwości
można dokładnie określić. Moż-
na też stosunkowo łatwo ustalić,
w jaki sposób tę niesprawiedliwość
naprawić. Ta wymierność sprawie-
dliwości stanowi ważny element
w wychowaniu człowieka. Łatwo
bowiem, stojąc przy wadze spra-
wiedliwości, samemu określić wiel-
kość wyrządzonej komuś krzywdy
i odetchnąć z ulgą, gdy krzywda ta
zostanie naprawiona.

Uważne studium Ewangelii pozwa-
la odkryć wagę zasady sprawiedli-
wości. Mistrz z Nazaretu domaga
się od swoich uczniów zupełnego
zachowania sprawiedliwości, bo na
niej, jak na fundamencie, wznosi
się gmach miłości. W chwili, gdy
człowiek staje bezradny wobec wiel-
kości wyrządzonej krzywdy, czyli
wtedy, gdy naruszył sprawiedliwość
wobec Boga albo wobec ludzi, Jezus
wprowadza możliwość przebacze-
nia, która pozwala na przygarnięcie
winnego człowieka, mimo że w do-
kładnym rozliczeniu jest on niewy-
płacalnym dłużnikiem. Miłosierdzie
jednak nie usuwa sprawiedliwości.
Ono zawsze buduje na szacunku do
niej. Ono czyni ją ludzką.

Szkoła stanowi jeden z pierwszych
publicznych trybunałów sprawie-
dliwości, z którymi dziecko spotyka
się na drodze swojego życia. Dom
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rodzinny nie zawsze bowiem doce-
nia sprawiedliwość. Oceny w szkole,
pochwały czy nagany są dla wie-
lu dzieci pierwszym spotkaniem
się z zasadą sprawiedliwości. Rzecz
znamienna, że dzieci mają głębokie
poczucie sprawiedliwości; one chcą
być oceniane zgodnie z prawdą.
Dlatego boleśnie przeżywają każdą
formę niesprawiedliwości.

Pedagog, podobnie jak Mistrz
z Nazaretu, powinien doskonalić
u dziecka odpowiedzialność za spra-
wiedliwość, winien je także przygo-
tować do życia w niesprawiedliwym
świecie. W pedagogice Chrystusa te
dwa kierunki są widoczne. Dokłada
On wielu starań, by Jego ucz-
niowie umiłowali sprawiedliwość

i by umieli sami żyć sprawiedli-
wie w niesprawiedliwym świecie.
Objawił to wszystko w sposób do-
skonały swoim przykładem. Jako
jedyny Sprawiedliwy został znisz-
czony przez niesprawiedliwą wła-
dzę, przez prawa, układy, tłum,
nawet przez przyjaciół, by pozostać
Sprawiedliwym na wieczność.

Wolność, prawda, sprawiedliwość
uzupełniają się wzajemnie i decy-
dują o duchowej mocy człowieka,
który te wartości ceni, i który nimi
żyje. Wartości te stanowią równo-
cześnie fundament życia społecz-
nego, które w oparciu o nie może
funkcjonować normalnie.

Ks. Edward Staniek

DARMOWY PODRĘCZNIK DLA PIERWSZOKLASISTÓW
Z IDEOLOGICZNYM PRZESŁANIEM

Darmowe podręczniki dla uczniów
klas pierwszych, ufundowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
muszą odzwierciedlać poprawność
polityczną do tego stopnia, że w czę-
ści II „Naszego Elementarza” pt.
„Zima”, okres Świąt Bożego Na-
rodzenia jest przedstawiony tylko
jako czas wielkich zakupów, piecze-
nia pierniczków, a w ogóle nie pada
nazwa Boże Narodzenie.

Nasze dzieci zdobędą w ten sposób
wiedzę, że 2000 lat temu rozpoczę-
to tradycję świątecznych promocji

w supermarketach, a jeszcze więk-
szych promocji należy oczekiwać
w poświątecznych wyprzedażach.

Tylko na stronie CitizenGo po-
nad 55 000 rodziców podpisało się
pod petycją skierowaną do MEN,
żądającą rzetelności w treściach za-
mieszczanych w podręcznikach dla
naszych dzieci. W petycji czytamy
m.in.: „Uważamy, że poświadczo-
na konstytucyjnie, chrześcijańska
tożsamość kultury polskiej winna
znaleźć odbicie w treści podręcz-
nika. Nie chodzi o żadną religijną
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indoktrynację, a jedynie o stwier-
dzenie kulturowego faktu, którego
nie można przemilczać”.

Podobne akcje przeprowadziły inne
portale chrześcijańskie i prorodzin-
ne.

Jak wyglądała propozycja elemen-
tarza na początku lipca można zo-
baczyć pod linkiem:

http://s340887347.domenastandartowa.pl
/podrecznik/naszelementarzzima.pdf

POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA
ŚWIATA ZACHODNIEGO

Na uczelniach

Władze niektórych renomowanych
zachodnich uczelni już kilka lat
temu zdecydowały o zaprzestaniu
wystawiania choinki Bożonarodze-
niowej, bo ta miałaby ranić uczu-
cia religijne osób niewierzących lub
wierzących inaczej. Samą nazwę
świąt Bożego Narodzenia ubrano
w język nowomowy i nazwano je
„świętem światła” – wróży to świe-
tlaną przyszłość...

Bruksela – rok 2012

Przed świętami Bożego Narodze-
nia radni Brukseli potykali się
z oponentami postawienia tradycyj-
nej choinki Bożonarodzeniowej na
historycznym rynku starego miasta:

W miejsce choinki na historycz-
nym rynku stolicy Belgii stanie
25-metrowe „drzewko elektryczne”
– podświetlana instalacja wykona-
na z ekranów telewizyjnych. Po
zmroku instalacje ma prezentować
spektakl światła i dźwięku. – Po-
dejrzewam, że to odniesienie do

religii chrześcijańskiej było kluczo-
wym czynnikiem – tłumaczy rad-
na Bianca Debaets. Jak zauważa,
w ten sposób w publicznej dysku-
sji zwyciężył „niesłuszny argument”
wrażliwości religijnej.

ELEMENTARZ ZA DARMO –
TO MÓGŁBY BYĆ DOBRY
POMYSŁ, ALE...

Jeśli rząd ma tak wspaniałą inicja-
tywę jak wsparcie materialne rodzi-
ców dzieci wysyłających swoje po-
ciechy do pierwszej klasy, to wystar-
czyło rodzicom zwrócić pieniądze za
podręczniki zakupione od dotych-
czasowych wydawców. Uniknęliby-
śmy między innymi sytuacji, gdzie
znacząca liczba ludzi związanych
z wydawnictwami szkolnymi straci
pracę. A przede wszystkim uniknę-
libyśmy sytuacji, że do podręczni-
ków – za nasze przecież pieniądze
– są przemycane zideologizowane
treści odpowiadające poprawności
politycznej danego rządu.

W ogóle pomoc państwa dla rodzin,
a zwłaszcza rodzin wielodzietnych,
powinna zaczynać się od refundo-
wania zakupów podręczników szkol-
nych. Nie ma tu obawy, że pieniądze
zostaną wydane na rzeczy nie zwią-
zane z edukacją dzieci, bo państwo
zwraca koszty zakupu książek.

Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglą-
dał podręcznik z części zimowej, bo
jego wydanie jest robione w wielkim
pośpiechu i chaosie. Część opinii
społecznej dopatruje się tu zbiera-
nia punktów przed zbliżającymi się
wyborami parlamentarnymi i trud-
no się takiemu wrażeniu oprzeć.

Jacek Brzózka
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Moje pielgrzymowanie

W dniach od 28 lipca do 12 sierpnia
2014 r. odbyła się 32. pielgrzymka
piesza z Gdańska na Jasną Górę.
Ja uczestniczyłam w niej po raz
dziesiąty. Cztery razy szłam w grupie
niebieskiej, a sześć razy w grupie
fioletowej.

Przed laty moim marzeniem było
chociaż jeden raz uczestniczyć w piel-
grzymce. Pomimo trudności, których
doświadczyłam, zawsze wiara i modli-
twa pomagały mi iść dalej. Na każdej
pielgrzymce doświadczam wielu nie-
samowitych przeżyć i zdarzeń. Na
przykład, po nieprzespanej nocy rano
wstałam i bez większych trudno-
ści mogłam ruszyć na kolejny etap
szlaku wiodącego do Matki Bożej
Częstochowskiej.

W ciągu tych dziesięciu pielgrzymek
spotkałam wielu życzliwych ludzi,
dzięki którym mogłam pielgrzymo-
wać. Atmosfera w grupie jest bardzo
radosna. Kiedy miałam chwile zwąt-
pienia, inni bardzo mi pomagali. Mo-
ją motywacją zawsze było spotkanie
z Matką Bożą na Jasnej Górze, aby
Jej podziękować za opiekę nade mną
i nad moją rodziną oraz za wszystkie
wyproszone łaski.
Gorąco zachęcam tych, którzy się
wahają do przełamania swoich obaw
oraz, by całkowicie oddali się Matce
Bożej. Jest to niesamowite przeży-
cie, którego nie da się opisać ani
opowiedzieć.

Siostra pielgrzymkowa
Zdzisława Preuss

Pielgrzymi z naszej parafii
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XXXII Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wkracza do Trąbek Wielkich

Państwo Młodzi Agnieszka i Michał Königowie
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Państwo Młodzi Monika i Andrzej Malinowscy

Państwo Młodzi Magdalena i Sebastian Bodziony
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 lipca gościliśmy w Trąb-
kach Wielkich XXXII Gdańską Pie-
szą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
Z Gdańska do Częstochowy wy-
brało się ok. 450 pielgrzymów po-
dzielonych na 5 grup. Ze wzglę-
du na niepewną pogodę pielgrzymi
odpoczywali i posilali się w hali
sportowej przy trąbkowskim gim-
nazjum. Dla pielgrzymów nie zabra-
kło napojów chłodzących i gorącej
zupy-proboszczówki, przygotowanej
przez miejscowe gospodynie. Naszą
gminę w tej niezwykłej wędrówce
reprezentowało kilkanaście osób.

***

2 sierpnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakramentalny zwią-
zek małżeński zawarli:

� Monika Stolz z Nowego Wieca
i Andrzej Malinowski z Czer-
niewa;

� Agnieszka Bąk z Trąbek Wiel-
kich i Michał König z Gdańska.

***

8 sierpnia w naszym kościele
w związek małżeński wstąpili Mag-
dalena Lewańczyk z Czerniewa
i Sebastian Bodziony z Błotni.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – wrzesień 2014

W dniach od 25 sierpnia do

24 września w kościele w Trąbkach

Wielkich odprawiana jest Msza św.

gregoriańska za śp. Barbarę

Chajewską.

1. Za śp. Zygmunta Platę

2. Za zmarłych z rodzin Groszów
i Butowskich

3. Za śp. Barbarę Chajewską
(greg.)

Czerniewo: Za śp. Zygmunta
Platę

4. Dziękczynna i o Boże błogosła-
wieństwo dla Joanny i Piotra
Kamińskich w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa

5. Za śp. Zygmunta Platę

6. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Jana
Dończyka w 84. urodziny

7. 700: Za śp. Franciszka
i Ludwikę Reimus

830, Czerniewo: Za śp. Krzysz-
tofa Kempika, Jolantę Lewek
oraz Zofię i Stefana Prociów

1000: Za śp. Barbarę
Chajewską (greg.)
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7. 1115: O potrzebne łaski dla
Jakuba Wójtowicza

1800: Za śp. Patryka
Bednarskiego

8. Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów

9. O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla Krystyny Tkaczyk

10. a) W intencji nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Świętej

b) Za zmarłych rodziców
z obojga stron i zmarłych
z rodzin Kelerów i Bugów

11. Za śp. Ernę Geer i Zygmunta
Kluskiewicza

12. a) Za śp. Brunona Sengera
(25. rocznica śmierci)

b) Za śp. Marię Płotkę,
prezesa Centrum Ochotników
Cierpienia

13. Za śp. Jadwigę i Jana Brokosów
oraz Janinę, Władysława
i Eugeniusza Płazów

14. 700: Za śp. Kamilę Odalską oraz
zmarłych z rodziny Smolików

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

1200: a) Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Agnieszki
i Michała Königów

b) Za śp. Barbarę Chajewską
(greg.)

1800: Za śp. Patryka
Bednarskiego

15. Za śp. Jadwigę i Józefa Bor-
kowskich oraz Włodzimierza
Sautycza

16. O Boże błogosławieństwo dla
Mateusza Preussa w urodziny

17. Za śp. Barbarę Chajewską
(greg.)

Czerniewo: Za śp. Władysława
i Marię Rodów

18. Dziękczynna i o Boże błogosła-
wieństwo dla Anity i Andrzeja
Dończyków w 21. rocznicę
sakramentu małżeństwa

19. Za śp. Zygmunta Platę

20. Za śp. Patryka Bednarskiego

21. 700: Za śp. Monikę Narwojsz
(4. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Amelki Konarzewskiej
w 5. urodziny

b) Za śp. Jana, Józefa i Martę
Zawickich oraz Helenę i Józefa
Rodów

1000: Za śp. Barbarę
Chajewską (greg.)

1115: Za śp. Antoninę i Andrze-
ja Czerwińskich oraz zmarłych
z rodzin Walkiewiczów,
Czerwińskich i Armatowskich

1800: Za śp. Annę Sulewską

22. Za śp. Zygmunta Platę

23. Za śp. Marię Śliwę

24. Za śp. Barbarę Chajewską,
zakończenie Mszy św.
gregoriańskich
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24. Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
nowożeńców Moniki i Andrzeja
Malinowskich

25. a) Za śp. Zygmunta Platę

b) Za śp. Patryka Bednarskiego

26. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Agnieszki i Michała Königów

b) Za śp. Marię Śliwę

27. a) Za śp. Franciszka Suss
(7. rocznica śmierci)

b) Za śp. Zygmunta Azarowicza

28. 700: Za śp. Hildegardę Karnat
(7. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Magdaleny
i Sebastiana Bodziony

1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Małgorzaty i Henryka
Trzopków w 47. rocznicę
sakramentu małżeństwa

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Jadwigi Zarembskiej
w 85. urodziny

1800: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Agnieszki i Michała Königów

29. a) Za śp. Patryka Bednarskiego

b) Za śp. Annę Sulewską

30. Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla nowożeńców
Agnieszki i Michała Königów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

1 września: Agnieszka Wójtowicz,
14 września: Krzysztof Andrzej Pietrzak.

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 września: 1. roczn. s. m. Anny (z d. Kardas) i Artura Roczonów

14 września: 1. roczn. s. m. Anny (z d. Jagła) i Denisa Kąkolów
14 września: 1. roczn. s. m. Anity (z d. Kwiatek) i Andrzeja Pietrzaków
19 września: 5. roczn. s. m. Moniki (z d. Głowackiej) i Piotra Willamowskich

4 września: 10. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Marchewicz) i Daniela Sadochów
18 września: 10. roczn. s. m. Grażyny (z d. Kleina) i Wojciecha Rakowskich

4 września: 15. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Tysler) i Sławomira Drewów
11 września: 15. roczn. s. m. Małgorzaty (z d. Wróblewskiej) i Mariusza Karpowiczów
25 września: 15. roczn. s. m. Anny (z d. Gawryjołek) i Piotra Młyńskich
17 września: 20. roczn. s. m. Sławomiry (z d. Tkaczyk) i Marka Derów
24 września: 20. roczn. s. m. Wioletty i Artura Wawrynowiczów

2 września: 25. roczn. s. m. Anny (z d. Rychlickiej) i Krzysztofa Lulów

ODESZLI DO PANA

26 lipca: zmarła w wieku 91 lat śp. Anna Sulewska z Trąbek Wielkich
9 sierpnia: zmarł w wieku 49 lat śp. Jerzy Dufke z Kleszczewa

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


