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Do Ciebie, Matko,

szafarko łask,

Błagalne pienia

wciąż płyną.

Twa dobroć

świeci nad słońca

blask, Nadzieją

Tyś nam jedyną.

W cierpienia czas

pomocą darz
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REFLEKSJE POKOLĘDOWE

Wizyta duszpasterska w rodzinach
naszej parafii trwała od 27 grud-
nia 2014 r. do 22 stycznia 2015 r.
Nie było kolędy w ostatnim dniu
starego roku i w pierwszym dniu
Nowego Roku. Jest to dla nas
kapłanów trudny okres pracy dusz-
pasterskiej. Ja wizytuję rodziny
parafii od 1973 roku i dotąd prze-
żywam „stres kolędowy”. Nie da
się go uniknąć. Szczególnie wtedy,
gdy ktoś otwiera drzwi i odmawia
przyjęcia księdza stojącego pod jego
domem czy mieszkaniem. Uważam
to za elementarny brak kultury
(nie mówiąc już – wiary). Przecież
mógłby zaprosić, wyjaśnić swoje
wątpliwości i niepokoje. Takich też
spotkałem, którzy zostali na ko-
lędzie, życzliwie się do księdza
odnosili, choć krzyża nie ucałowali.
Wyczuwało się wysoką kulturę oso-
bistą tych osób. Smuci mnie fakt,
że w niektórych rejonach nowego
budownictwa spory procent miesz-
kańców odmawia przyjęcia księdza
przychodzącego w imieniu Chry-
stusa z posługą błogosławieństwa
rodziny i mieszkania.

Nie mogę zrozumieć takich osób,
które wyrażają się negatywnie o lu-
dziach, którzy zerwali z alkoholem,
nawrócili się, a teraz regularnie
uczęszczają do kościoła na Mszę św.
i przystępują do sakramentów. Wy-
śmiewają ich, dokuczają i zowią
„świętymi”. Czynią to z wyraźnej

zazdrości, że ktoś może stać się
lepszym od nich. Taka postawa
starszych czy rówieśników powra-
cającego do Chrystusa boli mnie,
jako proboszcza.

Nie mogę zrozumieć faktu skłóce-
nia ze sobą rodzeństwa w wielu
domach. Najczęściej przyczyną jest
zazdrość, że brat czy siostra ma
lepiej. „Serdecznie” się nie znoszą,
a powinni sobie nawzajem poma-
gać. Odgłosy ich kłótni tak się
rozlegają, że daleko sąsiedzi słyszą.
Oczywiście przy tym uważają się
za osoby wielce religijne.

Dużo młodzieży gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej ucieka z domu
przed kolędą. Co gorsza, często
„kryją” ich rodzice. Tłumaczą ich,
że jeszcze są w szkole (jest już prze-
cież wieczór), albo śpią zmęczeni,
albo nie wrócili jeszcze do domu.

Podobna postawa rodziców odnosi
się do związków niesakramental-
nych. Przy czym więcej dziew-
cząt niż chłopców opuszcza dom
i idzie do „ukochanego” na wspólne
zamieszkanie. Rodzice tłumaczą:
„Proszę księdza, oni się kochają.
Jak zarobią, to wezmą ślub ko-
ścielny”. Opadają ręce wobec takiej
postawy wielu katolickich rodzi-
ców, którzy przyjmują do swoje-
go mieszkania „uciekinierkę” lub
„uciekiniera” z innego domu. To

2



jest autentyczne antyświadectwo
wiary chrześcijańskiej.

Niektórzy mają za złe księdzu pro-
boszczowi, że nie zgodził się na peł-
nienie przez nich funkcji chrzest-
nego czy chrzestnej. Często są to
osoby żyjące bez sakramentu mał-
żeństwa, nie wspominając o tym, że
wcale nie uczęszczają na Mszę św.
czy do spowiedzi św. Tymczasem
chrzestny musi być świadkiem wia-
ry, musi być wierzącym i praktyku-
jącym katolikiem. Z tego powodu
ktoś odmówił mi przyjęcia kolędy.
Czy ksiądz ma tolerować zło?!

Mówią mi: „Nie uczęszczam na
Mszę św., ale Boga mam w sercu.
To mi wystarczy. Zresztą Bóg jest
wszędzie”. Pytam więc, po co Pan
Jezus przyszedł na świat, narodził
się w Betlejem, nauczał, przyjął
cierpienie i okrutną śmierć. Po co
ustanowił Eucharystię, po co został
w Najświętszym Sakramencie? Po
co buduje się świątynie? Po co po-
trzebna niedziela? Gdyby podobne
zdanie mieli inni, to w niedzielę
na Mszy św. nie byłoby nikogo. Dla
kogo jest więc Msza św.? Czy Pan
Jezus się pomylił, ustanawiając ją
w Wieczerniku?

***
W badaniach statystycznych prak-
tyk religijnych w Polsce najle-
piej wypada diecezja tarnowska,
a w niej dekanat Ujanowice, w któ-
rym 93,5% mieszkańców uczest-
niczy w niedzielnej Eucharystii.
W parafii trąbkowskiej jest dobrze,
jeśli czasem, zwłaszcza w święta

jest 40% obecnych na Mszy św.
Młodzieży i dzieci nie uczestniczy
więcej niż 20%. To tragiczny bilans.

***
Wiele do życzenia pozostawia za-
chowanie gimnazjalistów na lekcji
religii. Nie pozwalają pani kate-
chetce prowadzić lekcji. Jedni rzu-
cają w kolegów plecakami, inni
wkładają do uszu słuchawki, aby
słuchać muzyki, jeszcze inni pro-
wadzą głośne rozmowy. To są wasi
synowie i córki! Pani katechetka
Barbara Zadrożna z Mieścina po
rocznej katechezie w gimnazjum
zrezygnowała. Była wykończona
zachowaniem gimnazjalistów. Uda-
ło mi się znaleźć w Pruszczu Gd.
panią katechetkę mgr Martę Kmie-
cik. Jeszcze nie upłynęło pół roku
jej pracy, gdy zgłosiła mi rezygna-
cję. Czy państwo myślą, że łatwo
o nowego nauczyciela? A jeśli ka-
techeza powróciłaby do parafii, to
wierni będą obciążeni kosztem wy-
nagrodzeń i ubezpieczenia osób
katechizujących. Obecnie w naszej
parafii naucza pięć katechetek, czy
parafię stać będzie na ich utrzy-
manie? Doszliśmy z księdzem ka-
nonikiem Adamem do wniosku, że
byłoby lepiej, gdyby ci uczniowie,
którzy nie pozwalają prowadzić ka-
techezy, nie uczęszczali na religię,
bo sami nie korzystają i innym nie
pozwalają się skupić. Jest porze-
kadło: „Jedno zgniłe jabłko psuje
wszystkie pozostałe”. Trzeba za-
tem usunąć zepsute jabłko, by nie
zarażało innych. Ta refleksja to
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kolejny mój ból. Muszę od półro-
cza znaleźć kogoś do katechizacji
w gimnazjum. Czy znajdę? Ja już
nie nadaję się do katechizowania
w szkole.

***
Bardzo dużo naszych parafian,
zwłaszcza z nowego budownictwa,
pracuje poza granicami kraju. Tu
nie znaleźli dla siebie pracy, a kre-
dyty mieszkaniowe trzeba spłacić.
Taka rozłąka nie wpływa dobrze na
życie małżeńskie i rodzinne. Jest
też sporo pięknych i przestronnych
domów bez perspektywy ciągłości
zamieszkania. Młodzi wolą mieć
swoje mieszkanie, a mieszkanie ro-
dziców po ich śmierci pozostanie
puste.

***
Na koniec wyrażam podziękowa-
nie przytłaczającej większości dro-
gich parafian za życzliwe przyjęcie,
za waszą gościnność, za obecność

i wspólną modlitwę. Dziękuję za
złożone ofiary kolędowe, którymi
będę mógł pokryć koszty ubezpie-
czenia kościoła, budynków parafial-
nych, opłaty związane z funkcjo-
nowaniem seminarium oraz kurii
biskupiej i inne wydatki na su-
mę około ośmiu tysięcy zł. Przy-
puszczam, że to jest moja ostat-
nia kolęda w naszej parafii. Tym
bardziej pragnę Wam, drodzy pa-
rafianie podziękować, że tyle lat
znosiliście mnie cierpliwie, a nawet
w wielu pomysłach i inwestycjach
w przeszłości tak hojnie wspierali-
ście i pomagaliście w pracy. Prze-
praszam też wszystkich, których
w jakikolwiek sposób obraziłem,
skrzywdziłem czy zgorszyłem moją
ułomną ludzką postawą. Przepra-
szam za wyrządzone zło i serdecz-
nie dziękuję za Wasze wszelkie
dobro i życzliwość.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – luty 2015

1 lutego: 4. Niedziela zwykła

Pwt 18,15–20
1 Kor 7,32–35
Mk 1,21–28

8 lutego: 5. Niedziela zwykła

Job 7,1–4.6–7
1 Kor 9,16–19.22–23
Mk 1,29–39

15 lutego: 6. Niedziela zwykła

Kpł 13,1–2.45–46
1 Kor 10,31–11,1
Mk 1,40–45

22 lutego: 1 Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 9,8–15
1 P 3,18–22
Mk 1,12–15
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KRONIKA PARAFIALNA
cz. II od roku 1980

Rok 1980
W latach 1979, 1980 kolęda rozpo-
częła się już od początku adwentu.

Na terenie dekanatu nastąpiły
zmiany: w parafii Przywidz ks. pro-
boszcz Jak Kozaczka został prze-
niesiony do parafii w Montowach;
w parafii Kłodawa ks. proboszcz Ze-
non Lewkowicz został przeniesiony
do parafii w Świerkach a z tej pa-
rafii przybył do Kłodawy ks. Emil
Cieślik. Przekazania obydwu parafii
dokonał ks. dziekan Szymański.

Do naszego kościoła został zaku-
piony ornat z wizerunkiem Matki
Bożej Trąbkowskiej.

Po zakończeniu kolędy parafialnej
kolędowałem w parafii św. Stanisła-
wa Biskupa we Wrzeszczu.

Rekolekcje wielkopostne przepro-
wadził ojciec Kraniec ze Zgroma-
dzenia Ojców Redemptorystów. Na
rekolekcje parafianie otrzymali pi-
semny plan i zaproszenie.

Na chórze kościelnym wstawiono
nowe ławki, a na podłodze położono
linoleum.

Na wiosnę przystąpiłem do rozbiór-
ki fundamentów spalonej w czasie
wojny stodoły. W tyle budynku go-
spodarczego został ogrodzony i za-
gospodarowany teren pod uprawę.

Borykam się z zatrudnieniem orga-
nisty. W Wielkim Poście dojeżdżał

organista z Oliwy. Został zwolniony
po Świętach Wielkanocnych. Do gry
na organach przyucza się mieszka-
jący w Trąbkach Jan Keler.

Od lutego w katechizacji pomaga
kleryk z seminarium w Pelplinie
Mieczysław Król (obecnie jest on
profesorem na Uniwersytecie Sor-
bońskim w Paryżu).

13 czerwca obchodziłem 15-lecie
święceń kapłańskich. Uroczystości
przewodniczył ks. Rektor Semina-
rium Duchownego w Oliwie.

Po zakończeniu roku katechetycz-
nego została zorganizowana pa-
rafialna pielgrzymka autokarem
szkolnym do Częstochowy, Krako-
wa, Oświęcimia i Niepokalanowa.
Trwała 6 dni. Uczestniczyło w niej
32 ministrantów.

W sierpniu przystąpiłem do wybu-
dowania sali katechetycznej w bu-
dynku gospodarczym. W czynie
społecznym pomagali parafianie,
a zwłaszcza: Józef Czucha, Józef
Zawicki, Jan Zawicki, Jan Dończyk
oraz starsi ministranci: Malinow-
ski, Lewandowski, Tiborski, Selka,
Stolc, Jaszczyk, Gralla, Tkaczyk,
Sroka, Laga. Przy plebanii wy-
remontowano werandę i położono
betonowe schody. Przed kościołem
ustawiono maszty do chorągwi wy-
konane przez p. Płockiego. Powięk-
szono parking przy plebanii. Został
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odnowiony konfesjonał będący do-
tąd w zakrystii. Umieszczono go
pod chórem kościelnym.

Rok ten cechuje wiele klęsk. Wiele
województw zostało zalanych wodą.
W sierpniu wybuchł strajk w Gdań-
sku, który objął około 4300 za-
kładów pracy i przeniósł się na
inne miasta. Na jego czele sta-
nął Lech Wałęsa. Doprowadził do
powstania wolnych związków zawo-
dowych. Trwał 28 dni.

Parafialny wrześniowy odpust po-
przedziły 3-dniowe rekolekcje, które
głosił Ojciec Redemptorysta z Bra-
niewa. Do spowiedzi przystąpiło ok.
700 wiernych. Po raz pierwszy przy-
była na odpust piesza 19-osobowa
pielgrzymka z Jodłowna. Na zarzą-
dzenie naczelnika gminy nie wolno
było w tym dniu sprzedawać alko-
holu.

W dniach od 13 do 26 października
brałem udział w diecezjalnej piel-
grzymce do Rzymu z okazji II rocz-
nicy wyboru papieża. W pielgrzym-
ce uczestniczyło 75 osób, w tym 25
kapłanów z ks. biskupem Kazimie-
rzem Kluzem na czele. Byliśmy na
prywatnej audiencji u papieża.

Rok 1981
Od samego początku trwa w oj-
czyźnie kryzys. Przejawia się wciąż
w uciążliwej reglamentacji żywno-
ści.

Udane były wielkopostne rekolek-
cje.

Ojczyzna nasza i świat boleśnie
przeżył zamach na papieża w dniu

13 maja o godz. 17.15. W cięż-
kim stanie zdrowotnym jest również
ks. prymas Wyszyński.

Od maja rozpoczął się remont przy-
kościelnego tzw. „szpitalika”. Same
śmieci wywożono z niego przez
2 dni. Został również utwardzony
parking przy plebanii, a w zakrystii
położono nową posadzkę.

Odpust parafialny był poprzedzony
rekolekcjami. Po raz drugi przyby-
ła piesza pielgrzymka z Jodłowna
w strojach regionalnych. Koncele-
browało 15 kapłanów pod przewod-
nictwem ks. prałata Waląga z Prusz-
cza.

Od września rozpoczęto katechi-
zować w nowej salce usytuowanej
w domu gospodarczym.

Rok 1982
Rozpoczęliśmy go pod znakiem
przygotowań do wizytacji kanonicz-
nej, którą przeprowadził w dniach
20–21 lutego ks. biskup Kazimierz
Kluz. Ks. biskup nocował na ple-
banii. Odwiedził dwie wielodzietne
rodziny państwa Kelerów i Kuszów.

Po Wielkanocy zaczęliśmy się przy-
gotowywać do jubileuszu 600-lecia
Jasnej Góry.

Na dzień 2 maja wyjechała z każdej
parafii na Jasną Górę delegacja, by
ofiarować kielich życia jako znak
troski o życie nienarodzonych. Zaś
19 maja wyjeżdża delegacja z każdej
parafii naszej diecezji po kopię obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Poszerzono drogę do plebanii zasy-
pując głęboki rów. Założono drenar-
kę na posesji przy plebanii usuwając
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pnie drzew i duże kamienie. Rozpo-
częto pracę przy budowie ubikacji
dla ludzi, doprowadzając do niej
wodę i kanalizację. Wykonano trzy
nowe krzyże: misyjny przy kościele
i dwa w Kleszczewie.

Wakacje rozpoczęły się pracą przy
domu gospodarczym, w plebanii
i kościele.

Przeżyliśmy nawiedzenie obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej
w dniu 23 maja.

Odświeżono część pomieszczeń na
plebanii, a na budynku gospodar-
czym położono tynki. Zostało wy-
malowane wnętrze kościoła.

Na odpust przybyły 2 piesze piel-
grzymki z Jodłowna i Mierzeszyna.
Odpust poprzedziły rekolekcje pro-
wadzone przez ojca Redemptorystę
Urbanowicza. W dniu odpustu przy-
stąpiło do Komunii św. 830 wier-
nych.

W nowym roku katechetycznym
w katechizacji pomaga p. Sabi-
na Stolc z Ełganowa, ukończywszy
wcześniej szkołę średnią zdaniem
matury i kursem katechetycznym.
Kolędę rozpocząłem w adwencie.
Wcześniej przebywałem 3 tygodnie
na leczeniu w szpitalu.

Rok 1983
Ojciec święty ogłosił ten rok rokiem
odkupienia. Rekolekcje Wielkopost-
ne prowadził z wielkim uznaniem
dorosłych i młodzieży redemptory-
sta z Gdyni ojciec Jerzy Wesołowski.

Do parafii przybywa zagraniczna
pomoc w formie odzieży i mąki.

Ojczyzna nasza po raz drugi gości-
ła w dniach 16–23 czerwca papie-
ża Polaka. Ojciec św. beatyfikował
w Krakowie o. Rafała Kalinowskie-
go, brata Alberta Chmielowskiego
i siostrę Urszulę Ledóchowską. Na
spotkanie z papieżem do Często-
chowy udała się z naszej parafii
autokarowa pielgrzymka.

Ponownie nawiedza naszą diecezję
kopia Cudownego Obrazu Jasno-
górskiego w dniach od 7 do 14 lipca.
Obraz nawiedził kościoły dekanal-
ne. Gościliśmy Matkę Bożą w dniu
10 i 11 lipca. Było to przeżycie
ogromne i niepowtarzalne. Na przy-
jęcie obrazu udekorowano całą tra-
sę przejazdu od Pruszcza Gd. przez
Kleszczewo, Straszyn i obwodnicę
do Gdańska-Wrzeszcza. Przewozowi
towarzyszyła długa kolumna samo-
chodów i motocykli. W powitaniu
brał udział ks. biskup Tadeusz Go-
cłowski, księża dekanatu ze swoimi
parafianami. Pieszo przybyli piel-
grzymi z Sobowidza i Mierzeszyna.
Każda parafia dekanatu miała w na-
szym kościele wyznaczoną godzinę
czuwania. Wszystkie wioski parafii
włączyły się w zewnętrzne przygo-
towania uroczystości.

W tym roku w kościele dokonano
gruntownej konserwacji srebrnego
feretronu.

W zakrystii wmurowano dużą kasę
pancerną.

Zakupiono kolumnę nagłaśniającą
ze wzmacniaczem.

W kwietniu rozpoczęto wyrabiać pu-
staki, by dobudować do domu gospo-
darczego dom katechetyczny. Nowy
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budynek przy bezinteresownej po-
mocy parafian ukończono w czerw-
cu, wraz z doprowadzeniem do niego
wody i odprowadzeniem do wybu-
dowanego szamba ścieków.

Ksiądz biskup przydzielił nam do
pomocy ks. wikariusza Adama So-
kólskiego.

Odpust parafialny był poprzedzony
rekolekcjami, które głosił redemp-
torysta o. Waldemar Michalski z El-
bląga. Przybyły piesze pielgrzymki
z Sobowidza, Mierzeszyna, Jodłow-
na i Lublewa. Był połączony z dzięk-
czynieniem za zbiory rolników całe-
go naszego dekanatu. W listopadzie
odbyła się pielgrzymka autokarowa
Rady Duszpasterskiej do Częstocho-
wy i Niepokalanowa.

Rok 1984
W marcu odbyła się pielgrzymka
młodzieży z parafii na Jasna Górę,
której przewodniczył ks. wikariusz.

W Wielkim Poście odbyła się piel-
grzymka do Kalwarii Wejherow-
skiej; uczestniczyliśmy tam w Dro-
dze Krzyżowej.

Na wiosnę zostały umocnione fun-
damenty kościoła. Na cmentarzu
położono fundament pod nowe ogro-
dzenie. Zakupiono 35 m3 drewna
pod planowany remont dachu ko-
ścielnego.

Od 1 do 8 lipca zorganizowałem
autokarową pielgrzymkę starszych
ministrantów (29 osób) do Lichenia,
na Górę św. Anny, do Wadowic, Kal-
warii Zebrzydowskiej, Zakopanego
i Częstochowy.

W związku z rokiem odkupienia
w parafiach dekanatu odbyła się
pielgrzymka relikwii krzyża święte-
go.

Odpust parafialny był poprzedzony
rekolekcjami prowadzonymi przez
ojców redemptorystów z Gdyni. Na
odpust przybyły piesze pielgrzymki
z Godziszewa z ks. dr. Cyrklafem
(150 osób), z Mierzeszyna z ks. pro-
boszczem Borysem, z Podwyższenia
Krzyża św. z Pruszcza Gdańskiego
z ks. dziekanem Stanisławem Ładą
(30 osób), pielgrzymka z Jodłowna,
pielgrzymka z Sobowidza.

Została poświęcona grota ku czci
Matki Bożej przy wschodniej ścianie
kościoła.

31 lipca zmarł biskup gdański Lech
Kaczmarek.

Jesienią na cmentarzu na przy-
gotowanym fundamencie założono
siatkę drucianą.

W kościele wstawiono w oknach me-
talowe kraty. W sali katechetycznej
ułożona została drewniana boaze-
ria, a na plebanii betonowe schody
do piwnicy i drewniane na piętro.

30 grudnia został mianowany or-
dynariuszem gdańskim dotychcza-
sowy biskup sufragan Tadeusz Go-
cłowski. Wcześniej uczył mnie w se-
minarium prawa kanonicznego.

Rok 1985
W tym roku nasza parafia obchodzi
jubileusz 750-lecia istnienia. Z tej
okazji został wydany okolicznościo-
wy folder oraz wybudowane kaplice
różańcowe i ołtarz polowy między
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nimi. Na wspomniane prace za-
kupiono 20 ton cementu, 8 m3

drewna i zwieziono 30 przyczep
kamieni. Budowę kaplic rozpoczęli-
śmy w maju, a projekt wykonał mgr
inż. Jerzy Bednarczyk z Gdańska
Przymorza. Kuria biskupia zatwier-
dziła wykonany projekt. Parafianie
pracą społeczną wykonali betono-
we drogi i wybudowali z kamie-
nia i cegły 15 kaplic różańcowych
wraz z ołtarzem polowym między
nimi. Wszystko zostało pokryte bla-
chą ocynkowaną. Płaskorzeźby do
nich z drewna brzozowego wyko-
nał p. Marek Zagórski w pracowni
rzemiosła artystycznego w Staro-
gardzie Gdańskim. Zagospodarowa-
niem terenu przy kaplicach zajął
się p. inż. Furtak ze Szkoły Ogrod-
niczej w Pruszczu Gd. Konserwacji
płaskorzeźb dokonał p. konserwa-
tor inż. Andrzej Rodzowicz w pra-
cowni konserwatorskiej w Gdańsku
Zaspie. Dużo pracy stolarskiej i cie-
sielskiej wykonał mistrz stolarski
p. Franciszek Preuss. Oświetleniem
kaplic zajął się miejscowy elektryk
p. Jerzy Głowacki.

Przy wschodniej ścianie kościoła zo-
stała wybudowana grota kamienna
ku czci Serca Jezusowego. Bez-
pośrednim duchowym przygotowa-
niem parafii do odpustu i obcho-
dów 750-lecia jej istnienia były
Misje święte w dniach od 31.08.
do 08.09.1985. Misje prowadzi-
li ojcowie redemptoryści z Gdyni
pod przewodnictwem o. Augustyna
Brzoskowskiego. Na Misje parafia-
nie otrzymali pisemne zaproszenie
wraz z programem. Osobne zapro-
szenie skierowano do małżeństw

niesakramentalnych. Nikt z nich
nie uregulował ślubu kościelnego.

Wielki Odpust Jubileuszu
Parafii

8 września na odpust przybyły pie-
sze pielgrzymki z Pruszcza, Kłoda-
wy, Sobowidza, Mierzeszyna, samo-
chodowa z Lublewa. Sumie odpu-
stowej przewodniczył konsekrowa-
ny dzień wcześniej nowy biskup po-
mocniczy Zygmunt Pawłowicz, któ-
ry też poświęcił kaplice różańcowe.
W uroczystej Sumie uczestniczyło
27 kapłanów. Wiernych spowiadano
2 dni przed opustem i w czasie
odpustu.

W sierpniu został przeniesiony do
Pszczółek ks. wikariusz Adam So-
kólski. Z braku księży nie otrzyma-
liśmy nowego wikariusza.

W dniu 22 września zwiedził sank-
tuarium i nowo wybudowane ka-
plice różańcowe ks. biskup ordy-
nariusz Tadeusz Gocłowski i zło-
żył Matce Bożej piękną wiązankę
kwiatów.

We wrześniu ks. proboszcz rozpo-
czął starania o budowę kościoła
w Postołowie. Działkę pod kościół
ofiarował tamtejszy rolnik Jerzy
Brandt.

Rok 1986
Rok ten naznaczony jest staraniem
o pozwolenie władz państwowych
na budowę kościoła w Postołowie.
Niezależnie od tego parafia groma-
dzi materiały budowlane. W okresie
wiosennym pracą społeczną zrobio-
no ponad 4 tys. pustaków, zakupiono
14 tys. cegły i sto arkuszy blachy.
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Pan inż. architekt Jerzy Górski roz-
począł pracę nad projektem. Kościół
ma powstać na działce ofiarowanej
bezpłatnie przez Krystynę i Jerzego
Brandtów.

Odpust parafialny poprzedziły tra-
dycyjnie rekolekcje prowadzone
przez o. Aleksego Sławka – re-
demptorystę z Gdyni. Uroczysto-
ści przewodniczył kolega kursowy
ks. kanonik Andrzej Rurarz z pa-
rafii św. Stanisława we Wrzesz-
czu. Przybyły piesze pielgrzymki
z Sobowidza, Mierzeszyna, Prusz-
cza i samochodowa z Lublewa. Uro-
czystość uświetnił chór Solidarności
Stoczniowców z parafii św. Brygidy
w Gdańsku. Do Komunii przystąpiło
ok. 900 wiernych.

Nowo wybudowanymi kaplicami ró-
żańcowymi opiekują się: Anna Jur-
kowska, Honorata Szarmach, Jo-
anna Kusz, Beata Kopicka, Zofia
Jagła, Wioletta Jurkowska, Lucyna
Maliszewska, Tamara Sroka, Irena
Tkaczyk, Zofia Zalewska, Andżela
Grosz, Katarzyna Marczyńska, Iwo-
na Banaczyk, Irena Kapuścińska,
Renata Sławna, Jolanta Kopicka.

W dniu 19 września wszyscy kapła-
ni dekanatu udali się do Biskupa
Gdańskiego i przedstawili prośbę
o podjęcie starań koronacji obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej ko-
ronami papieskim. Następnie pod
kierownictwem kapłanów poszcze-
gólnych parafii dekanatu parafianie
odbyli w tej intencji 9 tygodniową
nowennę, zakończoną pielgrzymką
parafian na Jasną Górę w dniach
24–27 listopada, w której uczestni-
czyło 82 pielgrzymów.

Rok 1987
Radosnym przeżyciem była wiado-
mość o przysłaniu dekretu Stoli-
cy Apostolskiej w dniu 2 lutego,
wyrażającego zgodę na koronację
Cudownego Obrazu. O fakcie tym
poinformował osobiście Arcypasterz
Gdański przybywając w niedzielę,
1 marca do naszej parafii.

Bardziej ofiarni parafianie oraz ofia-
rodawcy z innych parafii złożyli zło-
tą biżuterię, którą księża probosz-
czowie z Przywidza, Mierzeszyna,
Sobowidza oraz kustosz miejscowe-
go Sanktuarium przekazali złotni-
kowi p. Zygmuntowi Zielińskiemu
w Szczecinie w celu wykonania zło-
tych koron.

W ramach przygotowań do korona-
cji Rada Duszpasterska 13 kwiet-
nia podjęła decyzję zasypania stawu
sąsiadującego z kaplicami różańco-
wymi oraz położenia nowej asfalto-
wej nawierzchni dookoła kościoła.
Do pracy przy zasypywaniu sta-
wu włączyli się rolnicy posiadający
traktory. Przez 3 kolejne soboty po-
siadający traktory przywieźli około
350 przyczep piasku ze żwirow-
ni w Gołębiewie. Nadto od Wiel-
kiego Czwartku do połowy lipca
Zarząd Dróg Lokalnych w Przy-
widzu przywoził ziemię z rowów
melioracyjnych, przyspieszając za-
sypanie stawu. Zasypywany teren
został zmeliorowany.

Trudności były przy asfaltowej na-
wierzchni wokół kościoła. Potrzeba
było zgody odpowiedniego minister-
stwa.
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Od strony północnej kaplic różańco-
wych postawiono kamienno-żelazne
ogrodzenie.

W kościele wstawiono nowe główne
drzwi.

Uroczystości związane
z koronacją obrazu

Trasę do Gdańska 5 km dekorowali
parafianie, a pozostałą część parafie
dekanatu.

Przed przewozem obrazu przybyli
do parafii księża biskupi oraz ks.
infułat Bernard Polzin. Ks. biskup
sufragan odprawił Mszę św. z ho-
milią, a przed pożegnaniem obrazu
słowo Boże wygłosił ks. biskup or-
dynariusz.

W kolumnie ok. 115 samochodów
obraz przewieziono do Bazyliki Ma-
riackiej, po czym Mszę św. odpra-
wił tam ksiądz biskup ordynariusz.
Z bazyliki przeniesiono obraz do
kościoła Opatrzności Bożej w Gdań-
sku Zaspie, skąd 12 czerwca został
przeniesiony do ołtarza papieskie-
go. Podczas Mszy św., którą papież
odprawiał dla ludzi pracy o godz.
15.30, osobiście ukoronował Cu-
downy Obraz. Po koronacji na czas
wakacyjny obraz umieszczono w Ka-
tedrze Oliwskiej.

Uroczystości pokoronacyjne

W dniach od 2 do 5 września
odbyły się rekolekcje przedodpu-
stowe prowadzone przez o. Olesz-
kiewicza – redemptorystę. W dniu
5 września pod przewodnictwem
ks. Biskupa Ordynariusza Tade-
usza Gocłowskiego Cudowny Ob-
raz został uroczyście przewieziony

w asyście 50 samochodów z Bazy-
liki Mariackiej, gdzie przebywał od
15 sierpnia. W wieczorowej Mszy św.
na powitanie obrazu, odprawianej
przez wszystkich kapłanów dekana-
tu pod przewodnictwem ks. bisku-
pa Gocłowskiego, uczestniczyło bar-
dzo dużo parafian. W dniu następ-
nym, 6 września (niedziela) biskup
Zygmunt Pawłowicz przeprowadził
wizytację kanoniczną parafii. Uro-
czystości dziękczynne obchodzono
przez cały tydzień. Centralna uro-
czystość odpustowa połączona w die-
cezjalnym dziękczynieniem za plony
pod przewodnictwem biskupa Zyg-
munta Pawłowicza odbyła się w nie-
dzielę, 13 września. Przybyły piesze
pielgrzymki z Pruszcza, Łęgowa,
Kłodawy, Sobowidza, Mierzeszyna,
Jodłowna oraz wielu pielgrzymów
indywidualnych.

Od 14 września rozpocząłem sta-
rania u władz państwowych i ko-
ścielnych o pozwolenie na budowę
Kościoła w Postołowie. W dniu 27 li-
stopada uzyskano pozwolenie na bu-
dowę. W niedzielę 29 listopada na
ofiarowanej działce (0,14 ha) odpra-
wiłem pierwszą Mszę św. połączoną
z poświęceniem placu pod budowę.
W następnych dniach zrobiono wy-
kopy na podpiwniczenie. Wcześniej,
23 listopada wyruszyła na Jasną
Górę 45-osobowa parafialna piel-
grzymka dziękczynna za koronację
Cudownego Obrazu. 9 grudnia Ry-
cerstwo Niepokalanej naszej parafii
obchodziło pierwszą rocznicę zało-
żenia. Uroczystej Mszy św. przewod-
niczył biskup Zygmunt Pawłowicz.
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Rok 1988
Od 31 stycznia rozpoczęła się pere-
grynacja kopii Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej w Die-
cezji Gdańskiej. Parafia przygoto-
wała się do przyjęcia obrazu przez
Misje święte prowadzone przez Oj-
ców Redemptorystów z Braniewa
w dniach od 8 do 13 maja. 13 ma-
ja o godz. 19.00 w asyście ok.
120 samochodów przywieziono ob-
raz z Sobowidza. Cała trasa we
wszystkich parafiach dekanatu by-
ła udekorowana. Powitaniu i po-
żegnaniu obrazu w każdej para-
fii przewodniczyli biskupi gdańscy.
W naszej parafii w powitaniu uczest-
niczył biskup Zygmunt Pawłowicz,
który w dniu następnym udzielił
sakramentu bierzmowania. O godz.
15.00 odprawił Mszę św. na poże-
gnanie obrazu. Ks. proboszcz doko-
nał zawierzenia parafii Matce Bożej.
W asyście ok. 200 samochodów po
Mszy św. obraz przewieziono do
parafii św. Kazimierza w Gdańsku
Zaspie.

17 maja delegacje z wszystkich para-
fii naszej diecezji ze swymi duszpa-
sterzami odbyły pielgrzymkę dzięk-
czynną na Jasną Górę, by w czuwa-
niu nocnym pod przewodnictwem
biskupów gdańskich wyrazić po-
dziękowanie za łaski nawiedzenia.

W rocznicę pobytu Papieża w Gdań-
sku urządzono 10-dniowy Kongres
Eucharystyczny w Gdańsku, który
zbiegł się z uroczystością Bożego
Ciała. Zakończenie Kongresu na-
stąpiło 12 czerwca, a nasza parafia
w tym dniu przeżywała 2 roczni-
cę koronacji Cudownego Obrazu.

O godz. 18.00 ks. biskup ordyna-
riusz przewodniczył Mszy św. dzięk-
czynnej za koronację.

Rok ten jest rokiem rozpoczę-
cia budowy kościoła w Postołowie
(11 kwietnia).

Równolegle rozpoczęto budowę Dro-
gi Krzyżowej w miejscu zasypanego
stawu przy trąbkowskim kościele.
Projekt Drogi Krzyżowej wykona-
ła inż. architekt Beata Wrońska
z Gdyni.

W głównym wejściu kościoła żelazną
kratę wykonał p. Stefan Płocke.

10 lipca uroczystość prymicyjną
przeżywał w naszej parafii ks. Mie-
czysław Król, który jako kleryk
pomagał w parafii, a święcenia ka-
płańskie otrzymał w Paryżu.

Odpust parafialny
4–11 września

Tygodniowy odpust rozpoczęto uro-
czystą Sumą celebrowaną przez
ks. biskupa Ordynariusza Tadeusza
Gocłowskiego. Wystąpił chór z pa-
rafii św. Wojciecha w Starogardzie
Gd. Na dzień 8 września ks. bi-
skup zaprosił do Trąbek wszyst-
kich kapłanów diecezji gdańskiej
i sam przewodniczył koncelebrowa-
nej przez ok. 130 księży Mszy św. Na
zakończenie odpustu Mszy św. prze-
wodniczył biskup Zygmunt Pawło-
wicz. Wystąpił chór stoczniowców
z parafii św. Brygidy w Gdańsku.

Budowa kościoła w Postołowie

Do 20 listopada odeskowano za-
daszenie, wstawiono okna i drzwi.
Koszt wynosił 6 mln 130 tys. zł. Tego
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dnia uroczystą Msza św. zakończono
tegoroczne prace przy kościele.

Droga krzyżowa

Do odpustu wybudowano w stanie
surowym kaplice Drogi Krzyżowej.
Położono asfaltowe ścieżki i wyko-
nano kamienno-żelazne ogrodzenie.

Rok 1989
Kontynuowano prace budowlane
kościoła w Postołowie oraz pra-
ce budowlane przy kaplicach Drogi
Krzyżowej. Kaplice fundowali indy-
widualni sponsorzy.

W lipcu odbyła się pielgrzymka mło-
dzieży i ministrantów do grobu ks.
Jerzego Popiełuszki, Niepokalano-
wa, Lichenia, Markowic i Górki
Klasztornej. Autokarem kierował
p. Manfred Kratzke.

Tygodniowy odpust

Program otrzymały wszystkie para-
fie diecezji. W pierwszym dniu odpu-
stu ks. biskup Zygmunt Pawłowicz
poświęcił kaplice Drogi Krzyżowej.
Rzeźby wykonał p. Marek Zagór-
ski ze Starogardu Gd., natomiast
oszklenie – p. Franciszek Preuss. Do
rozpoczęcia odpustu wybudowano
przy parkingu tzw. „Herbaciarnię”
dla pielgrzymów. Po uroczystości od-
pustowej intensywnie kontynuowa-
no pracę przy kościele w Postołowie,
jako pomniku wdzięczności za ko-
ronację Matki Bożej Trąbkowskiej.

Pan Franciszek Preuss wykonał
do kościoła 10 drzwi dębowych,
a posadzkę wykonali lastrykarze
z Wrzeszcza.

Na Boże Narodzenie odbyła się
w tym kościele pierwsza pasterka.

Rok 1990
W kwietniu dokończono budowę
kościoła w Postołowie. W niedzielę
29 kwietnia ks. biskup ordynariusz
Tadeusz Gocłowski w asyście kapła-
nów dekanatu dokonał konsekracji
kościoła nadając mu tytuł św. Józefa
Robotnika (odpust 1 maja). Wmuro-
wał też kamień węgielny w podsta-
wę ołtarza z fundamentów kościo-
łów św. Józefa w Nazarecie i Rzymie
przywiezionych przez p. Zygmun-
ta Bednarczyka kierownika budowy
z Oruni. Są wmurowane relikwie
świętych męczennic rzymskich św.
Łucji i św. Agaty. Szczegółową kro-
nikę kościoła postołowskiego prowa-
dzą Teresa i Bogumił Polasikowie.

W dniu 19 maja święcenia kapłań-
skie otrzymał nasz rodak Wiesław
Stolc z Ełganowa, a w niedzielę
20 maja odprawił uroczystą Sumę
prymicyjną o godz. 11.00 w asy-
ście kapłanów dekanatu i kilkuna-
stu kleryków. Udział parafian był
bardzo liczny. Przyjęcie prymicyjne
odbyło się na plebanii.

13 czerwca miejscowy duszpasterz
obchodził 25-lecie kapłaństwa. Uro-
czysta Msza św. odbyła się o godz.
12.00. Kazanie wygłosił ks. Borys
z Mierzeszyna. Organizacją jubile-
uszu zajął się p. Józef Sroka. W tym
roku wznowiono odpust patronalny
kościoła – Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Sumę odpustową
z kazaniem celebrował nowo wy-
święcony ks. Wiesław Stolc.
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Odpust tygodniowy

Program odpustu został wydruko-
wany w Gwieździe Morza, Gazecie
Gdańskiej i w Dzienniku Bałtyckim.

Sumę rozpoczynającą tygodnio-
wy odpust odprawił biskup Zyg-
munt Pawłowicz. Wystąpił chór
z parafii św. Stanisława Kostki
z Gdańska-Oliwy. Po raz pierwszy
w niedzielę kończącą tygodniowy
odpust połączono dziękczynienie za
plony z dożynkami gminnymi. Prze-
wodniczył ks. Stanisław Łada, dzie-
kan z Pruszcza, a kazanie wygłosił
kolega kursowy ks. kanonik An-
drzej Rurarz. Wystąpił znany w die-
cezji zespół „Duwal”. Zaszczycił nas
obecnością p. poseł Antoni Furtak
i wójt gminy Stanisław Dziemiński.

Ulewny deszcz pokrzyżował uroczy-
stości.

Jest to pamiętny rok wprowadzenia
katechizacji do szkoły. Katechezy
podjęły się dwie panie katechetki
Sabina Stolc i Mariola Jankowska,
a także ksiądz proboszcz.

W sierpniu zmarła wieloletnia ko-
ścielna Gertruda Otto. Mieszkanie
po niej, po odnowieniu, przekazano
rodzinie Heleny i Pawła Formellów.

W tym roku wstąpił do seminarium
wieloletni ministrant Krzysztof Sro-
ka. Również w tym roku wieczyste
śluby zakonne złożyła siostra Bogu-
miła Klukowska z Ełganowa.

W ramach katechezy szkolnej ucz-
niowie po raz pierwszy mieli 3 dni
wolne w szkole na czas wielkopost-
nych rekolekcji.

ks. E. Szymański

Józef

Gdy potem upłynęły dni ich oczysz-

czenia według Prawa Mojżeszowego,

przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je
przedstawić Panu. A gdy Rodzice
wnosili Dzieciątko Jezus, aby postą-
pić z Nim według zwyczaju Prawa,
Symeon wziął Je w objęcia, bło-
gosławił Boga (...) A Jego ojciec
i Matka dziwili się temu, co o Nim
mówiono. Symeon zaś błogosławił
Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:
Oto Ten przeznaczony jest na upadek
i na powstanie wielu w Izraelu, i na
znak, któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie (...)
A gdy wypełnili wszystko według
Prawa Pańskiego, wrócili do Gali-
lei, do swego miasta – Nazaret. (por.
Łk 2,22–39)
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Ty także, współczesny Józefie, czę-
sto jesteś milczący.

Masz o czym rozmyślać. Kiedy pra-
cujesz w swoim warsztacie, myślisz
o tym, żeby jak najlepiej wykonać
swoją pracę. Myślisz także o tym, że-
by kupić lepszą pralkę dla swej Ma-
ryi. Nie chcesz, żeby się tak męczyła.
Myślisz także o tym, co robi właśnie
twoja córeczka. Te myśli wcale nie
przeszkadzają ci w pracy, przeciw-
nie – wspomnienie zmęczonej Maryi
lub małych rączek, które czekają
na ciebie z uściskiem, sprawia, że
zaczynasz pracować z podwójnym
zapałem.

Po powrocie do domu myślisz o tym,
w czym pomóc swojej żonie. Bawiąc
się z córeczką, myślisz o tym, że
jest ona światłem waszego domu
i że już zaczyna wyrastać ze wszyst-
kich swoich kolorowych kaftaników,
które uszyła dla niej Maryja.

Wieczorem, oboje z żoną myślicie
o waszym wspólnym życiu, o nie-
łatwym jutrze, które was czeka,
o tysiącach spraw tak maleńkich jak
bucik waszej córeczki i tak wielkich,
jak jej przyszłe szczęście.

– Ty myślisz o nas, kochanie – mówi
z wdzięcznością Maryja.

– Nasz tatuś myśli o nas – mówi też
waszemu dziecku.

Jesteś ich opiekunem. Tobie także
– jak Józefowi z Nazaretu – została
powierzona niewiasta i mała, czło-
wiecza kruszyna. Wprawdzie dałeś
swemu dziecku ciało, ale wiesz – jak
tamten Józef – że dziecko należy do
Boga.

Zostało ci powierzone w depozyt jak
bezcenny majątek życia, który ty
– ziemski ojciec – masz pomnażać
i rozwijać. Brak ci słów wobec tych
tajemnic ojcostwa. Wcale się nie dzi-
wisz, że Józefa z Nazaretu nazwano
milczącym świętym. Milkną bowiem
wszystkie ludzkie słowa, gdy w tak
przedziwny sposób przemawia Bóg.

Jesteś bliskim krewnym Józefa. Ty
także zanosisz swoje dziecko do
świątyni. Razem z Maryją przedsta-
wiacie je Bogu. Prowadźcie tam czę-
sto waszą małą dziewczynkę, a wów-
czas – gdy podrośnie i zacznie gubić
się w świecie wartości i w tłumie in-
nych ludzi – odnajdziecie ją zawsze
w Bogu.

Zawsze spotkacie się w świątyni.
Twojemu dziecku, Józefie, także za-
graża Herod. Kiedyś czyhał przycza-
jony na oddziale ginekologicznym,
ale wyście ocalili przed nim waszą
córeczkę. Lecz to jeszcze nie koniec
jego walki o tron i panowanie. Bę-
dzie was ścigał. Nie zabił ciała –
będzie chciał zabić jej duszę. Józefie,
jeśli waszej córeczce zagraża nie-
bezpieczeństwo – wstań, weź dziecię
i jego matkę i uchodź jak tamci do
Egiptu. Ty jesteś odpowiedzialny za
życie, które ci Bóg powierzył.

Gdy rano spieszysz do swojego
warsztatu, w kościele parafialnym
rozpoczyna Mszę świętą Ksiądz Jó-
zef, wasz proboszcz. Czy wiesz, jak
wielkie pokrewieństwo łączy was
w Józefie z Nazaretu? Ksiądz Józef,
kapłan, jest ojcem waszej parafii,
ty – ojciec małej dziewczynki masz
udział w kapłaństwie wiernych. Je-
steś kapłanem waszego kościoła do-
mowego, pierwszym nauczycielem
wiary w swojej rodzinie.

15



Tobie powierzono człowieka, który
należy do Boga. Księdzu Józefo-
wi powierzono Ciało Boga, który
chce należeć do człowieka. W cza-
sie konsekracji chleb w kapłańskiej
ręce staje się Ciałem Chrystusa –
tego samego, który kiedyś, w Na-
zarecie, łączył swą dziecinną rączkę
z ciesielską, silną dłonią Józefa. Ty
przynosisz człowieka Bogu. Kapłan
niesie Boga człowiekowi. Twoja ro-
dzina służy Kościołowi, który bez
rodziny nie mógłby wzrastać. Ko-
ściół zaś służy twojej rodzinie, która
bez Kościoła nie miałaby życia Boże-
go. Ksiądz Józef i ty – obaj jesteście
spadkobiercami Jezusowego Opie-
kuna, ty – jako opiekun rodziny,
Ksiądz Józef – jako opiekun sa-
kramentalnego Jezusa w Kościele.
Obaj jesteście potrzebni Kościołowi

– wasze role są wyspecjalizowane
i wymagają pełnego zaangażowania.
Każdy z was na innym odcinku bu-
duje Kościół Boży, ale budowa ta
wymaga współpracy i wielkiej od-
powiedzialności ze strony obydwu
Józefów.

Każdy z nich musi włożyć w to
wspólne budowanie swoje cegiełki
trudu, miłości, wyrzeczenia i od-
powiedzialności. Gdzie zaś mowa
o pracy i miłości, o odpowiedzial-
ności i wyrzeczeniu, tam pojawia
się wasz wspólny patron – milczący
święty Cieśla z Nazaretu, któremu
Bóg powierzył pierwszy Kościół do-
mowy na ziemi – Jezusa i Maryję.
I nie doznał Pan zawodu.

s. Magdalena

NAWRÓCIĆ SIĘ TO NAUCZYĆ SIĘ KOCHAĆ
Typowe trudności w nawróceniu

Istnieje kilka typowych postaw, któ-
re utrudniają czy wręcz uniemożli-
wiają proces nawrócenia. Pierwszą
z takich postaw jest lekceważenie
własnych grzechów i słabości.
Człowiek ma z reguły tendencję

do wyolbrzymiania cudzych słabo-
ści i do pomniejszania swoich wła-
snych. Widzimy drzazgę w oku brata
a nie widzimy belki w naszym wła-
snym oku. Lekceważymy grzechy
i słabości, które rzeczywiście mogą
nie być bardzo wielkie, ale któ-
re mogą skutecznie zaburzyć nasze
więzi z innymi ludźmi oraz mogą
stać się źródłem konfliktów, napięć
i cierpienia. Przykładem takich –
zdawałoby się – drobnych grzechów
i słabości może być plotkowanie,
stałe narzekanie na kogoś lub na
coś, przesadna podejrzliwość, agre-
sywność w słowach i zachowaniach,
wygodnictwo, patrzenie na życie
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i świat wyłącznie z własnej per-
spektywy, itp. Dopóki nie uznamy
faktu, że jakość życia zależy głów-
nie od naszych codziennych postaw
w drobnych sprawach i że nie mo-
żemy lekceważyć naszych „małych”
słabości i grzechów, dopóty blokuje-
my sobie szansę na nawrócenie i na
większą radość w naszym życiu.

Drugą typową przeszkodą w na-
wróceniu jest porównywanie sa-
mego siebie z innymi ludźmi.
Porównywanie siebie z innymi ma
bowiem z reguły na celu ucieczkę od
prawdy o sobie albo usprawiedliwia-
nie własnych grzechów i słabości.
W kontekście rachunku sumienia
i potrzeby nawrócenia porównuje-
my się najczęściej z ludźmi, których
uznajemy za gorszych od siebie.
Wpadamy wtedy w kilka pułapek.
Po pierwsze, osądzamy moralnie in-
nych ludzi. Osądzamy nie tylko ich
zachowania zewnętrzne, ale także
ich wewnętrzne motywy działania,
ich stopień świadomości i wolności,
ich sumienia. A takiej oceny może
dokonywać jedynie Bóg, bo tylko
On zna serce człowieka. Po drugie,
robiąc sobie rachunek sumienia nie
porównujemy się zwykle z Chry-
stusem czy z tymi ludźmi, którzy
potrafią Go naśladować w sposób
wierny i ofiarny. Nie porównujemy
się na ogół z postawą Ojca Świętego
czy Matki Teresy z Kalkuty, aby się
mobilizować i zmieniać, lecz raczej
z postawą tych, których uznamy za
gorszych od nas, aby unikać stawia-
nia sobie wymagań i aby „uspokoić”
nasze sumienie. Ale przecież zna-
lezienie choćby jednego człowieka,
który wydaje się nam gorszy od nas

samych, nie sprawi, że nasze po-
stępowanie jest właściwe. Szczęście
nie płynie z tego, że ktoś – w mojej
opinii – jest gorszy ode mnie, lecz
z tego, że ja naśladuję Chrystusa, że
kieruję się Jego miłością i prawdą.
Po trzecie, porównując się z inny-
mi zaczynamy przemianę i naprawę
świata od żądania, by inni ludzie się
nawrócili. Tymczasem każdy z nas
jest odpowiedzialny najpierw za sie-
bie, a nie za postawę innych ludzi.
Każdy chrześcijanin jest zobowiąza-
ny do podjęcia wysiłku osobistego
nawrócenia zanim będzie próbował
pomagać innym, by się nawrócili.
Tylko przemieniając samego siebie
według wskazań Ewangelii, można
przyczynić się do przemiany oblicza
tej ziemi.

Ostatnią z typowych przeszkód
w nawróceniu jest przekonanie
danego człowieka, że nie może
on już się zmienić. Taki czło-
wiek nie neguje i nie lekceważy
zwykle swoich grzechów i słabości.
Nie porównuje się z innymi ludź-
mi, aby szukać gorszych od siebie
i aby usprawiedliwiać własne słabo-
ści. Ale – uznając własne grzechy
– mówi sobie i innym, że już „taki
jest” i że nic na to nie poradzi.
Wbrew pozorom nie jest to postawa
pokory lecz przejaw wygodnictwa
i egoizmu. Taki człowiek deklaruje
bowiem pośrednio, że nie podejmie
żadnego wysiłku przemiany i że nie
zrobi nic, aby zerwać z dotychcza-
sową postawą. Tymczasem nie jest
prawdą to, że w określonej sytuacji
człowiek nie może się już zmienić
i że nie może mieć nowej przyszłości.
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Tylko w świecie rzeczy bywają pro-
cesy nieodwracalne. Nie można np.
odzyskać stłuczonego kryształu czy
spalonego przedmiotu. W świecie
ludzkim natomiast – poza zupeł-
nie skrajnymi przypadkami – nie
ma sytuacji nieodwracalnych. Od
dziesięciu lat pracuję z ludźmi uza-
leżnionymi i wiem, że współpracu-
jąc z łaską Bożą i stawiając sobie
twarde wymagania, część z tych lu-
dzi całkowicie zmieniła swoje życie.

Nierzadko po kilkudziesięciu latach
wyrządzania ogromnych krzywd so-
bie i bliskim. Prawdą jest, że nie-
mal każdy z nas może powiedzieć,
iż trudno jest mu zmienić określo-
ne postawy i zachowania. Ale nikt
z nas nie powinien twierdzić, że już
nie potrafi się zmienić i że nie może
mieć nowej przyszłości.

ks. Marek Dziewiecki

UCZESTNICTWO W ŚMIERCI CHRYSTUSA

Wszystkie Ewangelie synoptyczne
zgodnie odnotowują bardzo intere-
sujące i wymowne zdarzenie. Oto
Chrystus w rozmowie z saduce-
uszami, podkreślając realny cha-
rakter zmartwychwstania, nawią-
zuje do starotestamentalnej teofanii
w krzaku gorejącym i uzasadnia
fakt przyszłego zmartwychwstania
ciekawym zdaniem: „Bóg nie jest Bo-
giem umarłych, lecz żywych; wszy-
scy bowiem dla Niego żyją” (Łk
20,38; por. Mt 22,32; Mk 12,18–27).

„Bóg żywych” powołując człowieka
do bytu na swój obraz i czyniąc go
sobie podobnym (Rdz 1,26), stworzył

go do życia i obdarzył nieśmiertelno-
ścią (Mdr 2,23; Syr 17,11). A zatem –
jak podkreślają księgi Mądrościowe
– „śmierci Bóg nie uczynił” (Mdr
1,13), ale „weszła na świat przez
zawiść diabła” (Mdr 2,24). Śmierć
jest więc – przynajmniej w wymia-
rach historycznych – konsekwencją
grzechu i stanowi manifestację zwy-
cięstwa szatana.

Starotestamentalny motyw śmierci
podejmuje w Nowym Testamencie
szczególnie św. Paweł, dokonując już
bardziej teologicznej refleksji nad
misterium Thanatos. Misterium to
łączy wyraźnie Apostoł z dwiema
tajemnicami – z tajemnicą grzechu
pierworodnego i z tajemnicą Chry-
stusa Odkupiciela. Łącząc „prawo
śmierci” z grzechem Adama, Apo-
stoł wyjaśnia, że „przez jednego
człowieka grzech wszedł na świat,
i w ten sposób śmierć przeszła na
wszystkich ludzi” (Rz 5,12). A zatem
każdy człowiek, pochodzący przez
naturalny akt rodzenia od praro-
dziców, jest skazany na śmierć i
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„przemija jak cień” (Ps 39,7; por.
Hi 14,1–2). Ale to jest dopiero jedno
oblicze śmierci w teologii Pawłowej
– genetyczne, pełne tragicznych na-
pięć i egzystencjalnego bólu. Drugie
oblicze jest przepełnione nadzieją
i ufną perspektywą sięgającą dale-
ko poza doczesność. Oto Chrystus,
nie podlegający w swoim integral-
nym człowieczeństwie pod prawo
grzechu, poddaje się dobrowolnie
pod panowanie śmierci, przyjmując
ją z pełną świadomością w duchu
miłości (J 15,13; Rz 5,8). Stara pa-
trystyczna zasada, oparta na Piśmie
świętym głosi, że to, co przyjął na
siebie Mistrz z Nazaretu, to od-
kupił i uświęcił; to, co przyjął na
siebie Pan, to pokonał i zwyciężył:
„W czym bowiem sam cierpiał będąc
doświadczony, w tym może przyjść
z pomocą tym, którzy są poddani
próbom”

(Hbr 2,18; por. 1 Kor 15,24–27).
To właśnie Jezus – podkreśla św.
Paweł – „przezwyciężył śmierć, a na
życie i nieśmiertelność rzucił świa-
tło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10).
Lubujący się w antytezach Apostoł
przeciwstawia pierwszemu Adamo-
wi, przez którego weszła śmierć
w kosmos, drugiego Adama – Chry-
stusa, przez Którego i w Którym
zapanowało znowu we wszechświe-
cie zwycięskie życie: „Jak w Adamie
umierają, tak też w Chrystusie wszy-
scy będą ożywieni” (l Kor 15,22; por.
Rz 5,17–21).

Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią
ucieleśniło się w Jego zmartwych-
wstaniu. Śmierć człowieka, będą-
ca partycypacją w śmierci Chrystu-
sa, staje się uczestnictwem w Jego

zmartwychwstaniu (Rz 6,4–5; Kor
15,21).

Nawiązując do Pawłowej teolo-
gii śmierci i zmartwychwstania
K.Rahner wyjaśnia, że Chrystus
poprzez własną śmierć wprowadził
w swoje człowieczeństwo łaskę –
zmartwychwstanie i uwielbienie cia-
ła. Przez Jego człowieczeństwo łaska
ta została udzielona wszystkim lu-
dziom i całemu światu, stając się eg-
zystencjalnym elementem każdego
osobowego życia i wewnętrzną zasa-
dą wszechświata”. Od tego momentu
każdy człowiek, partycypując przez
swoją śmierć w śmierci Chrystu-
sa, uczestniczy tym samym w Jego
zwycięstwie nad śmiercią – w zmar-
twychwstaniu. Chrystus schodzący
w śmierci do „serca” wszechświata,
ożywia je i potencjalnie przebóstwia.
Pascha – „przejście” Chrystusa jest
paschą wszechświata – „przejściem”
ze śmierci do życia. Dlatego teolo-
gia tajemnicy paschalnej ma ścisły
związek z teologią śmierci i zmar-
twychwstania.

Śmierć staje się więc punktem kul-
minacyjnym w życiu człowieka, po-
nieważ w niej i przez nią w sposób
istotny, przy zaangażowaniu całego
siebie, swojej istoty, uczestniczy się
w dziele zbawczym Chrystusa. To
prawda, że – jak mówi tytuł po-
wieści H. Pallady – „każdy umiera
w samotności”, ale to też prawda, że
w każdym człowieku umiera Chry-
stus; że w każdym umieraniu za-
wiera się Jego śmierć; że umieramy
razem z Nim, a On z nami: „Razem
z Chrystusem zostałem przybity do
krzyża” (Ga 2,19). Po wyzwala-
jącej z „mocy ciemności” śmierci
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Chrystusa, każda śmierć jest „bra-
mą życia”. Ponieważ „za wszystkich
umarł Chrystus” (2 Kor 5,15), Je-
go zwycięstwo nad śmiercią dotyczy
każdej śmierci i ma charakter uni-
wersalny. W swojej śmierci zamknął
śmierć wszystkich bez wyjątku lu-
dzi, stając się dla nich powszechną
nadzieją zmartwychwstania. Stąd
w listach Pawłowych zawarte jest
nawoływanie do radosnej nadziei
(por. 1 Tes 4,13–14; 1 Kor 15,54–55;
Flm 3,20–21), czyli radykalnej de-
cyzji, dzięki której gestem pełnym
ufności człowiek bierze w swoje ręce
całe swe istnienie i bez stawiania
warunków oddaje je Bogu-Miłości.
Podkreśla przy tym Apostoł, że tak
głoszona nauka posiada najwyższą

rangę, ponieważ jest „słowem Pań-
skim” (1 Tes 4,15).

Powyższa tajemnica jest nie tylko
jedną z istotnych prawd pierwotnej
chrześcijańskiej katechezy, lecz tak-
że jedną z naczelnych prawd przeży-
wanych ciągle w Kościele w liturgii,
tej „świętej arce Tradycji” – jak to
określa Y. Congar. Powyższe roz-
ważanie o tajemnicy śmierci, można
podsumować słowami św. Ireneusza,
najstarszego Ojca Kościoła z roku
180:

„Jest chwałą Boga, aby człowiek
żył.”

ks. prof. R. Rogowski

RADY DLA ZABIEGANYCH RODZICÓW

1. Pierwsze lata życia są ważne:
w tym okresie tworzą się podstawo-
we struktury osoby.

2. Dzieci są osobami z charakte-
rem, temperamentem, potrzebami,
pragnieniami, zmianami nastrojów.
Tak jak wy sami. Pozwólcie także im
na wyrażanie gwałtownych uczuć.

3. Dzieci naśladują wasze zacho-
wania. Nie zrobią natomiast tego,
co im nakazujecie. Nie wygłaszajcie

kazań. Dzieci uczą się tylko tego,
co doświadczają.

4. Rodzice muszą mieć jednakową
myśl wychowawczą. Nie znaczy to,
że muszą robić to samo, czy stawać
się murem z żelbetonu.

5. Nie wchodźcie w konflikty z dzieć-
mi. Ilekroć się to wam przydarzy
– zawsze na tym stracicie.

6. Bądźcie cierpliwi. Również wobec
siebie. Nikt nie powiedział, że łatwo
jest być rodzicami.

7. Rodzice nie są jedynymi wycho-
wawcami: istnieje również środowi-
sko, w którym dzieci się obracają.

8. Mówcie «nie». W ten sposób wasze
dzieci dowiedzą się, że chronicie je
przed błędami.
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9. Zarezerwujcie sobie czas na wspól-
ne zabawy i śmiech. Przeżywajcie
wasze wartości w radości. Jeżeli
przez cały dzień będziecie głosić ka-
zania, wasze dzieci zapragną uciec.

10. Wręczajcie sobie podarki.

11. Nauczcie się nie lekceważyć
problemów, ale je rozwiązywać.

12. Przyjmujcie w domu przyjaciół
waszych dzieci.

13. Dodawanie ducha jest bardzo
istotnym elementem w praktyce wy-
chowania dziecka. Jest tak ważne,
że jego brak można uznać za przy-
czynę pewnych anomalii w zacho-
waniu. Dziecko, które zachowuje
się źle, jest dzieckiem, któremu
nie dodawano ducha.

14. Pozwólcie dzieciom, by nie przy-
takiwały wam we wszystkim. Przede
wszystkim naprawdę ich wysłuchuj-
cie. Wydaje się wam, że rozumiecie
to, co chcą powiedzieć, ale w rzeczy-
wistości nie słuchacie ich.

15. Podkreślajcie pozytywne strony
waszych dzieci. Dzieci nie zawsze
są ich świadome. Wszyscy lubią
komplementy, wasze dzieci również.

16. Pozwólcie im, by uczestniczy-
ły w decyzjach rodzinnych. Wyja-
śniajcie motywy waszych wyborów.
Odpowiadajcie na ich «dlaczego?»

17. Dotrzymujcie słowa. Bądźcie
konsekwentni. Trzymajcie się pod-
jętych decyzji. Nie przyrzekajcie po-
chopnie i nie wygłaszajcie gróźb bez
zastanowienia.

18. Przyznawajcie się do własnych
błędów i przepraszajcie za nie. Miej-
cie odwagę być niedoskonałymi i po-
zwólcie na to również dzieciom.

19. Bawcie się z dziećmi.

20. Pamiętajcie, że każde dziec-
ko jest niepowtarzalne. Nie istnieje
wychowanie «w liczbie mnogiej».

21. Niektóre czasowniki «nie mają»
trybu rozkazującego. Nie możecie
powiedzieć: «Ucz się!», «Zrób porzą-
dek!», «Módl się!» i oczekiwać, że
rozkazy zostaną spełnione.

22. Wyjaśniajcie dzieciom, co odczu-
wacie. Opowiadajcie im, jacy byliście
w ich wieku.

23. Pomagajcie im, by byli silni
i potrafili przetrwać złe chwile.

24. Stawiajcie czoło wyzwaniom te-
lewizji. Niebezpieczeństwo telewizji
nie polega na tym, co w niej jest, lecz
raczej na tym, czego w niej brak.

25. Nie bądźcie nadopiekuńczy. Szu-
kajcie właściwych okazji, by wycofać
się i umożliwić dzieciom wypróbo-
wanie własnych sił i umiejętności.

26. Dziecko upokarzane niczego się
nie nauczy. Unikajcie krytyki i po-
mniejszajcie wagę błędów. Ustawicz-
nie podkreślając błędy, odbieramy
dzieciom odwagę. Musimy pamię-
tać, że budować możemy nie na
słabości, a jedynie na mocy.

27. Nie osądzajcie innych rodziców
na podstawie ich dzieci i nie rywa-
lizujcie z krewnymi i przyjaciółmi
odnośnie do dzieci.

28. Uczcie dzieci zamiłowania do
lektury.

29. Opowiadajcie dzieciom hi-
storię Jezusa. To należy do was.

Bruno Ferrero
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PRÓBY NACJONALIZACJI NASZYCH DZIECI

Pełnomocnik rządu ds. równego
traktowania pani minister Fuszara
(chociaż ona sama każe się tytułować
w nowomowie genderowej jako „pa-
ni ministra”) domaga się przymu-
sowego uczestnictwa naszych dzieci
w zajęciach z edukacji seksualnej.

Jakich intencji można się spodziewać
po osobie, która do dyskursu akade-
mickiego wprowadza kazirodztwo,
jako zjawisko wymagające debaty,
a nie odrzucenia w całości?

Czego można się spodziewać po kimś,
kto na Uniwersytecie Warszawskim
wprowadzał Gender Studies, czyli
wydział zajmujący się czymś co na-
zywa się płcią kulturową? Na pewno
nasze dzieci dowiedzą się wtedy
wszystkiego co ta „nauka” głosi,
m.in. tego, że związki homoseksual-
ne są jak najbardziej normalne i są
jedną z opcji do wyboru, a zmiana
płci to jeden z wyborów takich jak
np. wybranie samochodu, który mi
się najbardziej podoba.

Zamierzenia pani Fuszary wpisa-
ne w całokształt działań środowisk
LGBT dobrze opisuje artykuł za-
mieszczony na stronie magazynu
Pro Familia:

Seksedukacja obowiązkowa –
krok do ograniczenia praw ro-
dzicielskich
KAI, 2014-12-30

Minister Małgorzata Fuszara,
pełnomocnik rządu ds. równe-
go statusu, zwróciła się kilka
tygodni temu do minister eduka-
cji Joanny Kluzik-Rostkowskiej

z postulatem, aby wychowanie
do życia w rodzinie było obo-
wiązkowe – podała PAP. Jeże-
li MEN zaaprobuje tę propozy-
cję będzie to krok w kierun-
ku ograniczenia praw rodziców
do wychowania dzieci zgodnie
z ich światopoglądem i syste-
mem wartości.

To samo źródło podaje, że min.
Fuszara zwróciła się do ministra
zdrowia z pytaniem, czy nie należy
zmienić prawa, zgodnie z którym
osoby w wieku 15–18 lat mogą ko-
rzystać z porad ginekologa i urologa
jedynie za zgodą rodziców lub opie-
kunów prawnych.

Postulaty pani pełnomocnik, choć
nie są ściśle ze sobą związane, mają
wspólny mianownik – jeśli zostaną
wprowadzone w życie mogą spowo-
dować ograniczenie praw rodziców
do wychowania dzieci zgodnie z ich
poglądami, światopoglądem, wyzna-
waną religią, co gwarantuje Art. 48
Konstytucji RP: Rodzice mają prawo
do wychowania dzieci zgodnie z wła-
snymi przekonaniami oraz Art. 53:
Rodzice mają prawo do zapewnienia
dzieciom wychowania i nauczania
moralnego i religijnego zgodnie ze
swoimi przekonaniami.

Propozycja min. Fuszary to mo-
del, w którym rola rodziców zostaje
sprowadzona do płatników mających
obowiązek swoje dzieci utrzymywać,
ale zostaje im odebrane prawo do
kształtowania ich osobowości, zacho-
wań i przekazywania wartości.
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Wobec kontrowersji i dyskusji, jakie
obserwuje się w związku z realiza-
cją tego przedmiotu warto zapoznać
się, jak wygląda edukacja seksual-
na w innych krajach Unii Europej-
skiej. – Z opracowania, przekazanego
KAI przez Biuro Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu wynika, że eduka-
cja seksualna jest obowiązkowa we
Francji, Finlandii, Holandii, Niem-
czech, Szwecji. Natomiast w Cze-
chach, Irlandii, Polsce, Wielkiej Bry-
tanii rodzice mają prawo nie posyłać
swoich dzieci na część zajęć lub
w ogóle z nich zrezygnować.

W każdym kraju podejście do tych
zajęć jest inne. I tak we Fran-
cji, gdzie edukacja seksualna jest
obowiązkowa od 2012 r., sposób jej
realizacji zależy od szkoły i w ogóle
nie jest konsultowana z rodzicami.
Wcześniej zajęcia te były zalecane
i realizowane także przez organi-
zacje pozarządowe. W Niemczech,
gdzie lekcje są obowiązkowe, każ-
dy z szesnastu krajów związkowych
realizuje swój program, a nauczy-
ciele mogą wybierać podręczniki.
Szkoła ma obowiązek poinformować
rodziców o zakresie nauczania oraz
o materiałach edukacyjnych, które
będą wykorzystywane na zajęciach.

O przekazywanych treściach wspól-
nie decydują opiekunowie i wycho-
wawcy także w krajach, w których
uczestniczenie w zajęciach nie jest
obowiązkowe. W Wielkiej Brytanii
i Irlandii o zakresie programu wspól-
nie decydują rodzice i pedagodzy.
W brytyjskich szkołach ponadpod-
stawowych obowiązkowe jest prze-
kazanie informacji nt. HIV/AIDS,
reszta treści zależy od wspólnych
ustaleń rodziców i nauczycieli.

W żadnym z tych państw w szkołach
wyższych nie ma specjalizacji dla na-
uczycieli edukacji seksualnej i szkoły
nie wymagają od nauczycieli takich
szczególnych kwalifikacji, natomiast
pedagodzy mogą ukończyć dostępne
kursy specjalistyczne.

Niezależnie od unormowań praw-
nych praktyka szkolna wygląda bar-
dzo różnie. Obowiązek współpracy
rodziców ze szkołą nie zawsze jest
respektowany, zdarza się, że realizo-
wane są programy bez jakiejkolwiek
uprzedniej konsultacji z opiekuna-
mi uczniów. Na początku roku Die
Welt opublikował artykuł o konflik-
cie, jaki wywołała pomoc naukowa
pt. „Skąd jesteś”. Publikacja obec-
na jest na rynku niemieckim od
1991 r., ale dopiero teraz sprzeciw
wzbudził fakt, że jej autorzy chcą
uczyć młodzież z klas siódmych na-
śladowania zachowań seksualnych,
w tym sadomasochizmu. Gazeta po-
daje, że obawy niemieckich rodziców
przed seksualizacją dzieci wzrastają,
że spór toczy się o to, gdzie jest
granica, której nie wolno przekra-
czać. Wielu rodziców nie zgadza się
na kontrowersyjne treści, przekazy-
wane najmłodszym i nie są to tylko
emigranci, a także rodowici Niemcy.
W tym roku w Kolonii i Stuttgar-
cie, a więc w kraju związkowym
Badenii-Wirtembergii odbyło się kil-
ka demonstracji rodziców domaga-
jących się zatrzymania seksualizacji
ich dzieci. Demonstranci zderzali
się z kontrdemonstrantami ze śro-
dowisk LGBT skandujących znane
hasło: ”Wasze dzieci będą takie jak
my”.

W odpowiedzi na wątpliwości rodzi-
ców i ich protesty osoby zawodowo
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zaangażowane w edukację landu,
gdzie odbyły się protesty, usprawie-
dliwiają swoje działania twierdząc,
że rodzice zbyt mało dyskutują o sek-
sedukacji z dziećmi i chętnie powie-
rzają rozmowy na trudne tematy
szkole. Nie ulega wątpliwości, że
mimo zapisu o ustalaniu programu
seksedukacji z rodzicami, rodzice
dzieci są zaskakiwani drastyczny-
mi pomysłami przez władze szkolne,
a ich protesty ignorowane.

Z przytoczonych danych wynika, że
w krajach UE funkcjonują dwa mo-
dele edukacji – respektowania pra-
wa rodziców do wychowania swoich
dzieci oraz ograniczania im tego
prawa poprzez arbitralne, nie po-
przedzone konsultacjami, narzuca-
nie programów. W tym pierwszym
modelu realizowany jest postulat po-
mocniczości państwa, zgodnie z któ-
rym to rodzice zlecają państwowym
szkołom i kontrolują sposób, w jaki
będą kształcone ich dzieci.

Drugi model, który można nazwać
modelem arbitralnego paternalizmu
państwowego, polega na tym, że pań-
stwo decyduje o losie dzieci i młodzie-
ży i jeśli ktoś stanie na przeszkodzie
w realizacji jego arbitralnych pro-
gramów nie powstrzymuje się przed
stosowaniem swojego aparatu re-
presji, wobec sprzeciwiających się
rodziców (w Niemczech są to grzyw-
ny, które można zastąpić aresztem).
W tej opcji państwo, jego funkcjona-
riusze i instytucje wiedzą najlepiej,
jak mają kształtować dzieci i mło-
dzież, czego nauczać i wedrzeć się
w całkowicie intymną sferę, jaką jest
ludzka płciowość.

Postulat min. Fuszary, by wpro-
wadzić w Polsce obowiązek uczest-
niczenia w lekcjach poświęconych
wychowaniu do życia w rodzinie jest
krokiem do zlikwidowania pierwsze-
go i wdrożenia drugiego modelu edu-
kacji, polegającego na paternalizmie
państwowym. Jest to krok w kie-
runku ograniczenia rodzicom moż-
liwości wyboru modelu wychowania
ich dzieci. Ale dzieje się to także
w atmosferze ostrej krytyki przed-
miotu WDŻR i wciąż ponawianych
prób zmian podstaw programowych,
podręczników, osób prowadzących te
zajęcia.

Warto przypomnieć, że w 2009 r. zo-
stało podpisane „Porozumienie na
rzecz upowszechnienia edukacji sek-
sualnej dzieci i młodzieży w pol-
skiej szkole”. Wśród sygnatariuszy
są m.in. Federacja na rzecz Ko-
biet i Planowania Rodziny, Gen-
ders Studies UW, Grupa Edukatorów
Seksualnych „Ponton”, Polskie To-
warzystwo Seksuologiczne, Związek
Nauczycielstwa Polskiego.

W punkcie 2. tego dokumentu czy-
tamy, że organizacje przystępujące
do „Porozumienia” będą „Przekony-
wały o konieczności wypracowania
i wprowadzenia rozwiązań systemo-
wych gwarantujących powszechny
i obowiązkowy, dostosowany do wie-
ku dostęp do wiedzy z zakresu seksu-
alności człowieka, oparty na między-
narodowych standardach praw czło-
wieka wypracowanych przez ONZ,
WHO i Konwencję o Prawach Dziec-
ka”. Będą też zabiegały o to, „aby
dopuszczane do użytku szkolnego
programy i podręczniki z zakresu
edukacji seksualnej gwarantowały
pluralizm ujęć i szanowały różnice
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światopoglądowe oraz zawierały rze-
telne i zgodne z aktualnym stanem
wiedzy treści nauczania. A także, aby
nauczyciele realizujący treści z za-
kresu edukacji seksualnej prezento-
wali wysoki poziom merytoryczny
i kompetencje etyczne”.

Punkt 6. „Porozumienia” mówi
o piętnowaniu wszelkich „przeja-
wów dyskryminacji, próby upolitycz-
niania problematyki edukacji sek-
sualnej oraz piętrzenia barier ide-
ologicznych utrudniających meryto-
ryczną dyskusję”; punkt 7. o po-
trzebie podejmowania starania po-
zyskania większości parlamentarnej
dla rozwiązań wypracowanych przez
Porozumienie na rzecz dostępności
do edukacji seksualnej, zaś 8. zawie-
ra zobowiązanie do upowszechniania
informacji o wynikach badań i ra-
portach dotyczących problematyki
związanej z edukacją seksualną.

Strategia, która ma doprowadzić do
zmian treści programowych oraz
wprowadzenia obowiązku uczestni-
czenia w zajęciach jest wprowadzana
w Polsce systematycznie i konse-
kwentnie. Aby do tego doprowadzić
została podjęta i konsekwentnie jest
prowadzona akcja deprecjonowania
przedmiotu Wychowanie do Życia
w Rodzinie. W 2013 r. zostały opu-
blikowane wnioski grupy ekspertów,
którzy dzięki dotacji Fundacji Bato-
rego w wysokości ponad 65 tys. zł
i na zlecenie Stowarzyszenia „Pra-
cownia Różnorodności” (SPR) socjo-
log Jacek Kochanowski, psycholog
i seksuolog Robert Kowalczyk, sek-
suolog Zbigniew Lew Starowicz oraz
seksedukator Krzysztof Wąż zlustro-
wali 51 podręczników Wychowania

do Życia w Rodzinie, wiedzy o spo-
łeczeństwie i biologii pod kątem
„przedstawienia w nich problema-
tyki LGBTQ”. W efekcie wyprodu-
kowali opracowanie „Szkoła milcze-
nia”, w którym domagają się zmian
podstaw programowych, wycofania
części podręczników wychowania do
życia w rodzinie, weryfikacji rzeczo-
znawców i nauczycieli. Na ich miej-
sce postulują wprowadzenie nowych
podręczników opartych na zasadach
LGBTQ: lesbian, gay, transgende-
red, bisexual, queer. W dokumencie
ani razu nie jest wspomniana ro-
la rodziny w procesie wychowania
młodych ludzi, czyli o fundamental-
nych prawach człowieka, gwaranto-
wanych przez Konstytucję RP – dla
autorów oczywiste jest, że będą to
robić edukatorzy.

Z kolei Grupa Edukatorów Sek-
sualnych „Ponton” zorganizowała
w pierwszej dekadzie grudnia te-
go roku konferencję prasową, na
której przedstawiła wynikli an-
kiety, przeprowadzonej w dniach
14 maja–14 sierpnia. Na podsta-
wie całkowicie niereprezentatywnej
grupy 3363 osób w wieku od 11
do 30 lat, wśród których przeważa-
ły dziewczynki i kobiety, gdyż było
ich aż 74 proc. Z tej niewiarygodnej
ankiety seksedukatorzy z „Pontonu”
wysnuli wniosek, że młodzież nie jest
zadowolona z obecnych zajęć WDŻR
i ogłosili to na specjalnie zwołanej
konferencji prasowej.

Postulat wprowadzenia obowiązko-
wych zajęć z WDRŻ skierowany
przez min. Fuszarę do minister edu-
kacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej
jest zaskakująco zbieżny z punktem
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„Porozumienia na rzecz upowszech-
nienia edukacji seksualnej dzieci
i młodzieży w polskiej szkole”. Na-
leży zwrócić uwagę, że Gender Stu-
dies zostało powołane przez prof.
Małgorzatę Fuszarę na Uniwersyte-
cie Warszawskim i jest ono jednym
z sygnatariuszy Porozumienia. Jako
pełnomocnik rządu ds. równego sta-
tutu min. Fuszara realizuje strategię

zbieżną z tą, która została uzgod-
niona przez środowiska liberalnych
seksedukatorów pięć lat temu. To
od rodziców i organizacji pozarządo-
wych będzie zależeć, kto wychowa
nasze dzieci i „czy będą one takie
jak my”.

Jacek Brzózka

Materiał zaczerpnięty ze strony: www.magazynfamilia.pl
http://magazynfamilia.pl/artykuly/Seksedukacja obowiazkowa krok do
ograniczenia praw rodzicielskich,9810,76.html

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Drodzy Parafianie,

Jak co roku w okresie przedświą-
tecznym Parafialna Caritas przygo-
towała pomoc dla osób starszych,
samotnych, będących w trudnej sy-
tuacji finansowej, a także dla po-
trzebujących rodzin wielodzietnych
z terenu naszej Parafii.

W tym roku członkowie Parafial-
nej Caritas odwiedzili z życzenia-
mi świątecznymi ponad 70 osób
starszych, w większości samotnych.
Przygotowaliśmy także ponad 40
paczek żywnościowych z zakupio-
nych przez Caritas Parafialną ar-
tykułów spożywczych oraz z tych
zebranych do wystawionych w skle-
pach koszy. Ponadto przekazali-
śmy ponad 20 paczek ofiarowa-
nych od Was Parafianie w ramach
akcji „Świąteczna TUTKA” organi-
zowanej przez Caritas Archidiecezji
Gdańskiej. Wszystkim ofiarodaw-
com składamy serdeczne Bóg za-
płać za dar dzielenia się z osobami

potrzebującymi. Bogatym jest bo-
wiem nie ten kto ma, ale ten kto
daje. Niech te słowa będą ducho-
wym wsparciem i podziękowaniem
dla wszystkich ofiarodawców, któ-
rzy zechcieli podzielić się z innymi
i zachętą do dzielenia się dla tych,
którzy jeszcze tego nie czynili.

Jednocześnie prosimy o zgłasza-
nie do członków Parafialnej Caritas
osób potrzebujących pomocy. Sa-
mi często nie mamy wiedzy na
temat sytuacji materialnej i ewen-
tualnych potrzeb czy nagłych zda-
rzeń losowych, wymagających po-
mocy i wsparcia.

Pragniemy złożyć także serdeczne
Bóg zapłać wszystkim osobom, które
odpowiedziały na prośbę księdza
proboszcza i chciały ofiarować za
naszym pośrednictwem łóżko oraz
inne meble dla pewnej potrzebującej
rodziny. Już następnego dnia po
ogłoszeniu tej informacji rodzina
otrzymała dzięki Państwa pomocy
potrzebny mebel.
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Informujemy także, że od około
miesiąca funkcjonuje konto ban-
kowe Parafialnego Zespołu Caritas
w związku z czym wszystkich ludzi
wielkiego serca prosimy o finansowe
wsparcie, które pomoże nam świad-
czyć stałą i bieżącą pomoc osobom
potrzebującym.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim,
Oddział w Trąbkach Wielkich
„CARITAS” przy parafii
pw. Wniebowzięcia NMP,
ul. Gdańska 6, 83-034 Trąbki Wielkie
Konto nr 08 8335 0003 0300 0114 2000
0020.

Parafialny Zespół Caritas

RADA DUSZPATERSKA

W niedzielę, 14 grudnia odbyło się
spotkanie opłatkowe Rady Duszpa-
sterskiej, służby ołtarza, parafialnej
Caritas oraz pozostałych osób udzie-
lających się na rzecz Kościoła. Na po-
czątku ks. prałat Edward Szymański
ogólnie podziękował wszystkim za
wszelką pomoc świadczoną Kościo-
łowi. Szczególne słowa wdzięczności
skierował do skarbników zbierają-
cych ofiary na sfinansowanie pro-
jektu budowy Domu Ugi w Cier-
pieniu. Podziękował też członkom
Caritas za ich aktywną pracę na
rzecz potrzebujących, księdzu kano-
nikowi Adamowi Krollowi za twór-
czą współpracę, a także pani Marii
Urban za pracę na plebanii, w Domu
Pielgrzyma i porządkowanie terenu
przykościelnego.

Następnie ksiądz proboszcz podsu-
mował działalność parafii w 2014
roku, wspomniał też o przeszko-
dach w jej przedsięwzięciach. Wyra-
ził smutek, że nie udało się rozpocząć
budowy Domu Ulgi w Cierpieniu,
mimo, że było już pozwolenie na
budowę. Jak wynika z wyjaśnień ks.
prałata oraz przewodniczącego Rady
Parafialnej Józefa Sroki, pozwolenie

na budowę zaskarżył zarząd SKR,
były zarządca działki, na której ma
stanąć Dom Ulgi w Cierpieniu. Dział-
ka ta jest własnością gminy, a Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych rości sobie
do niej prawo. Do chwili wyjaśnienia
przez organ wojewody, do którego
został zgłoszony sprzeciw SKR, pra-
ce zostały zawieszone. Ksiądz prałat
wyraża nadzieję, że jego działania na
rzecz budowy Domu Ulgi w Cierpie-
niu nie będą zmarnowane.

Ksiądz prałat wspomniał też, że
zgodnie z obowiązującym go pra-
wem, w pierwszym kwartale 2015
roku złoży rezygnację z funkcji pro-
boszcza, ponieważ kończy 75 lat.
W tej sprawie ostateczną decy-
zję podejmie arcybiskup metropolita
gdański.

Na zakończenie zebrani zaśpiewali
kolędę, po czym nastąpiło skadanie
sobie życzeń świątecznych i łama-
nie się opłatkiem. Księdzu prałato-
wi życzyliśmy pozostania wśród nas
i zrealizowania podjętej inicjatywy
budowy Domu Ulgi w Cierpieniu.

Józef Sroka
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KRONIKA
NIE TYLKO PARAFIALNA

17 stycznia złote gody małżeń-
skie obchodzili państwo Nata-
lia i Henryk Matuszkiewiczowie
z Trąbek Wielkich. Z tej oka-
zji odprawiona została Msza św.
dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla szacownych
Jubilatów.

***
W niedzielę, 18 stycznia w auli
Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Trąbkach Wiel-

kich odbył się koncert świąteczny.
Licznie zgromadzona publiczność
wysłuchała ponad 20 kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu uczniów, ab-
solwentów, rodziców i nauczycieli
z miejscowego gimnazjum oraz
uczniów z zespołu szkół w Godzi-
szewie. Na zakończenie wystąpił
duet akordeonowy z towarzysze-
niem kontrabasu.

Oprac. S. D.

Państwo Natalia i Henryk Matuszkiewiczowie odnawiają przyrzeczenia małżeńskie
podczas uroczystości złotych godów
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Koncert świąteczny w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich
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INTENCJE MSZY ŚW. – luty 2015

W dniach od 1 lutego do 2 marca
2015 w kościele w Trąbkach
Wielkich odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Zygmunta Platę.

1. 700: Za śp. Grzegorza Ogórka
(9. rocznica śmierci)
830, Czerniewo: O zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla Da-
riusza Zawadzkiego w urodziny
1000: Za śp. Zygmunta Platę
(greg.)
1115: O Boże błogosławieństwo
dla Jerzego i Jacka w urodziny
1800: O Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Marii Tkaczyk
w 75. urodziny

2. Za śp. Franciszka i Annę
Kromerów

3. Za śp. Antoniego Jakowskiego
(5. rocznica śmierci)

4. Za śp. Zygmunta Platę (greg.)
Czerniewo: O powołania
kapłańskie i zakonne, int. róży
św. Brata Alberta

5. W intencji posługujących
z Eucharystią śp. Marii
Szkrabko (int. p. Bąków)

6. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Michaliny
Baumgart w 4. urodziny

7. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Zygmunta Platę (greg.)
1700: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Dariusza
Kosińskiego w urodziny
b) Za śp. Agnieszkę i Piotra
Gryger (rocznica śmierci)

8. 830, Czerniewo: a) Za śp. Da-
nutę Bodziony oraz Adama
i Jadwigę Dąbrowskich
b) Za śp. Jana Kielasa (urodziny)
1000: Za śp. Zygmunta Platę
(greg.)
1115: Dziękczynna za
szczęśliwą operację Andrzeja
Bławata i o zdrowie dla niego
1800: O potrzebne łaski dla
Jakuba (int. p. Wójtowicz)

10. Za śp. Rajmunda (urodziny)
i Czesławę Miecznikowskich

11. Za śp. Zygmunta Platę (greg.)
Czerniewo: Za śp. Stanisława
i Eugenię Machniców

12. Za śp. Mariana Dzwonkowskiego
13. Za śp. Urszulę Krause

(3. rocznica śmierci)
14. Za śp. Wiktorię, Aleksandra,

Danutę i Marcina Kulów
15. 830, Czerniewo: a) Dziękczyn-

na, o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Anny i Dariusza
Zawadzkich w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Leokadię i Alfonsa
Grotów
1115: Za śp. Zygmunta Platę
(greg.)

17. Za śp. Mariannę i Sta-
nisława Grallów oraz za
zmarłych z rodzin Grallów
i Marendowskich

18. a) Dziękczynna w pewnej
intencji p. Anity Ogórek
b) Za śp. Zygmunta Platę (greg.)
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18. Czerniewo: Za śp. Jerzego
Kowalczyka oraz zmarłych
z rodzin Kowalczyków,
Cesarczyków i Reszke

20. Za śp. Krystynę Kosińską
22. 700: Za śp. Gerarda

Lewandowskiego
830, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla rodziny
Zulewskich
b) Za zmarłych z rodzin
Zulewskich, Piechowskich
i Sierżantów
1000: Za śp. Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plak oraz Metę
Cymerman
1115: Za śp. Zygmunta Platę
(greg.)
1800: Za śp. Małgorzatę,
Wiktora i Jerzego Kinder

23. Za śp. Stefana i Stefanię Homów
24. Za zmarłych z rodzin Płockich

i Lisów
25. a) Za śp. Zygmunta Platę (greg.)

b) Za śp. Jana Borkowicza
(5. rocznica śmierci)
Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Ryszarda Kamińskiego
w 60. urodziny

26. Za dusze w czyśćcu
(int. p. Kosińskich)

28. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Zygmunta Platę (greg.)
1700: a) Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Magdaleny i Mariusza Kruków
w 40. urodziny oraz za zmarłych
z rodzin Zwolakiewiczów,
Aszyków, Kruków i Bogackich
b) Za śp. Mariannę, Witolda
i Krystynę Kosińskich
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Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej parafii:

www.trabki.diecezjagda.pl

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
8 lutego: 20. roczn. s. m. Kariny (z d. Haraburda) i Marka Kęsych

17 lutego: 25. roczn. s. m. Anny (z d. Zawickiej) i Dariusza Zawadzkich
16 lutego: 30. roczn. s. m. Iwony (z d. Jaszczyk) i Zygmunta Rogallów
16 lutego: 30. roczn. s. m. Anny (z d. Stapel) i Marka Koszałków
17 lutego: 30. roczn. s. m. Bożeny (z d. Puko) i Henryka Smentków
16 lutego: 35. roczn. s. m. Grażyny (z d. Hendrych) i Romana Sobiszów
21 lutego: 45. roczn. s. m. Danuty (z d. Radelskiej) i Jana Stępniów

ODESZLI DO PANA

19 grudnia: zmarła w wieku 71 lat śp. Czesława Miecznikowska
z Trąbek Wielkich

25 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Piotra Hościło

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


