
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Październik 1998 Nr 10 (22)

Jak paciorki

różańca,

przesuwają się

chwile,

nasze smutki,

radości

i blaski,

a Ty Bogu

je zanieś,

połączone

w różaniec,

święta Panno

Maryjo,

pełna łaski.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ



ODMAWIAJMY RÓŻANIEC Z CAŁĄ RODZINĄ

„Błagam was usilnie, przez mi-
łość, którą w Jezusie i Maryi ku
wam żywię. . . odmawiajcie codzien-
nie, skoro wam tylko czas na to
pozwoli, różaniec. W chwili śmierci
błogosławić będziecie dzień i godzi-
nę kiedyście mi uwierzyli” (św. Lu-
dwik Maria Grignon de Montfort).

W różańcowej modlitwie za-
mknięte są tajemnice naszego zba-
wienia. Różaniec to:
� dar Matki Bożej,
� znak wybrania,
� droga ratunku,
� rękojmia zbawienia,
� szkoła modlitwy,
� nadzieja wysłuchania,
� potężna broń przeciwko złu i po-

kusom.
Św. proboszcz z Ars Vianey przez
modlitwę różańcową nawrócił pa-
rafię tak, że zasłynęła w świecie
z pobożnego życia. Kościół ubo-
gacił modlitwę różańcową odpu-
stem zupełnym, jeżeli odmawiamy
go (1 cząstkę) przed Najświętszym
Sakramentem i rozważamy przez
15 minut jedną z tajemnic różańco-
wych, czyli życie Pana Jezusa i Jego
Matki.

17 sierpnia 1877 r. papież Pius IX
zatwierdził Stowarzyszenie Żywego
Różańca i obdarzył je specjalnymi
przywilejami duchowymi. Żywy Ró-
żaniec jest stowarzyszeniem kościel-
nym, którego członkowie w grupach
po 15 osób odmawiają codziennie
dziesiątkę różańca, w ten sposób ra-
zem odmawiają cały różaniec, czyli

15 tajemnic. Stowarzyszenie Żywe-
go Różańca założyła Maria Paulina
Jarikot w Lionie w 1826 r.

W 1620 roku po klęsce pod Ceco-
rą, gdzie zginął hetman Żółkiewski,
Turcy zagrozili zniszczeniem całej
Polsce. Ówczesny biskup krakow-
ski nakazał w całej Polsce modli-
twę na różańcu w intencji ocalenia
Ojczyzny. I oto w święto Matki
Bożej Różańcowej pod Chocimiem
rycerstwo polskie odnosi wspaniałe
zwycięstwo nad wrogiem.

W 1917 r. w Portugalii opodal Fa-
timy trojgu dzieciom: Franciszkowi,
Hiacyncie i Łucji ukazała się w dniu
13 maja Matka Najświętsza i prze-
mówiła: „Nie bójcie się. Nic wam
złego nie zrobię”. „Skąd Pani jest?”
– pyta Łucja. „Jestem z nieba”. „Po
co Pani tu przyszła?” „Przyszłam,
by was prosić byście przychodzili na
to miejsce o tej samej godzinie 13
dnia każdego miesiąca przez 5 na-
stępnych miesięcy. W październiku
powiem kim jestem i czego żądam”.
13 czerwca Matka Najświętsza uka-
zała się na tym samym miejscu
i prosiła, żeby dzieci codziennie
odmawiały różaniec.

13 lipca, ponownie się ukazując,
Maryja prosi by odmawiać różaniec
i w ten sposób wymodlić pokój dla
świata. „Módlcie się zwłaszcza za
grzeszników.”

13 sierpnia Maryja prosi dzieci:
„Módlcie się wiele i składajcie ofiary
za grzeszników, gdyż dużo dusz idzie
do piekła, bo nikt za nie się nie
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poświęca”. Powtórzyła, aby dzieci
odmawiały różaniec.

13 września powiedziała dzie-
ciom, że w październiku przyjdzie
ze św. Józefem i Dzieciątkiem Jezus,
oraz że Pan Jezus cieszy się z ich
umartwień.

13 października Maryja powie-
działa dzieciom kim jest. „Jestem
Królową Różańca. Chcę, by tu wy-
budowano kaplicę na Moją cześć.
Trzeba codzienne odmawiać róża-
niec”. Powiedziała jeszcze: „Ludzie
muszą zmienić sposób życia i błagać
o przebaczenie grzechów. Niech lu-
dzie już więcej nie grzeszą. Niech za-
przestaną obrażać Boskiego Władcę,
który jest już za bardzo obrażany”.

W dniu 10 grudnia 1925 r.,
gdy Łucja była już w klasztorze,
znów ujrzała Matkę Najświętszą.
Pani ukazała Łucji swoje Serce,
a obok w świetlistym obłoku ujrzała
Dzieciątko Jezus, które przemówi-
ło smutnym głosem: „Miej litość
nad tym Najsłodszym Sercem nisz-
czonym bez przerwy przez ludzką
niewdzięczność”. A Maryja dodała:
„Oglądaj córko Moje Serce otoczo-
ne cierniami, którymi ranią je nie-
wdzięczni ludzie przez bluźnierstwa
i niewdzięczność. Przynajmniej ty
staraj się mnie pocieszać i oznajmij,
że obiecuję dać łaski potrzebne do
zbawienia w godzinie śmierci tym
wszystkim, którzy w pierwszą so-
botę, w pięć po sobie następujących
miesięcy, wyspowiadają się, przy-
stąpią do Komunii Św., odmówią

różaniec i dotrzymają Mi towarzy-
stwa przez 15 minut rozmyślając
nad tajemnicami różańca, by Mi
złożyć godne zadośćuczynienie.”

15 lutego 1926 r. Dziecię Jezus
poleciło Łucji rozszerzać wszędzie
cześć Niepokalanego Serca Maryi.
Pan Jezus przyrzekł przy tym, że
„Tym, którzy przyjmą Komunię wy-
nagradzającą Niepokalanemu Sercu
Maryi, odmówią różaniec i przez 15
minut rozważać będą jedną z tajem-
nic różańca, tym obiecuję ratunek.
Przyjdę w godzinie śmierci z ła-
ską, jaka dla wiecznej szczęśliwości
będzie potrzebna”.

Niech myśli tu podane zachę-
cą was do codziennego odmawia-
nia różańca w rodzinie, zwłaszcza
w październiku, oraz do uczestnic-
twa w październikowych nabożeń-
stwach różańcowych, w celu wy-
nagrodzenia Niepokalanemu Sercu
Maryi za nasze grzechy oraz za grze-
chy naszych bliźnich. Niech też za-
chęcą was do modlitwy różańcowej
przed Najświętszym Sakramentem.
przez 5 kolejnych pierwszych sobót
miesiąca w celu wyproszenia sobie
szczególnej łaski na godzinę śmierci.
Niedościgłym wzorem tej praktyki
niech będzie dla was papież Jan
Paweł II, który cały oddał się Nie-
pokalanej, nie tylko w słowach, ale
i w postępowaniu.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Październik 1998

4 października: 27 Niedziela
zwykła

Ha 1, 2 – 3. 2, 2 – 4
2 Tm 1, 6 – 8. 13 –14
Łk 17, 5 –10

Przyjacielowi wierzę, bo mówi
prawdę. Ufam mu, ponieważ znam
jego serce. Bóg jest wierny człowie-
kowi, a to co mówi jest prawdą. Bóg
jest Przyjacielem człowieka. Dziś
Pan Jezus czyni nam wyrzut, że
nasza wiara jest słaba: „Gdybyście
mieli wiarę jak ziarnko goryczy. . .”
(Łk 17, 6). „Wiara jest ufnością
pokładaną w Bogu, a ufność jest za-
wsze wielka. To więcej niż wiara.”
(ks. Jan Twardowski)

11 października: 28 Niedziela
zwykła

2 Krl 5, 14 –17
2 Tm 2, 8 –13
Łk 17, 11–19

Niełatwo przychodzi nam prosić
o pomoc, a może jeszcze trudniej –
dziękować za nią. Trzeba się uczyć
takiej postawy. Kto nie umie pro-
sić, nie jest w stanie przyjąć tego
co daje Bóg. Wdzięczność to cnota
wspaniała, ale i rzadko spotyka-
na. O niej słyszymy w dzisiejszej
Ewangelii. „A gdzie jest dziewię-
ciu? Czyż nie znalazł się nikt, który
by wrócił i oddał chwałę Bogu?”
Z tych słów wynika, że trzeba Bogu
dziękować za wszystko. Gdy dzię-
kujemy ludziom, nie zapomnijmy

o Bogu, który posłał do nas do-
brych ludzi. Bez Boga ostatecznie
nie otrzymamy pomocy od bliź-
nich. Również wdzięczną pamięcią
obejmujmy zmarłych, bo i od nich
nieraz otrzymaliśmy wiele dobrego.

18 października: 29 Niedziela
zwykła

Wj 17, 8 –13

2 Tm 3, 14 – 4, 2

Łk 18, 1– 8

Mojżesz wyprosił zwycięstwo nad
Amalekitami w czasie wędrówki
przez pustynię do Ziemi Obiecanej.
Od rana do wieczora modlił się ze
wzniesionymi w górę rękami. Ta
postawa jest symbolem wytrwałej
modlitwy. Również Chrystus z wy-
ciągniętymi na krzyżu rękami zwy-
ciężył szatana i grzech w walce
podjętej o nasze zbawienie. Mo-
dlitwa nie może zastąpić naszej
aktywności, ale może jej zapewnić
skuteczność. Grozi nam niekiedy
takie zaangażowanie, że zapomina-
my o Bogu, Panu wszelkiego dzia-
łania. W naszym życiu powinny
się wzajemnie przenikać modlitwa
i praca. Jezus uczy: „O cokolwiek
prosić Mnie będziecie w imię moje,
Ja to spełnię”. – A zatem mamy się
modlić nawet o rzeczy małe. Wzo-
rem cierpliwej, wytrwałej modlitwy
jest różaniec. Kiedy powtarzamy
„Zdrowaś Maryjo” to tak, jakbyśmy
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nieustannie trzymali się ręki Matki
Bożej, a kiedy wymawiamy imię
Jezus – jakbyśmy pukali do drzwi
Jego domu.

25 października: 30 Niedziela
zwykła, rocznica poświęcenia
kościoła

1 Krl 8, 22 – 23. 27 – 30

1 Kor 3, 9b –11. 16 –17

Łk 19, 1–10

Świątynia jest miejscem szczegól-
nym dla każdego chrześcijanina. Tu
otrzymuje on życie Boże w sakra-
mencie chrztu. Tu przychodzi Je-
zus, aby w nas zamieszkać w sakra-
mencie Eucharystii. Tu otrzymuje-
my Jego przebaczenie. Tu umacnia-
my wiarę przez sakrament bierz-
mowania i słuchanie Słowa Bożego.
W świątyni Jezus za nas składa
swojemu Ojcu ofiarę z Siebie. Tu
błogosławi młodym zawierającym
związek małżeński. I tu następuje
pożegnanie na drogę do wieczno-
ści. Dlatego Kościół św. uroczyście
czci rocznicę poświęcenia świąty-
ni do sprawowania kultu Bożego.
Świątynia, w której mieszka Bóg,
jest przypomnieniem, że i nasze
ciało jest „świątynią Boga”, zwłasz-
cza gdy trwamy w stanie łaski
uświęcającej. Nasz kościół w Trąb-
kach Wielkich był konsekrowany
w 1740 r.

ŚWIĘTA I WYDARZENIA

1 października: pierwszy
czwartek miesiąca. Spowiedź św.
dla wszystkich dzieci z Trąbek Wiel-
kich od godz. 1530.

2 października: pierwszy piątek
miesiąca. Spowiedź św. dla dzieci
z Czerniewa, Czerńca, Kleszczewa
i Ełganowa od godz. 1400, o godz.
1600 Msza św. (odjazd autokarem
po Mszy św.).

3 października: pierwsza sobo-
ta miesiąca. Spowiedź św. i adora-
cja Najświętszego Sakramentu od
godz. 1500. Nowenna z Mszą św.
o godz. 1800.

2 października: św. Aniołów
Stróżów. Czy modlisz się do swo-
jego Anioła Stróża. Aniołowie są
powołani do pomocy w walce z po-
kusami, są naszymi opiekunami
i orędownikami.

7 października: Matki Bożej Ró-
żańcowej. Czy pamiętamy o mo-
dlitwie różańcowej w rodzinie? Nie-
mal we wszystkich objawieniach
potwierdzonych przez Kościół Ma-
ryja prosi o modlitwę na różańcu.
Do tej modlitwy zachęcają papieże.
Prawie wszyscy święci kanonizowa-
ni to ludzie modlitwy na różańcu.

W październiku czcimy
świętych i błogosławionych
Polaków

3 października: św. Jana z Du-
kli; kanonizował go papież Jan
Paweł II w Krośnie w 1997 r.

5 października: bł. Faustyny
Kowalskiej; to dzięki niej rozpo-
czął się kult Miłosierdzia Bożego.
Odmówmy Koronkę do Miłosierdzia
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Bożego, którą Pan Jezus polecił od-
mawiać bł. Faustynie. Pierwsza nie-
dziela po Wielkanocy jest niedzielą
Miłosierdzia Bożego.

9 października: bł. Wincente-
go Kadłubka; był biskupem kra-
kowskim i jednym z pierwszych
kronikarzy na ziemiach polskich.

13 października: bł. Honorata
Koźmińskiego; działał pod zabo-
rem rosyjskim. Założył kilkanaście
zgromadzeń zakonnych bezhabito-
wych działających prężnie nie tylko
w Polsce.

16 października: św. Jadwigi
Ślaskiej; była matką księcia Hen-
ryka Pobożnego, który zginął w bi-

twie pod Legnicą w 1241 r., walcząc
z Tatarami.

20 października: św. Jana Kan-
tego; był profesorem Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.

21 października: bł. Jakuba
Strzemię; był biskupem gnieźnień-
skim.

23 października: św. Jana Ka-
pistrana; franciszkanin, działał na
naszych ziemiach. Pod wpływem
jego płomiennych kazań wielu mło-
dzieńców przyjmowało habit zakon-
ny.

ks. E. Szymański

POKŁOSIE ODPUSTOWE

Od koronacji Cudownego Obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej obcho-
dzony jest w naszym sanktuarium
tygodniowy odpust ku uczczeniu
Narodzenia Matki Najświętszej.

W tym roku obchodziliśmy go
od 6 –13 września. Rozpoczęliśmy
odpust uroczystą sumą odprawianą
przez ks. kanonika Włodzimierza
Zduńskiego, proboszcza gdańskiej
parafii Matki Bożej Bolesnej. Wyda-
je się, że w poniedziałek odpustowy
było za mało małżeństw pragnących
odnowić śluby małżeńskie.

Wtorek był dniem dziękczynie-
nia za chrzest, Pierwszą Komunię
i sakrament bierzmowania. Zgro-
madziło się dużo dzieci. Te z kla-
sy III przybyły w strojach komu-

nijnych. Przybyła także na rowe-
rach 100-osobowa grupa z Pszczó-
łek oraz, również na rowerach, piel-
grzymka z Pruszcza Gdańskiego
z ks. Andrzejem Wiejakiem, który
jako kleryk pełnił w naszej parafii
praktykę duszpasterską.

W środę spodziewałem się więcej
szafarzy Eucharystii z naszej Archi-
diecezji. Przeprosił mnie telefonicz-
nie ks. kanonik Edmund Skalski,
duszpasterz szafarzy, za nieobec-
ność. Dopisali szafarze z dekanatu,
ministranci i biel procesyjna.

Najwięcej było nas w czwartek
odpustowy – dzień czcicieli Matki
Najświętszej i dzień poświęcenia po-
jazdów. Uroczystość uświetniły chór
i orkiestra z parafii św. Kazimierza
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z Gdańska-Zaspy, przybyłe ze swoim
duszpasterzem ks. kanonikiem Ju-
lianem Nogą, który przewodniczył
Mszy św.

W piątek, tradycyjnie już, cho-
rzy odprawili Drogę Krzyżową. Sa-
mi przygotowali modlitwy. Co roku
tego dnia jest pełna świątynia cho-
rych. Szczególnie przeżywają udzie-
lenie sakramentu namaszczenia. Ja
również przyjąłem ten sakrament
z rąk ks. kapelana Leona Dąbskiego
ze zgromadzenia księży pallotynów.
Mszę św. celebrował ks. kanonik
dziekan Stanisław Łada z Pruszcza
Gdańskiego, archidiecezjalny dusz-
pasterz chorych, a ks. Leon Dąbski
wygłosił piękną homilię o cierpieniu.

W sobotę było sporo naszej mło-
dzieży – ale nie wszyscy! Na ten
dzień zaprosiłem naszych rodaków
ks. dr. Wiesława Stolca, i ks. mgr.
Krzysztofa Srokę, a także o. Sławo-
mira Belę z Gołębiewa Średniego,
który jest duszpasterzem w Górnej
Grupie.

W niedzielę 13 września dobry
Bóg obdarzył nas stosowną pogo-
dą. (W Gietrzwałdzie w tym dniu
uroczystości odpustowe przebiegały
w strugach deszczu, jak relacjo-
nowali mi pielgrzymi nawiedzają-
cy nasze sanktuarium). Do Trąbek
Wielkich przybyła piesza pielgrzym-
ka z parafii Podwyższenia Krzyża
z Pruszcza Gdańskiego. Prowadził
ją ks. Andrzej Wiejak. Liczne piel-
grzymki przybyły z Pszczółek, Go-
dziszewa, Mierzeszyna, Sobowidza,
Kłodawy i Jodłowna.

Mszy św. przewodniczył Arcybi-
skup Metropolita Gdański. On też

przekazał kopię obrazu Matki Bo-
żej Trąbkowskiej parafii postołow-
skiej, gdzie Matka Boża nawiedzać
będzie rodziny. Uroczystość uświet-
niły pięknie grający miejscowy ze-
spół pod kierunkiem pana Teofila
Bąka oraz orkiestra straży granicz-
nej przybyła ze swoim kapelanem,
naszym rodakiem, ks. kapitanem
Ryszardem Preussem, proboszczem
parafii św. Jadwigi w Gdańsku No-
wym Porcie.

Przepiękne były tegoroczne ko-
rony żniwne. Szczególnie dużo pra-
cy wymagała korona żniwna z Trą-
bek Wielkich. Dziękuję wszystkim
wykonawcom koron i ofiarodawcom
na rzecz naszego sanktuarium, a
także na Msze św. dziękczynne za
tegoroczne plony.

Dziękuję kapłanom, którzy w ty-
godniu odpustowym codziennie
wraz z parafianami pielgrzymowali
do naszego sanktuarium. W pierw-
szym rzędzie dziękuję mojemu przy-
jacielowi ks. kanonikowi Gerardowi
Borysowi z Mierzeszyna. Dziękuję
ks. dziekanowi Stanisławowi Ła-
dzie, ks. kanonikowi Włodzimierzo-
wi Zduńskiemu, ks. proboszczowi
Kazimierzowi Glamie, ks. probosz-
czowi Bronisławowi Chudemu, ks.
Jackowi Taborowi.

Dziękuję naszym zespołom mu-
zycznym: pana Bąka, pana Jaszew-
skiego oraz panu organiście, który
codziennie prowadził śpiew na pro-
cesji. Dziękuję zespołowi muzyczne-
mu z parafii Matki Bożej Bolesnej
(wspaniale rozśpiewali nasze dzie-
ci), chórowi i orkiestrze z parafii
św. Kazimierza i orkiestrze Straży
Granicznej.
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Dziękuję pani Krystynie Sroko-
wej, paniom katechetkom i paniom
z Przymierza Rodzin za podejmowa-
nie posiłkiem przybyłych kapłanów
oraz za przygotowanie poczęstunku
dla innych gości. Dziękuję tym, któ-
rzy piekli ciasto i przynosili wędliny
czy mięso.

Dziękuję ministrantom, bie-
li procesyjnej, dzieciom sypiącym
kwiaty, paniom: Karcz, Formeli,
Kreft i Maucha za codzienne sprzą-
tanie kościoła. Dziękuję pani Anicie
Ogórek za kwiaty do kościoła. Dzię-
kuję paniom Kaczmarek i Jurkow-
skiej oraz państwu Srokom za dar

do kuchni. Dziękuję panu Markowi
Lewańczykowi za dekorację kościo-
ła i panu Markowi Pleszczyńskiemu
za prace porządkowe. Dziękuję panu
Zygmuntowi Kielasowi za posługę
autokarową.

Dziękuję wszystkim, którzy swo-
ją pracą, ofiarą, modlitwą, Komunią
św. złożyli Matce Najświętszej pre-
zent z okazji uroczystych obchodów
Jej narodzenia.

Bóg zapłać!

ks. E. Szymański

Przekazanie kopii obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej na
peregrynację rodzin w parafii Postołowo.
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Powitanie ks. Arcybiskupa przez ks. proboszcza
w dniu dziękczynienia za plony

Ekscelencjo! Proszę przyjąć ser-
deczne, i zarazem szczere, podzię-
kowanie za sobotnią i dzisiejszą piel-
grzymkę do naszego Sanktuarium. Raz
jeszcze wyrażam wdzięczność Eksce-
lencji ks. Arcybiskupowi za podjęte
skuteczne starania uwieńczone koro-
nacją Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej przez Papieża Jana Paw-
ła II.

Dziękuję za przewodnictwo w uro-
czystym jubileuszu 10-lecia Koronacji
Matki Bożej obchodzonym w czerw-
cu ubiegłego roku. Rodzina parafialna
wyraziła wdzięczność Matce Bożej za

jej obecność wśród nas przez przyję-
cie kopii cudownego obrazu w swo-
ich mieszkaniach. Proszę Ekscelencję
o przekazanie po Mszy św. kopii obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej, przybyłej
tu licznie w pielgrzymce pieszej ze
swoim duszpasterzem, delegacji para-
fii postołowskiej na nawiedzenie rodzin
w tamtejszej parafii.

Proszę o odprawienie Mszy św.
dziękczynnej za tegoroczne plony oraz
poświęcenie koron żniwnych, które są
symbolem wdzięczności Bogu za dar
chleba.

ks. E. Szymański

Powitanie ks. Arcybiskupa przez rolników
w dniu dziękczynienia za plony

Ekscelencjo. Witamy Waszą Eksce-
lencję w naszym Trąbkowskim Sank-
tuarium na zakończenie tygodniowego
odpustu i dziękczynienia nas rolników
za plony ziemi. Plony ziemi to dar
chleba, to dar życia – a życie przecież
jest od Boga, który przez nas rolni-
ków jest wypracowany w pocie czoła
w imię Twoje Panie Boże. Nasza cięż-
ka praca nie zawsze jest sprawiedliwie
wynagradzana, dlatego protesty nasze
muszą być zrozumiałe przez pozostałą
część społeczeństwa, którą przecież ży-
wimy. My rolnicy także chcemy mieć
środki do życia, cieszyć się szacun-
kiem i wdzięcznością tych, których
żywimy przez naszą mozolną pracę
na roli, korzystać z owoców pracy
innych grup społecznych. Żadna inna
grupa społeczna nie ma chyba takie-
go szacunku do owoców swojej pracy
jak my rolnicy, dlatego oskarżanie nas

o niszczenie zboża, a zboże to przecież
chleb, mija się z prawdą, bo my rol-
nicy wiemy, iż chleb to dar od Boga,
który my tylko pomnażamy. Nam –
rolnikom także zależy na tym, aby
nasza gmina i ojczyzna się rozwijały,
chcemy być cząstką dorobku całego
społeczeństwa. Nasza praca jak żadna
inna, tak bardzo zależy od ciebie Panie
Boże, bo przecież słońce i deszcz to
dar od Ciebie, dlatego ciężki nasz los
rolnika powierzamy Tobie Pani nasza
Trąbkowska, abyś przez swoje wsta-
wiennictwo u Pana naszego Jezusa
Chrystusa dodała nam sił do dalszej
pracy dla dobra nas wszystkich, a Cie-
bie Ekscelencjo prosimy, abyś odprawił
tę Mszę św. dziękczynną za tegoroczne
plony w dowód zawierzenia naszego
ciężkiego losu Maryi i Bogu.

Andrzej Dończyk
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Na poprzedniej stronie, u góry: Po-

witanie ks. Arcybiskupa przez dzieci –

przedstawicieli parafii.

Na poprzedniej stronie, na dole:

W czasie uroczystości wielu pielgrzymów

i miejscowych parafian przystąpiło do

sakramentu pokuty.

U góry: Podczas procesji eucha-
rystycznej poczesne miejsce zajmowały
korony żniwne.

Na dole: Najpiękniejsza korona
żniwna (z Trąbek Wielkich) wspaniale
prezentuje się na pamiątkowym zdjęciu
jej twórców.
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WAKACYJNE WOJAŻE
dzieci z parafii w Postołowie

Na statku w czasie rejsu do Gdyni.

Już po raz trzeci dzieci z parafii
Postołowo miały okazję w okresie
wakacji wyjechać na letni wypo-
czynek. W roku 1996 trzydziesto-
osobowa grupa spędziła tydzień
w Gdyni. W roku następnym
75 dzieci wypoczywało w Pucku,
a w tym roku 80 dzieci gości-
ło w Gdańsku-Wrzeszczu. Letnie
wyjazdy zainicjował ks. proboszcz
Kazimierz Glama. Organizatorom
przyświecały następujące cele:
� zapoznanie z kulturą i sztuką

ojczystą,
� stworzenie warunków do odpo-

czynku fizycznego i psychiczne-
go,

� rozwijanie umiejętności współ-
życia w grupie, dostrzeganie
problemów innych ludzi i po-
maganie im,

� danie dzieciom możliwości roz-
wijania zainteresowań i umie-
jętności,

� uczenie dzieci jak żyć, by co-
dziennie być blisko Boga.

Akcję tę wspierały finansowo oso-
by prywatne oraz firmy i instytu-
cje z terenu województwa gdań-
skiego, np. ZPT „Olvit”, ZPR „Wil-
bo”, Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej, Urząd Gminy Trąbki Wiel-
kie. Noclegi zapewniały zaprzyjaź-
nione parafie. Wielkie dzięki tym
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wszystkim, którzy rozumieją jak
wiele radości sprawiają dzieciom
takie wyjazdy i pomogli w ich
zorganizowaniu.

Turnusy trwały tylko tydzień,
ale za każdym razem było to 7
intensywnie przeżytych i obfitują-
cych w atrakcje dni. Choć dzieci
nieraz były w Trójmieście, to jed-
nak po raz pierwszy miały okazję
zwiedzić Katedrę Oliwską, Mu-
zeum Morskie, ZOO, siedzibę Ra-
dia Plus, kuchnię Mac Donalds’a.
Niewątpliwie dla większości dzie-
ci wielką atrakcją był rejs stat-
kiem na trasie Gdańsk – Gdynia
– Gdańsk, pobyt w wesołym mia-
steczku oraz seans w kinie. Nieod-

łącznym elementem każdego dnia
były wspólne zabawy, konkursy
i tańce. Nie mogło też zabraknąć
czasu na codzienny udział w Eu-
charystii i na wspólną modlitwę.

Opiekę nad wypoczywającymi
dziećmi sprawowały następujące
osoby: ks. K. Glama, R. Zwara,
L. Lidzbarska, B. Szulist i B. Mą-
ka. Organizatorzy cieszą się, że
taka forma spędzenia wakacji spo-
tkała się z akceptacją dzieci i ro-
dziców i mają nadzieję, że uda się
ją kontynuować w latach następ-
nych.

Renata Zwara

Krótki odpoczynek po trudach zwiedzania – Gdańsk, Targ Rybny.
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WIZYTACJA KANONICZNA KSIĘDZA BISKUPA

20 września był w naszej parafii dniem szczególnym. Przeżywaliśmy
wówczas wizytację kanoniczną ks. biskupa Zygmunta Pawłowicza. Wyda-
rzenie to, odbywające się raz na pięć lat, zmobilizowało wszystkie grupy
duszpasterskie w parafii. Przedstawiciele tych grup na spotkaniu po
drugiej Mszy św. złożyli ks. biskupowi sprawozdania z dokonań ostatniego
pięciolecia. Przedstawiamy w „Kanie” teksty poszczególnych sprawozdań.

Przemówienie powitalne ks. proboszcza
w dniu wizytacji

Ekscelencjo, Najdostojniejszy
Księże Biskupie.

Przybywasz dziś do nas, by bli-
żej dokonać oceny życia religijnego
i moralnego trąbkowskiej wspólno-
ty parafialnej. Przybywasz, by dać
wskazania na przyszłość, a może
i skarcić za zaniedbania. Przyby-
wasz, czcigodny Pasterzu, by udzie-
lić apostolskiego błogosławieństwa
naszej parafii.

Sprawozdanie z życia parafial-
nego od ostatniej wizytacji przeka-
załem Ekscelencji na piśmie. Teraz
w najogólniejszym zarysie przedsta-
wię życie rodziny parafialnej, w któ-
rej jestem duszpasterzem od 1972 r.,
najpierw jako wikariusz, a od 1979 r.
jako proboszcz.

Parafia liczy około 1800 wier-
nych. Kościół filialny w Postołowie
od lipca 1995 r. jest kościołem pa-
rafialnym. Na terenie parafii są
dwie szkoły ośmioklasowe i jedna
4-klasowa. W katechizacji pracują 2
panie katechetki (jedna ze stopniem
magistra). Również katechizuję i ja.
W szkołach w Ełganowie i Czernie-
wie są Msze św. dla chorych i spora-
dycznie z innych okazji. W naszym

kościele w niedzielę jest osobna
Msza św. dla dzieci. Liturgię uboga-
ca zespół muzyczny. Cieszy pokaźna
grupa ministrantów, zwłaszcza do-
rosłych, oraz pięciu nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii. Od stycznia
ubiegłego roku wydajemy gazetę
parafialną, którą nabywa więcej niż
połowa rodzin.

Ekscelencjo. Parafianie tutejsi są
bardzo życzliwi i niezwykle ofiarni.
Kocham moich parafian jak własną
rodzinę, i coraz bardziej się z nimi
zżywam. W obecności Ekscelencji
wyrażam parafianom wdzięczność
za ich dobroć i wiarę. Zarazem
przepraszam za moje wobec para-
fian zaniedbania.

Jakie są oczekiwania? Najbar-
dziej pragnę, by wszyscy wierzą-
cy parafianie świętowali niedzielę
i uczestniczyli w niedzielnej Mszy
św. Chciałbym doczekać ożywienia
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu, która odbywa się przez trzy
godziny w każdą sobotę oraz licz-
niejszego udziału czcicieli Matki
Najświętszej w nabożeństwach No-
wenny ku Jej czci, a także, by
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w wielu rodzinach była odmawiana
wspólnie modlitwa różańcowa. Oby
błogosławieństwo Twoje Ekscelen-

cjo przyczyniło się do realizacji tych
życzeń.

Powitanie Księdza Biskupa przez przedstawicieli młodzieży

Ekscelencjo, najdostojniejszy
Księże Biskupie. Przybywasz dzi-
siaj do naszej wspólnoty parafialnej
w szczególnym charakterze. Jest to
wizyta robocza. Przybywasz jako
następca Apostołów do cząstki ar-
chidiecezjalnej Owczarni jaką jest
parafia. Osobliwy jest też cel tego
przybycia już od tak wczesnej go-
dziny. Przybywasz, aby przekazać
nam apostolską naukę, a w imie-
niu Chrystusa obdarzyć błogosła-
wieństwem. Podobnie jak św. Paweł
Apostoł chcesz przyjrzeć się życiu
religijnemu naszej Wspólnoty. Pa-
trząc na tabernakulum, na ołtarz,

na świątynię, chcesz się przeko-
nać, jakimi są wierni, którzy tu się
gromadzą ze swoim księdzem na
modlitwę. My młodzi, jeszcze może
mało rozumiemy czym jest – jak
to ksiądz proboszcz mówił – kano-
niczna wizytacja. Ale postrzegamy
w Księdzu Biskupie następcę Apo-
stołów, który w imieniu Chrystusa
do nas przybywa, nas poucza, i nam
błogosławi. Na tę posługę w naszej
parafii niech potrzebne łaski wypra-
sza u Syna Matka Boża, nasza Pani
Trąbkowska.

Ewa Preuss

Sprawozdanie Rady Duszpasterskiej

Rada Duszpasterska, którą two-
rzą przedstawiciele wszystkich wsi
naszej parafii, obecnie pracuje
w 25-oobowym składzie, w tym 23 pa-
rafian i 2 parafianki. Funkcję prze-
wodniczącego Rady pełni Józef Sro-
ka. Jego zastępcy odpowiadają za po-
szczególne zadania: prace stolarsko-
-ciesielskie – pan Franciszek Preuss,
prace ślusarsko-kowalskie – pano-
wie Stefan Płocke i Jerzy Karpiński,
prace elektryczne – pan Edward
Kaczmarek, prace dekoracyjne – pan
Marek Lewańczyk.

Posiedzenia robocze Rady od-
bywają się wg potrzeb, najczęściej
przed świętami Wielkanocnymi, Bo-
żym Ciałem, tygodniowym odpustem,

dniem Wszystkich Świętych i w okre-
sie Bożego Narodzenia, jako spo-
tkanie opłatkowe. Spotkania Rady
odbywają się także z okazji waż-
niejszych wydarzeń parafialnych, czy
też z uwagi na ważne inwestycje
parafialne.

W okresie ostatnich sześciu lat
Rada Parafialna odbywała swoje po-
siedzenia średnio 4 – 6 razy w ciągu
roku. Po każdym posiedzeniu prze-
wodniczący Rady informował wier-
nych podczas niedzielnych ogłoszeń
o działaniach i ustaleniach Rady,
a niespełna od 2 lat taka informacja
jest zamieszczana w piśmie parafial-
nym „Kana”. Informacja przekazy-
wana parafianom obejmuje wszystkie
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zagadnienia, którymi zajmuje się Ra-
da.

Dzięki współpracy proboszcza
ks. E. Szymańskiego z Radą Pa-
rafialną i całą wspólnotą wiernych
wykonaliśmy wiele bardzo ważnych
i potrzebnych inwestycji w naszej
parafii:
� 1992 rok – wymiana dachu kościo-

ła na nowy z blachy miedzianej
i budowa kaplicy na cmentarzu
parafialnym;

� 1993 rok – unfundowanie kon-
fesjonałów i ołtarzy do kościoła
filialnego w Postołowie;

� 1994 rok – malowanie naszego
kościoła i ogrodzenie cmentarza;

� 1995 rok – wymiana okien witrażo-
wych w kościele i położenie asfaltu
na drodze kaplic różańcowych;

� 1996 rok – zakup dzwonów i płyt
granitowych na posadzkę naszego
kościoła jako dar wdzięczności na
jubileusz 10-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej;

� 1997 rok – wybudowanie dzwon-
nicy, odnowienie drogi krzyżowej
i różańcowej, położenie posadzki
granitowej z ogrzewaniem podło-
gowym w naszym kościele i roz-
poczęcie przebudowy sal kateche-
tycznych z uwzględnieniem kuchni
i łazienek.

W roku bieżącym wymienione zostały
żyrandole wewnątrz kościoła, konty-
nuujemy przebudowę sal kateche-
tycznych, aby w przyszłości powstał
hotelik dla pielgrzymów, oraz trwają
prace modernizacyjne na cmentarzu
parafialnym przy budowie drugie-
go śmietnika i położeniu chodnika
wzdłuż cmentarza.

Rok 1997 był dla naszej wspólnoty
szczególny, ponieważ rodzina para-
fialna przeżywała jubileusz 10-lecia
koronacji naszej Matki Bożej Trąb-
kowskiej. Do tego jubileuszu nasza
wspólnota przygotowała się odno-
wą duchową uczestnicząc w Misjach
Świętych. Jubileusz ten rodzina pa-
rafialna postanowiła uczcić także
poprzez peregrynację kopii obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej w na-
szych rodzinach, aby zapraszając Ją
do naszych domów w skupieniu móc
przekazać Jej nasze troski i prośby.

Drugim, także dla nas ważnym,
wydarzeniem był jubileusz 25-lecia
posługi pracy kapłańskiej naszego
czcigodnego ks. proboszcza E. Szy-
mańskiego w naszej parafii, wśród
nas. Jubileusz ten był dla naszej
rodziny parafialnej okazją do podzię-
kowania Bogu i naszej Pani Trąb-
kowskiej za właśnie takiego kapłana,
jakim jest ks. Edward Szymański,
którego postawa jest wzorem dla nas
wszystkich. Zawdzięczamy mu pogłę-
bianie naszej wiary jak i to wszystko,
co w naszej parafii zostało dokonane
przez 25 lat.

Korzystając z obecności Waszej
Ekscelencji pragniemy publicznie,
szczerze i serdecznie podziękować
naszemu ukochanemu ks. probosz-
czowi za to wszystko, jednocześnie
przeprosić za nasze niedoskonałości.
Pragniemy, aby dalsza nasza współ-
praca trwała jeszcze przez wiele lat
dla dobra naszej rodziny parafialnej
i rozwoju tego sanktuarium.

Józef Sroka
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Sprawozdanie Żywego Różańca

Na terenie naszej parafii istnieje
21 Róż Żywego Różańca. Spotkania,
na których podawane są miesięcz-
ne intencje modlitewne, odbywają
się w każdą drugą niedzielę miesią-
ca. Intencje są zależne od potrzeb
parafii. Od 1988 r. w czerwcu dzię-
kujemy za koronację obrazu Matki
Bożej Trąbowskiej, w lipcu modlimy
się o szczęśliwe zbiory, w sierp-
niu o trzeźwość dla naszych rodzin,
a w listopadzie za zmarłych człon-
ków Żywego Różańca. W sierpniu
każdego roku odbywa się spotka-
nie księdza proboszcza z zelatorami.
Od stycznia 1987 r. odprawiane są
Msze św. z intencji Żywego Różań-
ca: w pierwszy czwartek miesiąca
– o powołania kapłańskie i zakonne

w parafii, w pierwszy piątek miesiąca
– przebłagalna za grzechy parafii, zaś
w pierwszą sobotę miesiąca – ku czci
Matki Bożej.

Od 1994 r. do Żywego Różańca
należy troska o kwiaty do Grobu
Pańskiego. Ponadto Żywy Różaniec
włącza się do obchodów rocznicy
koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej. W 1997 roku, z racji jubileuszu
koronacji, część ofiar przeznaczono
na renowację kaplic różańca świętego
i Drogi Krzyżowej. Członkinie róż
wsi Trąbki Wielkie świadczą pomoc
jednej z parafianek, prowadząc ją do
kościoła na nabożeństwa.

Remata Karcz

Sprawozdanie przedstawicielki chorych

Ekscelencjo – Bracie chorych! Wi-
zytując parafie, tak często spotykasz
się ze starością, chorobą, kalectwem,
że ośmieliło mnie to, iż takie są
moje słowa powitania. Przypadło mi
w udziale przedstawić Księdzu Bi-
skupowi jak kształtuje się życie reli-
gijne tej grupy ludzi w naszej parafii.

Mamy pięciu nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii, którzy w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca zanoszą
Eucharystię chorym do wiosek Czer-
niewa, Ełganowa i Kleszczewa. Do
chorych naszej wioski idą w każdą
niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.
Od października do maja pomaga im
kleryk odbywający w naszej parafii
praktykę duszpasterską. Ksiądz pro-
boszcz odwiedza chorych w wioskach,

sprawując Mszę św. w Czerniewie
i Ełganowie w szkole podstawowej,
w Kleszczewie w mieszkaniu pry-
watnym. Chorych naszej wsi ksiądz
odwiedza w każdy pierwszy piątek
miesiąca.

W czasie tygodniowego odpu-
stu piątek jest poświęcony cho-
rym. W dniu tym często kapłani
przywożą chorych z różnych para-
fii archidiecezji. Chorzy odprawia-
ją przez siebie przygotowaną Drogę
Krzyżową, uczestniczą we Mszy św.,
przyjmują sakrament chorych, bio-
rą udział w procesji eucharystycznej.
Od dwóch lat chorzy, niepełnospraw-
ni wraz z opiekunami są zapraszani
do salki katechetycznej na poczęstu-
nek.
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26 sierpnia br. odbyło się spotka-
nie celem założenia Klubu Seniora.
Na tym spotkaniu wybrano prze-
wodniczącą, ustalono, że spotkania
odbywać się będą w czwartki. Patro-
nami będą święci Joachim i Anna,

a nazwa klubu „Wieczernik”. Czy
uda się nam to przedsięwzięcie –
czas pokaże.

Gerda Skibowska

Sprawozdanie ministrantów

W tutejszej parafii służbę litur-
giczną ołtarza pełni 58 ministrantów,
w tym 13 ojców, 22 – to młodzież
ze szkół ponadpodstawowych, a 23 –
młodzież ze szkoły podstawowej.

Ministranci ze szkoły podstawo-
wej mają wyznaczoną służbę w dany
dzień tygodnia. Oni też mają dyżury
miesięczne oraz służbę na pogrze-
bach i ślubach.

Dyżurni miesięczni dbają o przy-
gotowanie do Liturgii Niedzielnej

i uporządkowanie paramentów reli-
gijnych po Mszy świętej. Ministranci
mają wyznaczone dyżury w Wielkim
Tygodniu przy grobie Pańskim. Mini-
stranci szkoły podstawowej przystę-
pują raz w miesiącu do sakramentu
pokuty.

Co roku służba liturgiczna ołta-
rza ma wspólny wyjazd na wycieczkę,
wspólny opłatek ze skromnymi pre-
zentami.

Marian Lewańczyk

Sprawozdanie nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii

W naszej parafii posługa nadzwy-
czajnego szafarza Komunii świętej
jest pełniona od 1993 roku, kiedy
do tej służby zostało powołanych
trzech mężczyzn. W roku 1994 do-
szedł jeszcze jeden szafarz. W roku
1996 stan szafarzy został uzupełnio-
ny, po odejściu do nowo utworzonej
parafii szafarza z Postołowa. Kolejny
szafarz dołączył w 1997 roku.

Obecnie w parafii jest pięciu nad-
zwyczajnych szafarzy Eucharystii,
są nimi czterej mieszkańcy Trąbek
Wielkich i jeden mieszkaniec Klesz-
czewa; wszyscy są ojcami rodzin,
wszyscy także należą równocześnie
do innych grup duszpsterskich: Rady
Duszpasterskiej, ministrantów, Przy-
mierza Rodzin.

Nadzwyczajni szafarze co nie-
dzielę, po drugiej Mszy św. zanoszą

Komunię św. chorym mieszkańcom
Trąbek Wielkich, a w pierwszą nie-
dzielę miesiąca zawożą Komunię św.
do innych wiosek parafii. Posługą
szafarzy objętych jest przeciętnie od
30 do 40 chorych. Szafarze pomagają
również w udzielaniu Komunii św.
w czasie Mszy św. w kościele.

Nadzwyczajni szafarze Komunii
św. biorą udział w dorocznych re-
kolekcjach, dniach skupienia i piel-
grzymkach dla szafarzy organizowa-
nych w achidiecezji, a także w spo-
tkaniach szafarzy dekanatu. Uczest-
niczą również w comiesięcznych spo-
tkaniach formacyjnych, odbywają-
cych się pod przewodnictwem ks.
Proboszcza.

Piotr Pianowski
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Sprawozdanie Przymierza Rodzin

Przymierze Rodzin istnieje od
września 1991 roku. Regularnie na
comiesięczne spotkania formacyjne
przychodzi 7 małżeństw w dwóch
grupach. Na spotkaniach czytamy
fragmenty Pisma św., jak również
ważne dokumenty Kościoła (encykli-
ki, listy papieskie), dzieląc się swo-
imi uwagami i spostrzeżeniami. Stu-
diujemy również wybrane rozdziały
z Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Niektóre nasze spotkania odbywają
się w kościele i wtedy skupiamy się
na modlitwie – odmawiamy Różaniec
lub odprawiamy Drogę Krzyżową.

Przymierze Rodzin, oprócz wza-
jemnej pomocy i życzliwości, świad-
czy pomoc na rzecz Kościoła. Już od

kilku lat pomaga w wykonaniu deko-
racji na niektóre uroczystości: I Ko-
munię św., bierzmowanie, Wielkanoc.
Włącza się w zorganizowanie tygo-
dniowego odpustu w parafii. Dzięki
Przymierzu Rodzin istnieje parafial-
ne pismo „Kana”, które wydawane
jest regularnie co miesiąc od stycznia
1997 r. W czasie wakacji Przymierze
Rodzin organizuje rodzinne wyjazdy
pielgrzymkowe.

Mamy nadzieję, że dołączy do
nas więcej rodzin, które chciałyby
sobie wzajemnie pomagać, jak rów-
nież aktywnie uczestniczyć w życiu
wspólnoty parafialnej.

Jadwiga Pianowska

NA PIELGRZYMIM SZLAKU

26 lipca z Sanktuarium Królo-
wej Polskiego Morza w Swarzewie
wyruszyła XVII Kaszubska Piesza
Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród
ludzi z Półwyspu Helskiego i okolic
ruszyłem i ja. Było to moje drugie
pielgrzymowanie do Matki z Czę-
stochowy. W ubiegłym roku „po-
smakowałem” trudów pielgrzymki –
daleka, sześćsetkilometrowa droga,
deszcz i prażące słońce, różne warun-
ki noclegowe. To wszystko jednak jest
nieważne, ponieważ cel wędrowania
jest dla mnie wartością nadrzędną.

Grono pielgrzymów stanowili lu-
dzie w różnym wieku – senior Teofil
Sprawka „Żwirek” miał 76 lat (piel-
grzymował 16 raz), a najmłodsza Ola
miała 8 lat. Ludzie różnych zawodów

– elektryk, nauczyciele, krawiec, pie-
lęgniarki, klerycy, studenci różnych
kierunków, młodzież ze szkół śred-
nich, pod duchową opieką ks. dr Jana
Perszona, i kilu innych. Sprawy orga-
nizacyjne pielgrzymki prowadził ks.
Kapelan Grzegorz Kuzborski. Wszy-
scy stanowiliśmy jedną, wielką, ra-
dosną, szanującą się i wspierającą na
każdym kroku rodzinę!

Dzień zaczynał się Mszą świętą
w kościele w tej miejscowości, gdzie
nocowaliśmy (zwykle godz. 6 lub
6.30). Wyjście na szlak następowało
bezpośrednio po Najświętszej Ofie-
rze. Dziennie pokonywaliśmy 30 – 40
km. Codziennie śpiewaliśmy Godzin-
ki, odmawialiśmy różaniec, słucha-
liśmy katechezy o obecności i dzia-
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łalności Ducha Św. w naszym co-
dziennym życiu. Śpiewaliśmy pie-
śni. Kroczyło się raźno, ponieważ
towarzyszyły gitary, tamburyna, ser-
deczne pozdrowienia ludzi w drodze
i uśmiech na naszych, nawet zmęczo-
nych twarzach. Gościnność, serdecz-
ność, życzliwość i bezinteresowność
to cechy ludzi, których spotkać moż-
na właśnie na pielgrzymim szlaku.
Wartości te są tak potrzebne w na-
szym codziennym życiu.

Uważam, że pielgrzymka jest dla
mnie żywą lekcją bycia z ludźmi
i wśród ludzi, żywą lekcją poznawa-
nia kraju, jego piękna i niedostatku.
Pielgrzymując uczę się pokonywać
własne słabości fizyczne i duchowe,
ponieważ grono uczestników bardzo
mocno wpływa na pojedynczego piel-
grzyma, czyli brata lub siostrę. Nie-
raz wystarczy jedno słowo, uśmiech,
podanie swego ramienia, aby ulżyć
i pomóc współtowarzyszowi drogi,
wyciągnąć go z głębokiej depresji
psychicznej. . .

Chciałbym zachęcić młodych
(chociaż nie tylko) do takiego przeży-
wania wakacji. Zachęcam, aby wła-
śnie w taki sposób dotrzeć do tronu
Królowej Polski. Na szlaku do Czę-
stochowy jest „Górka Przeprośna”.
Szczególne to miejsce – tam koniecz-
nie robi się „rozliczenie” ze swoim
sumieniem, trzeba też podjąć posta-
nowienia na dalsze życie, aby na
Jasną Górę wejść z radosnym i czy-
stym serduszkiem. O pobycie przed
obliczem Matki wszystkich naszych
Matek nie umiem pisać, takie chwi-
le każdy musi przeżyć sam. Jak co
roku ze wszystkimi grupami Archi-
diecezji Gdańskiej wchodził na Ja-
sną Górę Abp. Tadeusz Gocłowski,
o czym świadczy pamiątkowa foto-
grafia. Składam serdeczne Bóg zapłać
wszystkim tym, którzy szli wraz ze
mną poprzez wsparcie modlitewne.

Jan Trofimowicz, junior

Ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski w otoczeniu uczestników pielgrzymki.
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KLUB SENIORA

Dnia 26 sierpnia 1998 r. na za-
proszenie Księdza Proboszcza przy-
była do naszej parafii pani Nina
Kawczyńska, przewodnicząca Klu-
bu Seniora w Pruszczu Gdańskim,
aby i w naszej parafii założyć podob-
ny klub. Na tym spotkaniu ustalono,
że spotkania odbywać się będą co
dwa tygodnie w czwartek. Patro-
nami Klubu będą święci Joachim
i Anna, nazwa Klubu Seniora „Wie-
czernik”. Wybrano też przewodni-
czącą, którą została pani Aleksan-
dra Tyran, mieszkająca w Trąbkach

Wielkich przy ulicy Sportowej nr 2,
nr telefonu 682 – 83 – 53.

Na spotkanie, które ustalono
na dzień 1 października o godz.
16.00, pragniemy serdecznie zapro-
sić wszystkich samotnych emerytów
i rencistów czujących potrzebę kon-
taktu z drugą osobą, pragnących coś
nowego wnieść w życie parafii, mają-
cych ciekawe pomysły. Zaproszenie
to jest skierowane do wszystkich
parafian.

Gerda Skibowska

WIADOMOŚCI GMINNE

Od kilku lat Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Trąbkach
Wielkich wspomaga finansowo i or-
ganizacyjnie letni wypoczynek dzie-
ci z rodzin najuboższych. Obecny
rok był pod tym względem wyjątko-
wo bogaty. O ile w latach poprzed-
nich z pomocy GOPS korzystało
niewiele ponad 100 dzieci, w roku
bieżącym na wyjazdy wakacyjne po-
jechało 267 dzieci z terenu naszej
gminy, a mianowicie:
1. Do Leska w Bieszczadach,

w okresie od 1 do 14 sierpnia wy-
jechało 37 dzieci. Organizatorem
kolonii było Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku przy wsparciu
finansowym Ministerstwa Edu-
kacji. Gmina zapewniła bezpłat-
ny transport na południe Polski
w obie strony (autokar szkolny).

2. W Warenku nad jeziorem Tu-
chomskim, w Ośrodku Wypo-
czynkowym Caritasu Archidiece-
zji Gdańskiej, w okresie od 18 do
31 lipca, wypoczywało 40 dzieci,
a pomoc finansowa GOPS wy-
niosła 250 zł na każde dziecko.

3. GOPS zorganizował obóz wypo-
czykowo-żeglarski dla 40 dzie-
ci w Lubowidzu koło Lęborka,
w okresie od 3 do 16 sierpnia;
współorganizatorem tego obozu
był LOK, a pomoc finansowa
GOPS wyniosła 350 zł na każde
dziecko.

4. Parafia Postołowo zorganizowała
letni wypoczynek dla 80 dzie-
ci w Gdańsku-Wrzeszczu, o czym
szerzej piszemy w oddzielnym ar-
tykule, a pomoc GOPS wyniosła
łącznie 4000 zł.
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5. Parafia Godziszewo (diecezja Pel-
plińska) zorganizowała letni wy-
poczynek w Wielu na Kaszubach.
Inicjatorem i organizatorem od
kilku lat jest proboszcz parafii
Godziszewo ks. Jan Ostrowski.
W tym roku 70 dzieci z Gołębiew-
ka i Rościszewa mogły skorzystać
z odpoczynku letniego w Wielu,
dzięki pomocy finansowej GOPS
w kwocie 2000 zł.

Wypoczynek wakacyjny tak dużej
grupy dzieci był możliwy dzięki za-
angażowaniu i pomocy wielu osób
i instytucji, w tym i naszego GOPS.
który na ten cel wydał ogółem
37 000 zł, nie licząc kosztów au-
tokaru szkolnego, który dowiózł
i przywiózł dzieci ze wszystkich ww.
miejsc wypoczynku. Wielkie brawa
i podziękowania dla organizatorów
i sponsorów oraz dla pracowni-
ków GOPS, bo bez ich wspólnego
działania niewiele dzieci mogłoby
skorzystać z wakacyjnych wyjaz-
dów. Dla porównania podajemy, że
w gminach ościennych z letniego
wypoczynku organizowanego przy
współpracy i pomocy finansowej
GOPS skorzystało: w gminie Ce-
dry Wielkie ok. 30 dzieci, w gminie
Pruszcz Gd. ok. 40 dzieci, w gminie
Pszczółki ok. 50 dzieci, w gminie
Suchy Dąb ok. 30 dzieci, w gminie
Przywidz – nikt.

***
1 września w Pruszczu Gdań-

skim odbyło się uroczyste odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej mę-
czeńską śmierć polskich kolejarzy
z rejonu Pruszcza Gdańskiego w hi-
tlerowskich obozach koncentracyj-
nych w latach 1939 –1945. Uroczy-
stość poprzedziła Msza św. w in-
tencji pomordowanych i ich ro-
dzin, odprawiona w kościele MBNP

przy ulicy Chopina. W uroczysto-
ści odsłonięcia tablicy, umieszczonej
na budynku dworca PKP, oprócz
przedstawicieli władz samorządo-
wych Pruszcza i okolicznych gmin,
udział wzięli członkowie rodzin po-
mordowanych oraz kilka oficjalnych
delegacji różnych instytucji. Zarząd
Gminy Trąbki Wielkie również par-
tycypował w kosztach wykonania tej
tablicy, ponieważ także mieszkańcy
naszej gminy byli wśród pomor-
dowanych kolejarzy, a mianowicie:
Paweł Bobrowski i Józef Formella
z Trąbek Wielkich, Paweł Brotzki
z Kłodawy, Werner Zielke z Klesz-
czewa oraz Alojzy Mach, Jan Zimny
i Bernard Zulewski z Ełganowa.
Uroczystość zakończyło spotkanie
przy kawie w Miejskim Domu Kul-
tury, gdzie przedstawiciele rodzin
i fundatorzy tablicy otrzymali pa-
miątkowe opracowanie, zawierają-
ce życiorysy pomordowanych ko-
lejarzy, przygotowane przez panią
Józefę Krośnicką, emerytowaną na-
uczycielkę z Pruszcza, autorkę m.in.
książki pt. „Zanim Wyżyny Gdań-
skie wróciły do Polski”. Pani Kro-
śnicka była jednocześnie inicjatorką
i członkiem Komitetu Honorowego,
który wspólnie z Zarządem Mia-
sta Pruszcza Gd. doprowadził do
ufundowania i odsłonięcia tablicy.

***
Zarząd Gminy, wzorem kilku

ubiegłych lat, przyznał stypendia
wspomagające młodzież uczącą się
i osiągającą bardzo dobre wyniki,
będącej jednocześnie w trudnej sy-
tuacji materialnej. Stypendium na
bieżący rok szkolny otrzymali:

22



1. Marzena Jaroń z Kleszczewa,
uczennica 5 klasy Technikum
Hotelarskiego, za średnią ocen
za ubiegły rok 5,60 – ponieważ
jest to ostatni rok szkoły, redak-
cja życzy zdania matury i dosta-
nia się na wymarzony kierunek
studiów.

2. Łukasz Kania z Kaczek, uczeń
II klasy LO ze średnią ocen
4,69, jednocześnie kształcący się
w Państwowej Szkole Muzycznej
II stopnia w klasie fortepianu, ze
średnią ocen 5,25.

3. Krzysztof Nowak z Trąbek Wiel-
kich, student 9 semestru Po-
litechniki Gdańskiej – jest to
ostatni rok studiów, więc życzy-
my zdania wszystkich egzami-
nów i pomyślnej obrony pracy
dyplomowej.

***
Proboszcz parafii w Kłodawie,

ks. Bronisław Chudy, zwrócił się
do Zarządu Gminy o przekazanie
działki pod rozbudowę cmentarza
i parking przy cmentarzu. W planie
zagospodarowania gminy zarezer-
wowany został teren pod rozbudo-
wę, tak więc w najbliższym czasie,
po opracowaniu planu rozbudowy
cmentarza, działka zostanie prze-
kazana parafii.

***
Zarząd Gminy, przygotowując

założenia do projektu budżetu na
1999 rok, wstępnie przyznał sołec-
twom po 4000 zł na drobne inwe-
stycje czy zakupy na potrzeby wsi.
Na zebraniach wiejskich mieszkań-
cy podejmą decyzje, na jakie cele te
pieniądze przeznaczyć.

***
27 sierpnia w Pruszczu Gdań-

skim odbył się pogrzeb śp. Urszu-
li Żółtowskiej, byłego wieloletniego
kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go w Trąbkach Wielkich. W po-
grzebie uczestniczyła delegacja pra-
cowników Urzędu Gminy Trąbki
Wielkie.

***
Znaczące sukcesy osiągnęli lek-

koatleci z Klubu Weterana Lek-
kiej Atletyki z Trąbek Wielkich
w Mistrzostwach Polski rozegra-
nych w Kielcach. W grupie około
160 sportowców z całego kraju, nasi
zawodnicy wielokrotnie stawali na
podium.

Tytuły mistrzowskie zdobyli:
Irena Pydo w biegu na 5 km,
Wiesława Maliszewska w pchnię-
ciu kulą, Wiesław Kempa w skoku
o tyczce i Sylwester Maliszewski
w rzucie młotem.

Tytuły wicemistrzowskie zdoby-
li: Irena Pydo w biegach na 400
i 1500 m, Marcin Masa w bie-
gach na 100 i 200 m, Sylwester
Maliszewski w rzucie dyskiem.

Ponadto trzecie miejsce
w pchnięciu kulą zdobył Sylwester
Maliszewski.

Redakcja serdecznie gratuluje
sukcesów i życzy powodzenia w ko-
lejnych startach

***
Rozpoczęła pracę nowa kotłow-

nia olejowa w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Trąbkach Wielkich. Za-
pewni ona ciepłą wodę i ogrzewanie
również po jego rozbudowie.

S. D.
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ZE SPORTOWEJ ARENY

W dniach 11–19 września odbyły
się we Włoszech, w miejscowości Ce-
senatico i Bellaria koło Rimini nad
Adriatykiem, XI Mistrzostwa Europy
Weteranów w lekkiej atletyce. W za-
wodach wzięło udział około 5 tysięcy
uczestników z 33 krajów Europy. Pol-
skę reprezentowała 80-osobowa ekipa,
wśród której było 4 reprezentantów
woj. gdańskiego, a w tej liczbie 3
zawodników z naszej gminy. Najstarsi
uczestnicy mistrzostw liczyli ponad
80 lat, najmłodsi musieli ukończyć 35
(kobiety) lub 40 lat (mężczyźni).

Włoska Federacja Lekkiej Atlety-
ki wzorowo zorganizowała imprezę
na pięknie urządzonych i wyposa-
żonych obiektach sportowych. Nasi
reprezentanci, a mianowicie Wiesław
Kempa, Marcin Masa i Sylwester
Maliszewski, poza udziałem w za-
wodach, bacznie obserwowali stronę
techniczno-organizacyjną mistrzostw,
ponieważ w przyszłym roku w maju
w Trąbkach Wielkich mają się odbyć II
Ogólnopolskie Mistrzostwa Wybrzeża
Weteranów w tej dyscyplinie sportu.
Impreza ta powinna wejść na sta-
łe do krajowego kalendarza imprez
weteranów, promując naszą gminę.

Udział sportowy naszych repre-
zentantów wypadł dość okazale.
Najlepszym rezultatem było zajęcie
czwartego miejsca w rzucie oszcze-
pem przez Sylwestra Maliszewskiego
w kategorii 50 lat. Doskonały rezultat
osiągnął Marcin Masa w biegu na
200 m w kategorii 45 lat, zajmując 9
miejsce i pokonując 40 zawodników.
Natomiast Wiesław Kempa w pchnię-
ciu kulą w kategorii 45 lat zajął 20

miejsce, a w wieloboju rzutowym – 16
miejsce. Na miejsce w pierwszej dzie-
siątce w wieloboju rzutowym liczył
Sylwester Maliszewski, ale kontuzja
po 3 konkurencjach wyeliminowała
go z dalszej walki.

Zawodom towarzyszyła wspania-
ła atmosfera oraz cudowna, ciepła
pogoda (ponad 30˚). Między star-
tami uczestnicy korzystali z kąpieli
w ciepłych wodach Adriatyku oraz
zwiedzali okolice, między innymi Re-
publikę San Marino i Wenecję.

Na postawie informacji uzyskanych
od Sylwestra Maliszewskiego
opracował S. D.

Sylwester Maliszewski w konkursie rzu-
tu oszczepem.
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PRZED WYBORAMI

11 października odbędą się wy-
bory do 3 szczebli samorządu te-
rytorialnego: gminy, powiatu i wo-
jewództwa samorządowego. O ile
w wyborach do rady gminy ma-
my już pewne doświadczenia, to
w wyborach do powiatu i wojewódz-
twa dopiero raczkujemy i dlatego
należałoby się do nich trochę przy-
gotować.

W wyborach do rady gminy gło-
sujemy na osoby i tutaj praktycznie
nie powinniśmy mieć wątpliwości.
Kandydaci, to nasi sąsiedzi i zna-
jomi, więc stosunkowo łatwo jest
ocenić, który kandydat jest najlep-
szy. Nie dajmy się omamić przed-
wyborczymi obietnicami, często bez
realnych możliwości ich spełnienia,
ale raczej rozważmy, co kandydat
sobą reprezentuje, jak sprawdza
się w życiu codziennym – zawodo-
wym, społecznym, rodzinnym. Od-
powiedzmy sobie na pytania: czy
można mu zaufać? Czy dotrzymu-
je słowa? Czy jest uczciwy? Czy
jest zaangażowany w jakiś sposób
w życie społeczności lokalnej? Czy
nie wykorzystuje stanowiska czy
funkcji dla własnych, egoistycznych
celów? W ten sposób, drogą elimina-
cji, najłatwiej uniknąć wyborczych
pomyłek.

Trochę inna jest sytuacja w wy-
borach do powiatu czy wojewódz-
twa. Tutaj także swój głos oddajemy
na osobę, ale nie przekłada się to
w prosty sposób na wybór radnego.

Głos oddany na osobę, w rzeczy-
wistości jest głosem oddanym na
listę partyjną czy koalicję. Musimy
sobie zdawać sprawę, że radni po-
wiatowi czy wojewódzcy wcale nie
będą niezależni w pełnieniu funkcji
radnego, lecz będą realizować cele
polityczne, społeczne i gospodarcze
partii, z listy której zostaną rad-
nymi. Dokonując wyboru, starajmy
się rozważyć, czy partia, którą kan-
dydat reprezentuje jest tą, której
chciałbym powierzyć, w pewnym
sensie, swoją przyszłość. Słuchajmy
uważnie programów wyborczych,
analizujmy je i oceniajmy w kon-
tekście minionych lat i zachowania
się poszczególnych partii w dotych-
czasowej praktyce parlamentarnej.
Słyszeliśmy już o wielu ambitnych
programach wyborczych, lecz z ich
realizacją było bardzo różnie. De-
cyzję każdy z nas musi podjąć sa-
modzielnie, w zgodzie z własnym
sumieniem.

W nauce społecznej Kościoła ka-
tolickiego zawarte są również pew-
ne obowiązki katolików, dotyczące
aktywności w życiu społecznym.
Jednym z obowiązków jest udział
w wyborach. Starajmy się ten obo-
wiązek dobrze spełnić w poczuciu
odpowiedzialności za los mieszkań-
ców gminy czy regionu.

Wszystkim wyborcom i kandy-
datom Redakcja życzy satysfakcjo-
nujących wyborów.

Stanisław Dziemiński
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INTENCJE MSZY ŚW. Październik 1998

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i zakonne
w parafii – z róży św. Brata
Alberta – p. Kowalczyk

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian
– z róży św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej

3. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Anieli Salawy – p. Szostek

4. Za śp. Magdalenę Zielke,
godz. 700

Za śp. Antoniego Brembor
oraz za śp. Leona i Agnieszkę
Zulewskich, godz. 830

Dziękczynna za plony –
Kleszczewo Wielkie, godz. 1100

5. Za śp. Gabriela Łyczaka
6. Za śp. Ninę i Pawła Wenzlów

oraz za zmarłych z tej rodziny
7. Za zmarłych z rodziny Płockich

i Lisów
8. Za śp. Tadeusza Dudek
9. Za śp. Bronisława Sokołowskiego

10. Dziękczynna za szczęśliwy
powrót syna z pracy na morzu
(Krauze)

11. Za śp. Józefa, Zofię, Brunona
Garczyńskich oraz za śp. Iwonę
i Kazimierza Struckiel, godz. 700

Za śp. Władysława Szostek,
godz. 830

Za śp. Zygmunta Świeczkow-
skiego, godz. 1100

12. Za śp. Alfonsa Zulewskiego
13. W pewnej intencji

14. Za śp. Łucję Jaszewską –
pierwsza rocznica śmierci

15. Dziękczynna w 15 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Grzegorza Kujach

16. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo w dalszym życiu (Krystyna
Tkaczyk)
Modlimy się w intencji
papieża w 20 rocznicę jego
pontyfikatu

17. O błogosławieństwo dla rodziny
Pirchów

18. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
i za śp. Antoninę Antoniewicz,
godz. 700

Dziękczynna za plony –
Czerniewo, godz. 830

Dziękczynna za plony – Trąbki
Wielkie, godz. 1100

Dziękczynna w 12 rocznicę
sakramentu małżeństwa Danuty
i Andrzeja Grallów, godz. 1800

19. Za śp. Małgorzatę i Pawła
Fenskich oraz za śp. Danutę
Soboń

20. O błogosławieństwo i zdrowie dla
Ireny Surma, z okazji imienin

21. Za śp. Łucję Selka
22. Dziękczynna w 10 rocznicę

sakramentu małżeństwa Ewy
i Jarosława Lagów

23. Dziękczynna w 16 rocznicę
sakramentu małżeństwa Anny
i Andrzeja Karczów

24. Dziękczynna w 50 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Franciszki i Alfonsa Machów
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25. Za śp. Dorotę i Franciszka
Smugałów, godz. 700

Ku czci Chrystusa Króla
Wszechświata, godz. 830

Dziękczynna za plony – Czerniec,
godz. 1100

Za śp. Jana Ohl – pierwsza
rocznica śmierci, godz. 1800

26. Za śp. Władysława Knitter oraz
za śp. Józefa Potulskiego

27. Za śp. Bertę Stefan – 16 rocznica
śmierci

28. Za śp. Jana Rogall oraz za
zmarłych z tej rodziny

29. Za śp. Tomasza, Klarę,
Franciszka, Karola, Cecylię
Sławińskich

30. Za śp. Metę Cymmermann
31. Za śp. Teresę Kempa – 4 rocznica

śmierci

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa:

1 października: 15 rocznica sakramentu małżeństwa
Alicji i Mieczysława Kąkolów
15 października: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Leszka Wieczorków
16 października: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Izabeli i Pawła Paziaków
18 października: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Wioletty i Witolda Kiwacz
22 października: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Ewy i Jarosława Lagów
22 października: 15 rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Janusza Tiborskich
25 października: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Rafała Pisarków
30 października: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Iwony i Czesława Sulewskich

Odeszli do wieczności:

13 października: 1 rocznica śmierci śp. Alfonsa Zulewskiego
14 października: 1 rocznica śmierci śp. Łucji Jaszewskiej
18 października: 1 rocznica śmierci śp. Anny Kardas
23 października: 1 rocznica śmierci śp. Jana Kardasa
25 października: 1 rocznica śmierci śp. Jana Ohla
27 października: 1 rocznica śmierci śp. Leona Balcera
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ZAPROSZENIA

W dniu 26 sierpnia w święto Matki Bożej Często-

chowskiej odbyła się inauguracja Klubu Seniora

„Wieczernik” z udziałem pani prezes Koła Senio-

rów Niny Kawczyńskiej z Pruszcza Gdańskiego.

Opiekunkami klubu są pani Aleksandra Tyran

i pani Maria Cygan z Trąbek Wielkich.

Zapraszamy panie oraz panów rencistów i eme-

rytów na spotkania w czwartki co dwa tygodnie

o godz. 1500 do salki katechetycznej. Najbliższe

spotkania odbędą się 1, 15 i 29 października.

***

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom

i wychowawcom życzymy zdrowia i pogody ducha,

a także dobrych i wdzięcznych uczniów. We wtorek

13 października o godz. 1500 ks. proboszcz zaprasza

wszystkich nauczycieli na Mszę św. oraz na wspólne

spotkanie w salce katechetycznej.

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


