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DOBRY JEZU, A NASZ PANIE,
DAJ IM WIECZNE SPOCZYWANIE

Życie po śmierci w wierzeniach
Żydów miało charakter daru ofiaro-
wanego przez Boga Stwórcę, a utra-
conego przez grzech pierwszych ro-
dziców w raju. Przed przyjściem
Chrystusa nie było jeszcze dokład-
nie określone. Wierzono jednak, że
ze śmiercią nie wszystko się koń-
czy, ale człowiek dostaje się jak-
by w ręce Boga. Księga mądrości
z drugiego wieku przed Chrystu-
sem poucza o wiecznym trwaniu
przy Bogu i o udziale w Jego chwa-
le. Tak rozumiana jest nieśmier-
telność. „Dusze sprawiedliwych są
w ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka” (Mdr 3,1). „Wierni w miłości
będą przy Nim trwali, łaska bowiem
i miłosierdzie dla Jego wybranych.
A bezbożni poniosą karę, stosownie
do Jego zamysłów, bo wzgardzili
sprawiedliwym i odstąpili od Pana”
(Mdr 3,9–10). Ostatnie dwa wieki
przed Chrystusem rozwijają prawdę
o zmartwychwstaniu, czyli wskrze-
szeniu ciała i połączeniu go z duszą.
Prawdę tę przekazują Księgi Ma-
chabejskie w związku z okrutnym
prześladowaniem Żydów przez kró-
la Antiocha IV Epifanesa. Czytamy,
że Juda Machabeusz, przywódca
Żydów walczących o wolność zło-
żył ofiarę za zmarłych, poległych
w czasie walk powstańczych. „Bar-
dzo pięknie i szlachetnie uczynił,
myślał bowiem o zmartwychwsta-
niu. Gdyby bowiem nie był prze-
konany, że ci zabici zmartwych-
wstaną, to modlitwa za zmarłych

byłaby czymś zbędnym i niedo-
rzecznym, lecz jeśli uważał, że dla
tych co pobożnie zasnęli, jest przy-
gotowana najwspanialsza nagroda
– była to myśl święta i pobożna”
(2 Mch 12,43–44).

Pogrzeb w czasach Jezusa
U Żydów w Palestynie pierwsze-
go stulecia stałym zwyczajem było
opłakiwanie zmarłych przez grupę
żałobników. Taka grupa składała
się przynajmniej z dwóch mężczyzn
grających na fletach i kobiety pro-
wadzącej śpiew żałobnych antyfon.
Wyrazem żałoby był też gest rozdar-
cia szat i przywdziania pokutnego
worka z szorstkiego materiału. Za
czasów Chrystusa ciało zmarłego
namaszczano wonnymi maściami,
a następnie układano na płótno na-
sączone olejkami i kadzidłem oraz
wonnościami. Na ciało nakładano
drugie płótno podobnie nasączone
wonnościami. Płótna te po wsiąk-
nięciu olejków stawały się twarde.
Następnie opasywano je wstęga-
mi. Na głowę nakładano osobno
chustę. Owinięcie chustą zapobie-
gało opadnięciu szczęki. Ta chusta
oznaczała, że człowiek naprawdę
zmarł i odszedł ze świata żyjących.
W Ewangelii według św. Jana czy-
tamy, że gdy Apostoł Piotr wszedł
do wnętrza grobu ujrzał płótna oraz
chustę oddzielnie zwiniętą na jed-
nym miejscu. (por. J 20,6–7). Taki
stan podkreślał, że ciało Pana Jezu-
sa niejako przeniknęło przez płótna,
nie naruszając ich ułożenia.

2



Groby

Znane były dwa rodzaje grobów:
kopane w ziemi i drążone w skale.
Pan Jezus był pochowany w grobie
wydrążonym w skale. Groby wy-
drążone w skale często zawierały
przedsionek, z którego rozchodziły
się komnaty grobowe. Po rozkładzie
ciała zbierano kości i wkładano do
kamiennych skrzyń, które wsuwano
do przeznaczonych na ten cel nisz
skalnych.

Po pogrzebie

Po pogrzebie rodzina i przyjaciele
zmarłego gromadzili się na uczcie
zwanej „chlebem płaczu”. Żałoba
trwała 30 dni, podczas których naj-
bliżsi zmarłego nie odpowiadali na
powitania, ubierali się w wór pokut-
ny. Z żałobą związana była modlitwa
za zmarłych. Gdy umierali rodzice,
najstarszy syn odmawiał ją codzien-
nie w synagodze, nie tylko przez
30 dni, ale często przez cały rok.
W ostatnim miesiącu roku dokony-
wano pobielania grobów dla celów
higienicznych, ale także jako ostrze-
żenie, by ich nie dotykać, gdyż taki
kontakt z grobem wymagał rytual-
nych oczyszczeń.

Nasza pamięć o zmarłych

W naszych czasach wiele przejęli-
śmy z tamtych zwyczajów. Wyrazem
podtrzymywania pamięci o zmar-
łych są stawiane na miejscu po-
chówku grobowce, nagrobki, krzy-
że wyrażające wiarę w przebacze-
nie zmarłym grzechów mocą ofiary
krzyża Chrystusa. Wyrazem pamię-
ci są znicze zapalane na grobach

i składane kwiaty. Wyrazem pa-
mięci są Msze św. zamawiane za
naszych ukochanych zmarłych, mo-
dlitwa różańcowa oraz tzw. „Pusta
noc” wypełniona modlitwą za zmar-
łego i pożegnaniem się z nim. Wy-
razem łączności z bliskimi, co nas
już opuścili i są po drugiej stronie
wiecznego życia, są wypominki za
zmarłych. Zwyczajem przodków wy-
mieniamy imiona zmarłych i pole-
camy ich modlitwom i wstawiennic-
twu Kościoła. W dniu wspomnienia
wszystkich wiernych zmarłych od-
prawiane są za nich Msze św., czyli
polecamy ich Chrystusowi z nadzie-
ją, że dzięki Jego ofierze krzyżowej
ponawianej w sposób bezkrwawy
na ołtarzu, otrzymają przebaczenie
win i zostaną wzięci do nieba, albo
będzie skrócony czas oczyszczenia
i oczekiwania w czyśćcu na zbawie-
nie. Według nauki Kościoła dusze,
które nie odpokutowały tu na ziemi
za swoje grzechy i niedoskonałości,
muszą pokutować w czyśćcu. Nie
wiemy, które są w czyśćcu i jak
długo tam mają przebywać. Tylko
o kanonizowanych i błogosławio-
nych mamy pewność, że są w niebie.
Jeżeli dusza, za którą się modlimy,
już jest zbawiona, to nasza modli-
twa służy tym, za których winniśmy
się modlić, a których dusze jeszcze
przebywają w czyśćcu.

Czym jest czyściec? To stan i miejsce
pokuty, oczyszczenia i oczekiwania
na zbawienie. Niektórzy teologowie
wskazują, że los dusz czyśćcowych
jest taki jak potępionych, z tą róż-
nicą, że ich cierpienie się skończy,
a potępionych nigdy się nie skończy.
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Naszą modlitwą, ofiarą Mszy św.
za nich złożoną skracamy ich czas
pobytu w czyśćcu. Nadto, zbawie-
ni dzięki naszemu wstawiennictwu,
w niebie będą się za nas modlić, gdy
z kolei my po śmierci znajdziemy
się w czyśćcu.

W listopadzie w naszej parafii co-
dziennie na zakończenie Mszy św.
będziemy się modlić za zmarłych, łą-
cząc tę modlitwę z Ofiarą Chrystusa,
oraz zwłaszcza w Dniu Zadusznym
i w każdą niedzielę przed wieczorną
Mszą św. za nich będzie odmówiony
Różaniec. Nadmienię, że co tydzień
jedną Mszę św. ks. proboszcz odpra-
wia za parafian, żywych i zmarłych.
Najczęściej odprawiam ją w sobotę
u sióstr karmelitanek w Suchej Hu-
cie. Wypominki za zmarłych można
składać przez cały listopad w za-
krystii po Mszy św., oraz w kopercie

na tacę podczas Mszy św. Myślę,
że powinnością chrześcijańskiej
rodziny jest zamówienie przy-
najmniej jednej Mszy św. w roku
za bliskich zmarłych. Można je za-
mawiać już podczas kolędy w rodzi-
nach parafii. Nie jest najistotniejszy
dzień odprawienia Mszy św, ale na-
sza intencja przyjścia z duchową
pomocą zmarłym. Wypada też, by
w dniu sprawowania Mszy św. za
bliskich zmarłych rodzina przystą-
piła do spowiedzi i przyjęła w ich
intencji Komunię św. Szczególnie
pamiętajmy o rocznicy śmierci czy
pogrzebu. Będąc zaś na cmentarzu,
pamiętajmy nie tylko o uporządko-
waniu grobu, zapaleniu znicza, ale
przede wszystkim odmówmy tam
zawsze za nich choć dziesiątkę Ró-
żańca i „Wieczny odpoczynek”.

ks. E. Szymański

PARAFIALNE SPRAWY

Kończy się piękny miesiąc różańco-
wy, miesiąc Maryjny – październik.
O ważności modlitwy różańcowej
są artykuły w październikowej „Ka-
nie”. Czy po ich lekturze zmieniło
się coś w twoim rozkładzie codzien-
nych zajęć? Czy w październiku
byłeś choć raz na nabożeństwie ró-
żańcowym – jeśli nie w tygodniu,
to może w niedzielę, lub w sobotnie
popołudnie? Czy choć raz odmówiłeś
Różaniec w tym miesiącu? Św. Jan
Paweł II miał tyle zajęć, że trudno
sobie to wyobrazić, a pośród nich
codziennie miał czas na modlitwę

różańcową. A ty, parafianinie? Sam
sobie dodaj komentarz do swojej
wiary.

***
Sprawa Domu Ulgi w Cierpie-
niu im. św. Ojca Pio

Pod koniec września otrzymaliśmy
z Urzędu Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim pozwolenie na budowę.
Jednak pan Dela, prezes SKR wniósł
sprzeciw do wojewody gdańskiego.
W związku z tym pozwolenie zo-
stało wstrzymane. Starosta powiatu
gdańskiego przesłał do wojewody pi-
smo, w którym oświadcza, że nie
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widzi podstaw takiego sprzeciwu.
Czekamy na wyjaśnienie. Działka,
na której chciałem budować została
wyrównana, oczyszczona z zaro-
śli i drzew oraz poświęcona przez
księdza arcybiskupa podczas uro-
czystości dożynkowych.

Zbiórka daru serca na pokrycie
kosztów projektu

Od maja tego roku do października
złożyliście na ten cel 42 242 zł. Bóg
zapłać skarbnikom za podjęty trud
i Wam, drodzy parafianie za złożone
ofiary. Jestem spokojny i ufam, że
projekt zostanie spłacony za mo-
jej kadencji. W grudniu nie będzie
zbiórki, bo będziemy składać ofia-
ry na zimowe ogrzewanie kościoła.
W styczniu również nie będzie kwe-
sty ze względu na kolędę. Natomiast
nie pogardzę, gdyby znaleźli się ofia-
rodawcy, którzy chcieliby na ten cel
przekazać dziesięcinę, o której pi-
sałem w tym roku w marcowym
numerze „Kany”.

***
W październiku została wymienio-
na tablica rozdzielcza elektryczności
w zakrystii naszego kościoła. Wy-
magała tego nie tylko estetyka, ale
nade wszystko względy bezpieczeń-
stwa, jak stwierdzili fachowcy. Za
podjęcie się tego dzieła gorąco dzię-
kuję panu inżynierowi Tadeuszowi
Klonowskiemu z Osiedla Leśnego
w Trąbkach Wielkich. Jego pra-
cownicy solidnie wykonali zadanie.
Składam też gorące podziękowanie
pani sołtys i mieszkańcom Trąbek
Wielkich za przekazanie funduszu
sołeckiego na pokrycie znacznych
kosztów tego przedsięwzięcia.

***
W niedzielę, 19 października pod-
czas wszystkich Mszy św. wierni wy-
słuchali świadectwa byłej naszej pa-
rafianki, pani Marii Meyer, cudow-
nie uzdrowionej podczas udzielania
sakramentu chorych w tygodniu od-
pustowym w naszym sanktuarium
siedem lat temu. Wdzięczna Mat-
ce Bożej Trąbkowskiej zakłada róże
Żywego Różańca. Do tej pory założy-
ła 52 róże. Dziękuję pani Katarzynie
Brzózce za poproszenie jej o to świa-
dectwo dla nas. Świadectwo pani
Marii Meyer zamieszczamy w tym
numerze „Kany” na s. 15–16.

***
Po raz czwarty składamy wniosek
do Ministerstwa Kultury o przyzna-
nie dotacji na renowację bocznych
ołtarzy w naszym kościele. Trzy ra-
zy spotkaliśmy się z odmową w tej
sprawie. Ołtarze pilnie wymaga-
ją renowacji, bo bardzo niszczą je
robaki. Koszt renowacji pani kon-
serwator z Gdańska wyceniła na
około 200 tys. zł. Naszej parafii po
prostu na to nie stać. Zobaczymy,
co będzie tym razem.

***
Podziękowanie

Pragnę na stronach naszej para-
fialnej „Kany” przekazać serdeczne
podziękowanie wszystkim, którzy
przyczynili się do wyremontowania
mieszkania drogiemu panu jubilato-
wi Dionizemu Szynce, który przeżył
już 81 lat i jest schorowanym inwali-
dą. Dziękuję przede wszystkim jego
zięciowi Piotrowi Łopuchowi, który
podjął się remontu tego mieszkania.
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Dziękuję za dobre i ofiarne ser-
ca wszystkim ludziom dobrej woli.
Wymienię tu członków naszej para-
fialnej Caritas, która przeznaczyła
pewną sumę pieniędzy na zakup
materiałów do remontu. Dzięku-
ję Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, który też przyłączył się
materialnie do tego dzieła. Dziękuję
serdecznie panu sołtysowi Kleszcze-
wa i zarazem członkowi Caritas, Ja-
nowi Selce za przywiezienie piasku
i zatroskanie o ten remont. Dziękuję
panu Krzysztofowi Jankowskiemu
za bezpłatne ofiarowanie piasku.
Dziękuję panu Zbigniewowi Mysz-
kowi z Kaczek za nieodpłatne prze-
kazanie pieca i kaloryferów oraz
panu Sebastianowi Preussowi za

przywiezienie z Gdańska potrzeb-
nych drzwi. Niech Bóg wynagrodzi
wszystkim dobrym sercom.

W niedawnej przeszłości również
parafialna Caritas przyczyniła się
do remontu mieszkania pewnemu
samotnemu panu w Trąbkach Wiel-
kich oraz wykonania łazienki wie-
lodzietnej rodzinie też w Trąbkach
Wielkich.

Kto posiadałby zbędne materiały po-
zostałe z budowy domu lub elemen-
ty wyposażenia mieszkania, niech
skontaktuje się z parafialną Caritas,
a my to wykorzystamy, by pomóc
potrzebującym.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – listopad 2014

1 listopada: Uroczystość
Wszystkich Świętych

Ap 7,2-4.9-14
1 J 3,1-3
Mt 5,1-12a

2 listopada: 31. Niedziela
zwykła. Wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych

pierwsza Msza
Hi 19,1.23-27a
1 Kor 15,20-24a.25-28
Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a
druga Msza
Dn 12,1-3
Rz 6,3-9
J 11,32-45

trzecia Msza
Mdr 3,1-6.9
2 Kor 4,14-5,1
J 14,1-6

9 listopada: 32. Niedziela
zwykła

Mdr 6,12-16
1 Tes 4,13-18
Mt 25,1-13

16 listopada: 33. Niedziela
zwykła

Prz 31,10-13.19-20.30-31
1 Tes 5,1-6
Mt 25,14-30
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23 listopada: 34. Niedziela
zwykła. Uroczystość Chrystusa
Króla

Ez 34,11-12.15-17
1 Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

30 listopada: 1. Niedziela
Adwentu

Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7
1 Kor 1,3-9
Mk 13,33-37

CHRZEŚCIJAŃSKA NADZIEJA

Nadzieja to naturalna postawa czło-
wieka i to nie koniecznie człowieka
wierzącego. Dlatego też nastręcza
to wielu trudności w określeniu
czym jest nadzieja, zwłaszcza ta
teologiczna. W odróżnieniu od in-
nych nadzieja chrześcijańska odnosi
się do szczęścia eschatologicznego.
Dokładniej na ten temat będziemy
mówili w następnych tematach.

Nadzieja więc ma szerszy charakter
od naturalnej ufności.

Przedmiot nadziei

Przedmiotem głównym i ostatecz-
nym chrześcijańskiej nadziei jest
Bóg jako szczęście wieczne człowie-
ka. Przedmiotem drugorzędnym są
dobra nadprzyrodzone i przyrodzo-
ne będące środkami do osiągnięcia
celu ostatecznego. Nadzieja więc
chrześcijańska bardzo mocno po-
wiązana jest z eschatologią. Przez

nadzieję bowiem dostępujemy zba-
wienia, które odnosi się do dóbr
przyszłych, ale rozpoczęło się już
obecnie:

Umiłowani, obecnie jesteśmy dzieć-
mi Bożymi, ale jeszcze się nie ujaw-
niło, czym będziemy. Wiemy, że gdy
się to ujawni, będziemy do Niego
podobni, bo ujrzymy Go takim, ja-
kim jest. Każdy kto pokłada w nim
nadzieję, uświęca się, podobnie, jak
On jest święty (1 J 3,2–3).

Fundamentem nadziei jest wiara,
szczególnie wiara w moc Bożą ob-
jawioną w niepowtarzalny i jedyny
sposób w zmartwychwstaniu Chry-
stusa. Na podstawie pokory, czyli
prawdy o sobie w obliczu Boga,
człowiek uświadamia sobie, że osią-
gnięcie ostatecznego szczęścia w Bo-
gu bez szczególnej pomocy same-
go Boga jest niemożliwe. Bazując
na wspomnianej wierze pojawia się
pewność, że Bóg chce i faktycznie
pomoże osiągnąć przedmiot nadziei.
Pewność ta oparta jest szczególnie
na takich przymiotach Bożych jak
wierność, wszechmoc, prawdomów-
ność. Rzeczywistość jest taka, że im
większa wiara tym większa pewność
czy ufność lub zawierzenie komuś.
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Z psychologicznego punktu widze-
nia może pojawić się w człowieku
poczucie pewnego ryzyka: czy Bóg
zechce pomóc i czy faktycznie po-
może? Pokusa ta nie jest niczym
złym dopóki jest pokonywana przez
akty ufności Bogu. Zaakceptowana
zaś i rozwijana prowadzi do po-
stawy przeciwnej nadziei, czyli do
rozpaczy.

Motywy nadziei, jej przymioty
i konieczność do zbawienia

Podstawowe motywy nadziei odno-
szą się przede wszystkim do pra-
gnień człowieka i jego ufności wobec
Boga.

Odnośnie pragnienia motywami teo-
logicznej nadziei są:

� Mądrość Boga – dzięki niej
zostaje nam ukazany właściwy
przedmiot nadziei tak główny jak
i drugorzędny.

� Wszechmoc Boga – na funda-
mencie wiary rodzi się z jednej
strony świadomość, że ja nie mo-
gę, ale z drugiej strony pewność,
że Bóg może pomóc.

Odnośnie ufności zaś:

� Miłość – Bóg z miłości dał czło-
wiekowi odkupienie w Chrystusie,
więc także jako kochający Ojciec
pomoże w dążeniu do zbawienia.
Ponieważ jednak nadzieja często
dotyczy sytuacji ekstremalnych,
w których postawa człowieka nie
zawsze jest właściwa dlatego też
konieczna jest postawa wiary.

� Wierność Boga – nawet w sy-
tuacji niewierności człowieka Bóg
zawsze pozostaje wierny swoim
obietnicom.

Przymioty chrześcijańskiej na-
dziei

1. Nadprzyrodzoność: Dostąpiw-
szy usprawiedliwienia przez wiarę,
zachowujmy pokój z Bogiem przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa
(Rz 5,1). Nadprzyrodzoność nadziei
tkwi swoimi korzeniami z jednej
strony w postawie wiary, z drugiej
zaś strony wynika z jej przedmiotu
czyli Boga. Całe życie człowieka po-
zostaje pod nieustannym wpływem
nadprzyrodzonej nadziei udzielanej
przez Ducha Świętego. Jest to swego
rodzaju łaska uczynkowa, która by
stać się łaską uświęcającą wymaga
postawy nadziei.

2. Dobrowolność i rozumność –
człowiek nieograniczony żadnym de-
terminizmem świadomie i dobrowol-
nie poddaje się Duchowi Świętemu
budząc w sobie jednocześnie na-
dzieję. Szczególnie jest to widoczne
w pierwszym etapie rozwoju nadziei
czyli postawie pragnienia, w którym
niepośrednią rolę odgrywa wiara.

3. „Ryzyko” nadziei – jak wspo-
mnieliśmy już, w sferze psychicznej
człowieka może pojawić się pew-
ne poczucie „ryzyka”. W sytuacjach
ekstremalnych, szczególnie w dru-
gim etapie rozwoju nadziei, czyli
ufności, człowiek „stawia wszystko
na jedną kartę”, zawierzając Bo-
gu, że osiągnie przedmiot pragnie-
nia. Pojawić się więc może pytanie:
czy Bóg na pewno chce i może to
sprawić? „Ryzyko” to może budzić
w człowieku pewną bojaźń, którą
przezwyciężają motywy nadziei.

4. Pewność nadziei – opiera się
przede wszystkim na wszechmo-
cy Boga, która najpełniej okazała
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się w zmartwychwstaniu Chrystusa,
i jest podstawą nadziei na osią-
gnięcie nieśmiertelności ciała i w
ogóle życia wiecznego: Jeżeli tylko
w tym życiu w Chrystusie nadzie-
ję pokładamy, jesteśmy bardziej od
wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmar-
twychwstał jako pierwszy z tych, co
pomarli (1 Kor 15,19–20).

Konieczność nadziei
do zbawienia

Kościół nieraz wypowiadał się na ten
temat i to już od pierwszych wie-
ków – oczekuję zmartwychwstania
zmarłych i życia przyszłego wieku
- czytamy w symbolu nicejsko-kon-
stantynopolitańskim.

Znamiennym jest tu orzeczenie so-
boru Trydenckiego (1545–1563): Al-
bowiem wiara bez nadziei i miłości,
ani nie jednoczy w sposób doskonały
z Chrystusem Panem, ani też nie czy-
ni człowieka żywym członkiem jego
ciała.

Sobór Watykański II zaś w ten
sposób mówi: Obiecane tedy odno-
wienie, którego oczekujemy, już się
rozpoczęło w Chrystusie, postępuje
dalej w Zesłaniu Ducha Święte-
go i przez Niego trwa w Kościele
(KK 48).

Dla człowieka więc wierzącego akt
nadziei jest niezbędny do zbawie-
nia koniecznością środka (necessitas
medii).

Krótko mówiąc nie stosując tego
środka absolutnie nie osiągniemy
zbawienia.

W teologii moralnej stosujemy też
określenie: necessitas praecepti (ko-
nieczność doradzana), wówczas cel

może być osiągnięty, ale z bardzo
wielką trudnością. W pierwszym
więc wypadku występuje niemoż-
ność ontologiczna, w drugim zaś
niemożność moralna.

Nadzieja jako cnota, jej podmiot
i utracalność

Duch Święty w sakramencie chrztu,
jak już nieraz wspomnieliśmy, ob-
darza człowieka cnotami teologicz-
nymi, między innymi cnotą nadziei.
Podmiotem więc jest człowiek, który
ma złożoną cnotę nadziei w swojej
duszy. Przybiera ona postać aktów
nadziei, kiedy człowiek jest w stanie
wykonywać je świadomie i dobrowol-
nie. Jest to tak zwana aktualizacja
cnoty nadziei.

Zgodnie z zaakceptowaną przez Ko-
ściół opinią Michała de Molinos, na-
dziei nie posiadają zbawieni w niebie
i potępieni w piekle, gdyż została ona
już zrealizowana. Natomiast według
wszelkiego prawdopodobieństwa po-
siadają ją przebywający w czyśćcu.

Teologiczna cnota nadziei jest utra-
calna przez grzech świadomej roz-
paczy czyli zanik ufności. U jego
podstaw najczęściej tkwi słaba wia-
ra. Zdaniem niektórych teologów
cnota nadziei jest utracalna także
przez tak zwane praesumptio, czyli
„fałszywa ufność”, kiedy człowiek
wystawiając Boga na próbę domaga
się rzeczy cudownych. Cnota nadziei
jednak nie jest utracalna absolutnie,
lecz jedynie względnie (relative).
Ożywa więc przy następnych aktach
nadziei, u podstaw których musi
istnieć zawsze żywa wiara.

ks. R. E. Rogowski
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CZYNNIK „O”

Jesteśmy przyzwyczajeni do roz-
poczynania wszystkiego «w imię
Ojca». Również we współczesnej
kulturze i wychowaniu istnieje bar-
dzo wyraźny czynnik «O – jak
ojciec». Po epoce określanej jako
czas «społeczeństwa bez ojca», dzi-
siaj spotyka się badania z zakresu
socjologii, psychologii, antropologii,
które dowodzą znaczenia roli ojca
w osiąganiu przez dzieci dojrzałości
psychospołecznej.

Osoby ludzkie przejawiają wyraźną
potrzebę pewnej obecności uczu-
ciowej i wychowawczej, określanej
jako «ojciec». I to niezależnie od
tego, kto ją reprezentuje. Istnie-
je wiele matek, które stwierdzają
ze smutkiem: «Muszę być dla nich
jednocześnie ojcem». Wiedzą dosko-
nale, co to oznacza i odczuwają cały
ciężar tego.

Kochać – jest czasownikiem. Ojciec
odmienia go w sposób szczególny.
Jedną z najważniejszych cech oj-
costwa jest wyrażanie siły miłości,
i to w sposób bardzo konkretny.

Obecność

Ojciec jest największą siłą spraw-
czą, która «wyrabia dziecku pasz-
port» do rzeczywistości. Jego obec-
ność jest dla dzieci absolutnie nie-
zbędna. Tata nieobecny albo emo-
cjonalnie daleki jest postrzegany
w kategoriach zdrady. I nie chodzi
tu o czas, ale o rzeczywistą bliskość.
Jakość relacji syna z ojcem wydaje
się być najważniejszym elementem
kształtującym reakcje dziecka na
świat. Matka jest ciepłym «koko-
nem». Ojciec wypycha dziecko na
zewnątrz, w kierunku nieznanej
przyszłości.

Opieka

«Pieszczoty mojego ojca są szorst-
kie, gdyż jego ręce są pełne od-
cisków, jest bowiem pomocnikiem
murarskim. Ale dla mnie jego dło-
nie są miękkie jak jedwab, bo on
mnie kocha» – stwierdza ośmiolet-
ni chłopiec. Obecność ojca nie jest
neutralna. Ojciec kocha jak matka.
Jego troskliwość oznacza: «Cokol-
wiek się zdarzy – ja tu jestem, dla
ciebie!» Jego obecność zapewnia:
«Nie bój się, jestem tu!» Z te-
go wywodzi się ta szczególna więź
pomiędzy ojcem i dziećmi, będąca
jednocześnie ufnością i niesamowi-
tym bodźcem, a mianowicie zachęta
ojcowska. Czego nie zrobiłby każdy
z nas za «brawo!» wypowiedziane
z uznaniem przez ojca?
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Wzór

Ojciec jest naturalnym wzorem mę-
skości dla synów i córek. W pewnym
sensie jest powołany do bycia zwier-
ciadłem: dzieci zawsze uważają ojca
za wzór siły i zdecydowania. W prze-
szłości, aby przekazać wartości, wy-
starczało je narzucić. Dzisiaj trzeba
do nich przekonać, żyjąc nimi. Dla
dzieci ojciec jest depozytariuszem
praktycznej wiedzy o życiu, tym, kto
zna cel i drogę pozwalającą do nie-
go dotrzeć. Jest pierwszym wielkim
«drogowskazem» życia, pierwszym
przewodnikiem.

Rodziciel

Ojciec również «rodzi». Ojcostwo
jest rodzajem sztuki; materia to
kształtujące się człowieczeństwo,
osobowość dziecka, bogate w bodź-
ce, zdumienia, sygnały, zalążki, ta-
lenty. Jest tworzeniem struktury,
umożliwiającej prawdziwą autono-
mię osoby; budowaniem systemu
wartości, który powinien stać się
kompasem, centrum, sumieniem.
Z unikalnym narzędziem: zdolno-
ścią do myślenia.

Epoka ojców-panów i ojców-kaprali
bez wątpienia już się skończyła,
ale aby rodzina funkcjonowała pod
względem wychowawczym, niektó-
rzy jej członkowie muszą zachowy-
wać się jak dorośli.

Autorytet

Istnieje wiele książek, które no-
szą tytuły takie, jak na przykład
«Powiedzcie dzieciom „nie”» albo
«Jeśli mnie kochasz – powiedz mi
„nie”»...

Nie jest to łatwe. Lecz o wiele
ważniejsza jest decyzja dotycząca
wielkich «tak», które rodzice muszą
koniecznie zakomunikować swoim
dzieciom.

Czasami ojciec musi użyczyć synowi
własnej siły, podtrzymywać go tak,
jak mur podtrzymuje bluszcz.

Ojciec, który pragnie uchodzić jedy-
nie za najlepszego przyjaciela swych
dzieci, za trochę starszego towarzy-
sza zabaw, na niewiele się przydaje.
Jest to postawa psychologicznie zro-
zumiała, ale wówczas nie następuje
właściwa formacja sumienia moral-
nego i społecznego dzieci. Autorytet
w swej istocie nie polega na naka-
zywaniu: etymologicznie słowo to
pochodzi od czasownika łacińskie-
go, którego jednym ze znaczeń jest
«pomagać rozwijać się». Autorytet
w rodzinie powinien właśnie poma-
gać młodszym jej członkom wzra-
stać, kształtując w sposób jak naj-
bardziej serdeczny to, co w języku
psychoanalizy nazywa się „zasadą
rzeczywistości”.

Jeśli rodzice nie pomagają dzie-
ciom swym własnym, pełnym miło-
ści autorytetem wzrastać i przygo-
towywać się do dorosłości, zasadę
rzeczywistości będą zmuszone na-
rzucić im instytucje publiczne, i to
nie z uczuciem, ale siłą. W ten
sposób tworzy się stare, nieposłusz-
ne dzieci, a nie wolnych, dorosłych
obywateli.

Wszystko to ma pewien nieprzy-
jemny aspekt. Zetknięcie się z rze-
czywistością bywa źródłem strachu.
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Celem wychowania jest nauczenie
szacunku (poprzez radosne, żywe
zainteresowanie) do tego, co po-
czątkowo szanuje się na skutek
pewnej formy strachu. Większość
form uczenia się wymaga wysiłku.
Wzrastanie ma wielkie możliwości
i szerokie horyzonty. Ojciec jest
przede wszystkim ważny dlatego,
że pomaga wzrastać.

Być może nikt nie ma wrodzo-
nych cech dobrego ojca. Aby
stać się nim, potrzebna jest cier-
pliwość, uwaga i miłość. Ale mało
jest rzeczy, które emocjonalnie są

tak wynagradzające jak radość, jaką
mężczyzna odczuwa kierując swymi
dziećmi od ich narodzin, poprzez
kolejne etapy rozwoju, aż po dzień,
w którym osiągają niezależność.

Nawet nie biorąc pod uwagę tego,
że ojcostwo zawiera w sobie nagro-
dę «innego świata». Tę wyrażoną
w jednym z najbardziej znaczących
i najważniejszych zdań Ewangelii:
«Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych –
Mnieście uczynili» (Mt 25,40).

Bruno Ferrero

ŚMIERĆ JAKO SĄD SZCZEGÓŁOWY

Śmierć Chrystusa stała się przy-
czyną i początkiem przedziwnego
faktu, a mianowicie, że śmierć czło-
wieka, włączona mistycznie w Jego
śmierć, staje się spotkaniem z Nim
i momentem osobowej decyzji roz-
strzygającej na wieczność. Przez
swoją śmierć Chrystus zamknął nie-
jako przed człowiekiem wszystkie
drogi, pozamykał wszystkie bramy.
Pozostała tylko jedna, przez którą
musi przejść każdy człowiek: „Ja

jestem bramą” (J 10,7). Chrystus
oczekujący człowieka w śmierci zaj-
muje zawsze postawę przywołującej
i nieskończonej miłości – to tylko
człowiek przyjmuje wobec tej Mi-
łości różną postawę. Gdy opowiada
się za Nią, decyduje się na wieczne
przebywanie z Nią i w Niej, czyli
decyduje się na niebo. Jeżeli jed-
nak w swojej doskonałej wolności
i pełnej świadomości opowiada się
przeciw Niej, wtedy wybiera stan
odwrócenia się od Przedwiecznej
Miłości, umieszczając siebie poza
Nią i przeciw Niej, czyli w piekle.
Bóg-Miłość przyjęty staje się nie-
bem; odrzucenie Boga-Miłości staje
się dla człowieka piekłem. Ta w peł-
ni osobowa, doskonała w swojej
wewnętrznej strukturze decyzja –
decyzja ostateczna i nieodwołalna
– jest jednocześnie samym sądem.
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Czyli każdy umierający człowiek do-
chodzi w swym ostatnim, w pełni
wolnym i świadomym akcie do de-
finitywnego rozstrzygnięcia za lub
przeciw Bogu. Ten akt zawiera w so-
bie także wyrok. „Tak” wypowie-
dziane w śmierci – staje się wiecz-
nym „tak”, „nie” – wiecznym „nie”.
A zatem żaden człowiek nie bę-
dzie potępiony tylko dlatego, że tak
chciał przypadek i że okoliczności
życia skazywały go na egzystencję
daleką od Boga, w tym mauriacow-
skim „kłębowisku żmij”. Ale też
nikt nie osiągnie zbawienia z tego
jedynie powodu, iż zbieg okoliczno-
ści usytuował go w tej a nie innej
sytuacji i że jego kontakt z Bogiem
był jedynie wynikiem zewnętrznych
presji. Bóg zatem „nie cieszy się ze
zguby żyjących” (Mdr 1,13; por. Ez
33,11) i człowiek nie podlega potę-
pieniu tak długo, dopóki sam, całą
swoją istotą, w pełni wolności nie
podejmie decyzji przeciwko Bogu.
Ale też tak długo nie będzie podle-
gać przebóstwieniu i zjednoczeniu
z Miłością, dopóki tej Miłości nie
ogarnie całą swoją istotą. A zatem
moment śmierci, jako ponaddocze-
sne centrum między doczesnością
a wiecznością, jest momentem osta-
tecznego rozstrzygnięcia, czyli sądu
szczegółowego.

W związku z powyższym rozwa-
żaniem może zrodzić się pewna
wątpliwość. Jeżeli moment śmierci
jest momentem ostatecznej decyzji
rozstrzygającej o wieczności, czyli
o niebie lub piekle, to jaką ro-
lę odgrywa tu całe dotychczasowe
życie. Czyżby nie miało ono żadne-
go znaczenia i żadnego wpływu na

los człowieka w wieczności? Otóż
wręcz przeciwnie! Człowiek żyjąc
przygotowuje sobie śmierć i w pew-
nym stopniu kierunek rozstrzygnię-
cia realizującego się w jej „sercu”.
To prawda, że w „zerowym punk-
cie” śmierci człowiek posiada pełną
świadomość i doskonałą wolność,
ale to też prawda, iż w podejmo-
waniu decyzji w momencie śmierci,
bardzo ważną rolę odgrywać będą
doczesne decyzje. Ich związek z de-
cyzją ostateczną i ich wpływ na nią
zależeć będzie od ich wewnętrznej
doskonałości, czyli od stopnia wol-
ności i świadomości. A zatem, o tyle
decyzje doczesne będą miały wpływ
na decyzję ostateczną w momencie
śmierci, o ile były wolne i świado-
me, czyli o ile urzeczywistniała się
w nich istota człowieka i o ile było
już w nich coś z tego, czego dosko-
nały wymiar zaistnieje w śmierci.
Tamte decyzje były fragmentem te-
go, czego doskonałą całość przeży-
wa człowiek w misterium śmierci.
Rzecz w tym, że w doczesności by-
ły to zawsze większe lub mniejsze
fragmenty, natomiast w momencie
śmierci dochodzi do głosu pełnia. Na
ziemi ciągle aktualna była skarga
św. Pawła: „Nie rozumiem bowiem
tego, co czynię, bo nie czynię tego,
co chcę, ale to, czego nienawidzę
– to właśnie czynię. Nie czynię
bowiem dobra, którego chcę, ale
czynię to zło, którego nie chcę”
(Rz 7,15.19), natomiast w miste-
rium śmierci, w obliczu Chrystusa,
będę mógł czynić to i tylko to,
co naprawdę chcę. Dlatego decy-
zja dokonana w całej pełni, któ-
rej brakowało w doczesności, jest
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decyzją ostateczną i rozstrzygają-
cą o wieczności. Inaczej mówiąc
– decyzja, którą chciałby człowiek
podjąć w momencie śmierci, musi
być podejmowana w ciągu całego
życia. To, co się dokona w spo-
sób doskonały tam, musi się zacząć
dokonywać w sposób niedoskonały
tutaj. Za pomocą licznych, pojedyn-
czych decyzji człowiek przygotowuje
się do tego, jedynego w swoim ro-
dzaju rozstrzygnięcia. Jeżeli tutaj
„umysłem pogrążeni w mroku” (Ef
4,18), staramy się wybierać Prawdę
i Dobro, to tam w pełni światła
i wolności z pewnością opowiemy
się za Tym, który nazwał siebie
Światłością i Prawdą (J 8,12; 14,6).
Jeśli tu, jako homo viator, staram
się czynić i realizować miłość, któ-
ra jest w końcu – czy zdaję sobie
sprawę czy nie – odblaskiem jedynej
Miłości, to mogę mieć nadzieję, że
i tam, w momencie rozstrzygającym,
pełnią wolności i świadomości wy-
biorę Tego, o którym św. Jan pisze,
że „jest Miłością” (1 J 4,8). A za-
tem im bardziej, korzystając tylko
z niedoskonałej wolności i ograni-
czonej świadomości, opowiada się
człowiek ciągle za Chrystusem lub
– nie znając Go – w ogóle za do-
brem i miłością, to tym bardziej
wzrasta realna szansa, że w mo-
mencie śmierci opowie się za Tym,
którego już próbował kochać lub
którego wybierał jako obiektywne
dobro. Ale i odwrotnie – jeśli czło-
wiek przez całe życie opowiadał
się przeciw Chrystusowi lub działał
przeciw dobru dyktowanemu mu
przez sumienie, to kto może za-
gwarantować, że w końcu uda mu

się obalić dotychczasową orientację
całego życia i wybrać Chrystusa.
To prawda, że będzie miał zawsze
tę szansę, ale nie mniej prawdzi-
we jest pytanie, czy potrafi z niej
skorzystać i rozstrzygnąć spotkanie
z Panem na swoją korzyść. Działa
bowiem zawsze duchowe prawo we-
wnętrznej jedności i ciągłości. Tak
więc definitywny sąd szczegółowy
jest definitywną decyzją człowieka
w momencie śmierci. Decyzja ta jest
ostatecznym streszczeniem wszyst-
kich decyzji człowieka i ich syntezą
o tyle, o ile były one wolne i świado-
me. Jest to zatem decydujący krok
całej życiowej drogi, która doprowa-
dza człowieka tam, dokąd, nieraz
w sposób ukryty, chciał on iść – ku
Bogu lub przeciw Niemu.

Tak pojęty sąd szczegółowy, do-
konujący się w momencie śmier-
ci, w atmosferze pełnej wolności
i świadomości, uwydatnia bardzo
wyraźnie istotny element człowie-
czeństwa – wolność. Istnieje bo-
wiem w człowieku coś w rodzaju
– jak to określa L.Boros – „świę-
tego zastrzeżenia”, którego nawet
Chrystus nie chce naruszyć. Tym
„zastrzeżeniem” jest właśnie wol-
ność, która sięga tak daleko, że
nawet wtedy, kiedy człowiek zwraca
się w swej wolności przeciw Bogu,
nikt – łącznie z Bogiem – nie ma
prawa pogwałcić tego „zastrzeże-
nia”. Wszelkie bowiem pogwałcenie
wolności jest równoznaczne z obra-
zą Boga, stwórcy i dawcy wolności.
Dlatego z jednej strony, sąd jest po-
szanowaniem wolności człowieka,
który nawet wobec Boga może zająć
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postawę „nie”, a z drugiej strony,
sąd jest objawieniem Miłości, ciągle
otwartej na człowieka, i zajęciem
przez niego takiego stanowiska wo-
bec Niej, na jakie sam decydował
się przez całe życie i ostatecznie
zdecyduje się w momencie śmierci.
A zatem Chrystus, któremu „Ojciec
przekazał cały sąd” (J 5,22), ograni-
cza się do objawiania nieskończonej
Miłości, a człowiek w obliczu tej Mi-
łości osądza się sam. Kto na wiecz-
nie otwartą w Chrystusie Miłość
Bożą odpowie „tak”, ten znajdzie
się w sercu tej Miłości, czyli w nie-
bie, oglądając Jej oblicze „twarzą
w twarz” (1 Kor 13,12). Dla nie-
których „wstępem” do nieba może
być czyściec, w którym oczyszcza-
jąca miłość pomoże „dojrzeć” tym,

którzy w momencie ostatecznej de-
cyzji wybrali Miłość, ale są jeszcze
zbytnio związani z doczesnymi decy-
zjami „nie”, jakie mieli nieszczęście
podejmować wobec Boga na ziemi.
Lecz kto na Miłość Przedwieczną
odpowie w momencie śmierci „nie”,
ten w pełni wolności i świadomości
sam decyduje się na wieczność poza
Miłością i przeciw Niej, czyli na pie-
kło. Tak więc w misterium śmierci
ważą się ostatecznie losy wiecz-
ności. Śmierć staje się znakiem,
pod którym kryje się i dokonu-
je rzeczywistość już ponaddoczesna,
i rozgrywa się dramat ludzkiej egzy-
stencji. Stąd można nazwać śmierć
sakramentem rzeczy ostatecznych.

ks. R. E. Rogowski

ODMAWIAJ CODZIENNIE RÓŻANIEC

Tylko jedno Zdrowaś Maryjo uważnie i pobożnie wypowiedziane potrafi
wstrząsnąć nawet całym piekłem.

(św. Jan Maria Vianney)

Jeśli wśród pokus i okazji do złego – chcesz jednak wytrwać w dobrym,
obierz sobie za patronkę Maryję. Czcij Jej imię przez Różaniec. Jeśli zaś
nie możesz go odmawiać, to przynajmniej wołaj do Niej: „Panno Maryjo,
Matko Boża módl się za mną do Jezusa”.

(św. Filip Neri)

Siedem lat temu uczestnicząc we
Mszy św. dla chorych w sanktu-
arium Matki Bożej Trąbkowskiej
przyjęłam sakrament namaszczenia
chorych. Przez jakiś czas nie zda-
wałam sobie sprawy z tego, że
właśnie zostałam uzdrowiona. Pro-
siłam wtedy Matkę Bożą o łaskę, by

Bóg uzdrowił moją duszę, bo wtedy
ciało też będzie zdrowe.

Widząc poprawę zdrowia i zmienia-
jące się moje życie, dziękowałam
Bogu i Matce Bożej moją modlitwą
i chęcią zmieniania się na lep-
sze. Jeden z kapłanów powiedział:
„odmawiaj codziennie Różaniec”.
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To pomogło mi w zwalczaniu prze-
ciwności i problemów. Po jakimś
czasie zapragnęłam robić coś więcej
– chciałam dziękować Bogu i jed-
nocześnie pomagać innym. W jeden
listopadowy wieczór wzięłam do rę-
ki „Biuletyn o zagrożeniach ducho-
wych”. Otworzyłam go i trafiłam
na artykuł – „Różaniec – modlitwa
rodziców za dzieci”. Przeczytałam
go i wiedziałam już co będę robić.
Następnego dnia podzwoniłam po
znajomych, tak powstała pierwsza
róża różańcowa. Zaraz po niej dwie
następne. Długo nie trzeba było cze-
kać na owoce modlitwy. Modlący się
mówili jak modlitwa działa w ich
życiu, jak się godzą, jak zauważa-
ją spokój w rodzinie, dzieci lepiej
się uczą, małżonkowie zaczynają ze
sobą rozmawiać. Małżeństwo żyjące
w separacji zeszło się i wspólnie
z dziećmi codziennie się modlą.

Dzięki łasce Bożej i modlitwie na
różańcu, założonych jest 50 róż
różańcowych. 51. jest otwarta (za-
praszam chętnych do modlitwy).
Gdy dziękuję Matce Bożej za każdą

założoną różę, zaraz znajdują się
następne osoby do modlitwy. Nie
wiem, ile jeszcze ich będzie. Jest to
dzieło Matki Bożej i tylko Ona wie,
jak długo będę mogła służyć.

Do Różańca podjęłam jeszcze apo-
stolat, rozdaję Cudowne Medaliki
Matki Bożej Niepokalanej. Rozda-
nych zostało około 5 tys. medali-
ków, Służę też pomocą w zakładaniu
margaretek – jest to modlitwa za
kapłanów. Jest ich już 59. Są też
3 róże różańcowe dzieci, które mo-
dlą się za rodziców. Jedna grupa
40 osób – Różaniec za kapłanów
o powołania.

Bez pomocy i łaski Matki Bożej sa-
ma bym z tym wszystkim nie dała
rady. By to dzieło dalej się rozwijało,
zachęcam wszystkich modlących się
do składania świadectw, by wskazać
drogę innym, błądzącym i potrze-
bującym pomocy Matki Bożej.

Chwała Panu!

Maria Meyer

NASZE TRĄBKOWSKIE GIMNAZJUM

W dniu 14 października 2014 r.
społeczność gimnazjalna obchodzi-
ła uroczyście piętnastolecie swoje-
go istnienia. W tym czasie wyszło
już z niego ponad tysiąc absol-
wentów. Wielu z nich ukończyło
studia i już założyło swoje rodzi-
ny. Wśród naszych gimnazjalistów
byli też stypendyści Dzieła Nowego
Tysiąclecia.

Szkoła to pole zasiewu wiedzy, wiary
i dobra. Wśród przypowieści Jezusa
jest przypowieść o siewcy. Siewca za-
siewa ziarno. Jedno pada na drogę,
inne na grunt skalisty, inne między
ciernie, a inne wreszcie na gle-
bę żyzną, wydając plon 30-krotny,
60-krotny i 100-krotny. Tymi siew-
cami z przypowieści są niewątpliwie
gimnazjalni nauczyciele, a ziemią
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Państwo Młodzi Aleksandra i Grzegorz Budnikowie

Państwo Młodzi Magdalena i Dariusz Łyczakowie
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Nowo ochrzczony Krzysztof Gucwa z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Franciszek Jan Bianga z rodzicami, chrzestnymi i siostrą Emilką
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– umysły uczniów. Od ich pilności
zależy wzrost zasianej wiedzy, wiary
na katechezie i dobra przez posługę
i postawę nauczycieli i wychowaw-
ców.

Sięgając wstecz pamięcią, 30 kwiet-
nia 2003 r. została odprawiona
pierwsza Msza św. w murach nowe-
go gimnazjum, połączona z poświę-
ceniem kamienia węgielnego pocho-
dzącego z gmachu Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Zarówno
w historii, jak i dziś chrześcijańskie
życie codzienne oparte o ewange-
liczne wartości wynoszone z domu
rodzinnego i pogłębiane w szkole,
gdzie prócz wiedzy kształtuje się się
znajomość Boga, wiary, gdzie uczy
się postaw moralnych i miłości do
Boga, Ojczyzny i drugiego człowie-
ka, pełni większą misję, niż obronne
armie. Podłożem tych wartości była
i na razie jeszcze jest polska szko-
ła. Tu dokonują się większe dzieła,
niż w fabryce, kopalni, urzędzie,
bo tu wychowywany jest człowiek
dobry lub zły. Tu przekazywane
są wartości: wiedza, prawda, oby-
czaj i umiłowanie Boga, Ojczyzny,
człowieka i obowiązku – przez po-
sługę słowa i przykład nauczycieli,
wychowawców, katechetów.

Święty Jan Paweł II podczas piel-
grzymki do Łowicza powiedział:
„Dziękuję nauczycielom za służ-
bę Ojczyźnie i proszę, by polscy
nauczyciele poczuli się mocno od-
powiedzialni w swoim powołaniu
przed Bogiem, przyszłością i wła-
snym sumieniem. Ten jest wielki,
kto służy”.

W Wielki Czwartek podczas Ostat-
niej Wieczerzy Pan Jezus umywa
nogi apostołom ze słowami: „Dałem
wam przykład, abyście i wy tak
czynili”. To niedościgły wzór dla
nauczycieli. Jak wiem, są w naszym
gimnazjum młodzi wolontariusze.
Uczcie się w swojej posłudze naśla-
dować Jezusa, waszego Mistrza.

Życzę wszystkim gimnazjalistom
i nauczycielom umiłowania i pozna-
wania wiary, prawdy, dobra i pięk-
na, którymi przez stulecia karmił
się nasz naród. Życzę Wam, Nauczy-
cielom, nadziei i oglądania owoców
Waszej jakże trudnej, a mało przez
społeczeństwo docenianej posługi.

ks. E. Szymański

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

21 września w kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich ochrzczo-
ny został Krzysztof Gucwa, syn
Katarzyny i Miłosława z Trąbek
Wielkich.

***

5 października w kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich ochrzczo-
ny został Franciszek Jan Bianga,
syn Katarzyny i Michała z Trąbek
Wielkich.

***
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17 października w kościele
w Trąbkach Wielkich sakramen-
talny związek małżeński zawarli
Aleksandra i Grzegorz Budni-
kowie z Czerńca.

***
18 października w naszym ko-
ściele sakrament małżeństwa za-
warli Magdalena Selka i Dariusz
Łyczak z Kleszczewa.

***
W niedzielę 19 października,
w auli Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Trąbkach Wiel-
kich, odbył się koncert poświęcony
osobie św. Jana Pawła II. Wystąpił
34 osobowy chór Camerata San-
ta Cecilia z Kolbud pod dyrekcją
Tatiany Adamkowicz, z towarzy-
szeniem kwartetu jazowego pod kie-
runkiem Cezarego Paciorka. Sło-
wa powitania do wykonawców i wi-
dzów wygłosili wójt gminy Błażej

Konkol oraz ksiądz prałat Edward
Szymański, a koncert poprowadzi-
ła Ewa Kuczkowska. Licznie zgro-
madzona publiczność wysłuchała
kilkunastu utworów skomponowa-
nych przez Cezarego Paciorka do
tekstów inspirowanych fragmenta-
mi z Pisma św. Kilka razy zaprezen-
towała się solistka Paulina Gro-
chowska, członkini chóru. Kwartet
instrumentalny wystąpił w składzie:
Cezary Paciorek – fortepian elek-
tryczny i akordeon, Maciej Sikała
– saksofony sopranowy i tenorowy,
Piotr Lemańczyk – kontrabas i gi-
tara basowa oraz Adam Golicki –
perkusja. Honorowy patronat nad
koncertem objął ks. arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź – metropolita
Gdański.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – listopad 2014

1. 700: Za śp. Mariannę,
Witolda i Krystynę Kosińskich,
Tadeusza Banaczyka, Bernarda
Gostomskiego oraz zmarłych
z tych rodzin

1000: Za śp. Antoniego, Józefę,
Jana, Stanisława i Eugeniusza
z rodzin Madejów i Cybulskich

1115, na cmentarzu:
a) Za śp. Janinę Stefan

b) Za śp. Zygmunta Zaremb-
skiego i zmarłych z rodzin
Zarembskich i Kleistów

1800: Za śp. Ryszarda
Skowrona

2. 700: Za śp. Jana i Łucję Ka-
szubów oraz Jana Łężyńskiego

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Magdaleny
i Sebastiana Bodziony

b) Za śp. Włodzimierza Sau-
tycza (4. rocznica śmierci) oraz
Jadwigę i Józefa Borkowskich
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1000: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Moniki i Miłosza Koszników

1115: Za śp. Jana Kielasa oraz
zmarłych z rodzin Kielasów
i Wolfów

1800: Za śp. Marcina Albina

3. a) Za śp. Jerzego Dufke

b) Za śp. Jana Pajonkowskiego

4. a) Za śp. Tadeusza Banaczyka
(6. rocznica śmierci)

b) Za śp. Helenę Runowską
i zmarłych z tej rodziny

5. a) Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich

b) Za śp. Jana Halbę

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

6. a) Za śp. Leona Szulca
(8. rocznica śmierci)

b) Za śp. Henryka Pankow-
skiego i zmarłych z tej rodziny
(rodziców i siostry)

7. a) Za śp. Ryszarda Skowrona

b) Za śp. Leonarda Kolendo
(11. rocznica śmierci)

8. 1200: Za śp. Gabrielę
i Tadeusza Abramów

1700: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Emilii i Piotra Dyksów

9. 700: Za śp. Marcina Albina

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Agnieszki
i Bartosza Bajorów

b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(urodziny)

1000: O Boże błogosławieństwo
dla rodziny Alfreda Wenzel

1115: O potrzebne łaski dla
Jakuba

1800: Za śp. Jana Bukowskiego
(10. rocznica śmierci)

10. a) Za zmarłych z rodzin
Tkaczyków i Stefanów

b) Za śp. Jana Pajonkowskiego

11. a) Za śp. Zdzisława Balcera
(4. rocznica śmierci)

b) Za śp. Ryszarda Skowrona

12. a) Za śp. Hertę Ulatowską

b) Za śp. Jana Halbę

Czerniewo: Za śp. Marcina
Albina

13. a) Za śp. Renatę (11. rocznica
śmierci) i Jerzego Antkowiaków

b) Za śp. Stanisława i Janinę
Dymitruków i zmarłych z tej
rodziny

14. a) Za śp. Mariannę Mruk

b) Za śp. Marcina Albina

15. a) Za śp. Mariannę (15. rocznica
śmierci) i Ryszarda Kamińskich

b) Za śp. Jana Pajonkowskiego
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16. 700: Za śp. Jana Halbę

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Kazimiery i Henryka
Karnathów w 46. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Anety
i Mateusza Plichtów w 1. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

1000: Za śp. Jana, Piotra,
Marię, Stanisława i Grażynę
Wilków oraz zmarłych
z rodziny Zielke

1115: Za śp. Martę, Pawła
i Annę Zulewskich

1800: Za śp. Ryszarda
Skowrona

17. a) W intencji uwolnienia od
uzależnienia alkoholików

b) Za śp. Ryszarda Skowrona

18. a) O Boże błogosławieństwo dla
Zuzanny Strzyż w 3. urodziny

b) Za śp. Mariana
Dzwonkowskiego

19. a) Za śp. Jana Halbę

b) Za śp. Ryszarda Skowrona

Czerniewo: Za śp. Wandę
(4. rocznica śmierci) i Bernarda
Zulewskich

20. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla rodzin
Kamińskich i Tkoczów oraz
za zmarłych z tych rodzin
i z rodziny Blajszwic

b) Za śp. Zygfryda
Pianowskiego

21. a) Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Magdaleny
Szostek w 18. urodziny

b) Za śp. Jana Halbę

22. a) Za śp. Cecylię Bugę i Helenę
Keler

b) Za śp. Kazimierę
i Bronisława Pasztalańców

23. 700: Za śp. Jana Halbę

830, Czerniewo: a) Za śp. Sta-
nisława, Ignacego, Helenę
i Jolantę Lewków

b) Za śp. Helenę Szynka
(7. rocznica śmierci)

1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
nowożeńców Magdaleny
i Dariusza Łyczaków

1115: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Bogusławy i Zbigniewa
Godlejewskich w 22. rocznicę
sakramentu małżeństwa

1800: Za śp. Ryszarda
Skowrona

24. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
nowożeńców Magdaleny
i Dariusza Łyczaków

b) Za śp. Czesława, Bogdana
i Jarosława Gdańców oraz
zmarłych z rodzin Gdańców
i Gołuńskich
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25. O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla rodzin Piórkowskich
i Martyniuków oraz za zmar-
łych z rodziny Martyniuków

26. Dziękczynna i o Boże błogosła-
wieństwo dla nowożeńców Mag-
daleny i Dariusza Łyczaków

Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Agnieszki
i Bartosza Bajorów

27. a) Za śp. Ryszarda (10. rocz-
nica śmierci) i Mariannę
Kamińskich

b) Za śp. Hertę Ulatowską

28. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
nowożeńców Magdaleny
i Dariusza Łyczaków

b) Za śp. Leona i Helenę Wa-
laszewskich, Leona i Stefanię
Literskich oraz Stanisława
i Mieczysława Węglarzów

29. Za śp. Hertę Ulatowską

30. 700: Za śp. Krystynę Kosińską

830, Czerniewo: a) Za śp. Al-
fonsa Zulewskiego (urodziny)
oraz zmarłych z rodzin
Zulewskich i Blokusów

b) Za śp. Władysława, Stefanię
i Zofię Wróblewskich

1000: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
nowożeńców Magdaleny
i Dariusza Łyczaków
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Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej parafii:

www.trabki.diecezjagda.pl

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 listopada: Sebastian Piankowski i Jakub Plak;
10 listopada: Tymon Mudziński.

Rocznice sakramentu małżeństwa
16 listopada: 1. roczn. s. m. Anety (z d. Grot) i Mateusza Plichtów
14 listopada: 5. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Zalewskiej) i Artura Szostków
12 listopada: 20. roczn. s. m. Jolanty (z d. Surma) i Krzysztofa Gorzyńskich

4 listopada: 25. roczn. s. m. Agaty (z d. Konarskiej) i Franciszka Jendernalików
17 listopada: 30. roczn. s. m. Mirosławy (z d. Goczkowskiej) i Zbigniewa Jakubowskich

9 listopada: 40. roczn. s. m. Zofii (z d. Oroń) i Eugeniusza Czerw
23 listopada: 40. roczn. s. m. Heleny (z d. Czerw) i Mariana Głowackich

ODESZLI DO PANA

27 września: zmarła w wieku 89 lat śp. Herta Ulatowska z Trąbek
Wielkich
7 października: zmarł w wieku 86 lat śp. Jan Halba z Trąbek Wielkich
26 października: zmarła w wieku 91 lat śp. Urszula Kelpin z Trąbek
Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”
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