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W OCZEKIWANIU NA SPOTKANIE Z OJCEM ŚW.

Czerwiec w tym roku będziemy
przeżywać z Ojcem św. Janem Paw-
łem II. Jego pielgrzymka w dniach
od 5 do 17 czerwca będzie najdłuż-
szą z dotychczasowych pielgrzymek
do Ojczyzny. Kościół w Polsce su-
miennie przygotowuje się na to
wydarzenie, by owoce tej pielgrzym-
ki głęboko zapadły w nasze serca
i przyniosły obfity plon przemiany
życia, pogłębienia wiary i przygo-
towały nas do wejścia w Wielki
Jubileusz roku 2000. Kanwą papie-
skiego przesłania, jego homilii, są
słowa z Ewangelii św. Jana „Bóg
jest miłością”.

Biskupi polscy w liście skierowa-
nym do wiernych, odczytanym we
wszystkich kościołach w niedzielę
16 maja, zapraszają nas do przygo-
towania się na spotkanie z Papie-
żem przez dni czuwania we wszyst-
kich polskich parafiach bezpośred-
nio przed przyjazdem Ojca Święte-
go, w dniach od poniedziałku 31
maja do piątku 4 czerwca. W tych
dniach będą odprawiane wieczor-
ne Msze św. (by ludzie pracy mogli
włączyć się w modlitewne czuwanie)
połączone z nabożeństwem czerw-
cowym i adoracją Najświętszego Sa-
kramentu. Owocem modlitewnego
czuwania powinno być przystąpie-
nie do sakramentu pokuty. Kapłani
będą pełnić dyżury w konfesjona-
łach, by ułatwić skorzystanie z tego
sakramentu. W czasie popołudnio-
wych nabożeństw pogłębimy naszą
łączność z Chrystusem przez roz-
ważanie ewangelicznych prawd.

W poniedziałek 31 maja roz-
ważymy, co znaczy prawda, że
„Bóg jest miłością”. Tematem na
wtorek 1 czerwca będzie „grzech
człowieka”, a w środę 2 czerwca:
„Jezus Chrystus Odkupiciel czło-
wieka”. W czwartek 3 czerwca,
w uroczystość Bożego Ciała, zgłę-
bimy tajemnicę obecności Chrystu-
sa w Kościele przez dar Euchary-
stii. Natomiast w piątek 4 czerwca,
w przeddzień przyjazdu Ojca święte-
go, we wszystkich kościołach Polski
odbędzie się całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu. Adora-
cji towarzyszyć będzie rozważanie
na temat: „Piotr umacnia swoich
braci w wierze”. Biskupi zachęcają
byśmy ten dzień wigilii przyjaz-
du Ojca świętego przeżyli w du-
chu szczególnej modlitwy, połączo-
nej z postem o chlebie i wodzie,
w intencji apostolskiej skuteczności
pielgrzymki do Ojczyzny.

W sobotę 5 czerwca o godz.
11.30 samolot z Ojcem św. wyląduje
na lotnisku w Rębiechowie. W tym
czasie przez 10 minut rozdzwonią
się dzwony wszystkich kościołów, by
uroczyście przywitać i ogłosić przy-
bycie Dostojnego Gościa do ukocha-
nej przez niego Ojczyzny – Polski.
Po wylądowaniu Papież przybędzie
do przygotowanej rezydencji w Se-
minarium Duchownym w Gdańsku-
-Oliwie. O godz. 17.15 odprawi Mszę
św. dla wszystkich wiernych Gdań-
skiego Wybrzeża na sopockim hipo-
dromie. Wcześniej, od godz. 14.00,
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rozpocznie się tam modlitewne czu-
wanie wypełnione modlitwą, reflek-
sją, pieśnią i czerwcowym nabożeń-
stwem do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.

Ze względu na Mszę św. papie-
ską, w sobotę po południu, pomimo
że jest to Oktawa Bożego Ciała, ar-
cypasterz gdański polecił przenieść
parafialne Msze św. z procesją na go-
dziny przedpołudniowe, a terminy
zawierania sakramentu małżeństwa
przesunąć na inny czas.

Rodzi się pytanie: dlaczego tyle
przygotowania towarzyszy zbliżają-
cej się pielgrzymce Papieża do Oj-
czyzny? Odpowiedź znajdziemy na
kartach Ewangelii.

Pan Jezus w czasie publicznej
działalności wybrał 12 Apostołów
i 3 lata przygotowywał ich do pa-
sterskiej służby w Kościele. Do Pio-
tra w drodze do Cezarei Filipowej
powiedział: „Piotrze! Tyś jest opo-
ką. Na tej opoce zbuduję Kościół
mój i bramy piekielnie nie zwyciężą
go. I tobie dam klucze Królestwa
Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz
na ziemi, będzie związane w nie-
bie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie.”

Podczas Ostatniej Wieczerzy Je-
zus powiedział do Piotra: „Modliłem
się za ciebie, aby nie ustała twoja
wiara. Ty utwierdziwszy się w niej,
umacniaj braci swoich.”

Po swoim zmartwychwstaniu,
gdy ukazał się nad Jeziorem Ge-
nezaret, Jezus skierował do Piotra
pytanie: „Szymonie synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej, aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham.” Rzekł do

niego: „Paś baranki moje.” I zno-
wu po raz drugi powiedział do
niego: „Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie?” Odpowiedział Mu:
„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham.” Rzekł do niego: „Paś owce
moje.” Powiedział mu po raz trzeci:
„Szymonie, synu Jana, czy kochasz
Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po
raz trzeci powiedział, czy kochasz
Mnie? i rzekł do Niego: „Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham.” (J 21, 15 –18).

Tak więc Piotr otrzymał od Pana
Jezusa najwyższą władzę w Koście-
le i godność pierwszeństwa w gro-
nie Apostołów. Łacińskie przysłowie
mówi: „Ubi Petrus, ibi Christus”. Co
się tłumaczy: „Gdzie jest Piotr, tam
jest Chrystus”. Piotr jest zastęp-
cą Pana Jezusa na ziemi i pełni po
wniebowstąpieniu władzę w imieniu
Chrystusa, w zastępstwie Chrystu-
sa. W Dziejach Apostolskich czyta-
my, że gdy Piotr i Jan wchodzili do
świątyni na modlitwę, chory parali-
tyk prosił ich o jałmużnę. Wówczas
Piotr powiedział: „Złota i srebra nie
mamy, aby ci dać, ale co mamy to ci
dajemy. W imię Jezusa Nazarejskie-
go wstań i chodź”. Mocą tych słów
chory odzyskał zdrowie. Papież jest
następcą św. Piotra. Obecny Papież
jest w prostej linii 262 następcą
św. Piotra i jest widzialną głową
Kościoła w zastępstwie Głowy nie-
widzialnej, którą jest Chrystus.

Witając Papieża na polskiej zie-
mi, my katolicy, ludzie wiary witamy
w nim Chrystusa do nas przybywa-
jącego. Słuchając nauki Papieża,
słuchamy przez niego nauczającego
nas Chrystusa.
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Gdzie Piotr, tam Chrystus. Gdzie
jest Papież, tam jest Chrystus.

Papież pełniąc tak wzniosłą i za-
szczytną rolę w Chrystusowym Ko-
ściele, obdarzony jest przywilejem
nieomylności w nauczaniu wiary
i moralności chrześcijańskiej. Je-
śli papież uroczyście swym apostol-
skim autorytetem naucza, że Matka
Najświętsza jest Niepokalanie Po-
częta, z ciałem i duszą wzięta do
nieba, albo gdy dokonuje beatyfi-
kacji czy kanonizacji świętych, to
czyni to nieomylnie. Przywilej nie-
omylności nie dotyczy prywatnych

audiencji, pism, rozmów papieskich
z dyplomatami czy z politykami.
Papieżowi należy się po Chrystusie
najwyższy szacunek, cześć i posłu-
szeństwo. My wierzący wyrażamy
to przez modlitwę w intencji Ojca
św., by w ten sposób wspierać go
w niełatwym posługiwaniu całemu
Kościołowi. Korzystając z papieskiej
pielgrzymki do Ojczyzny, wsłuchuj-
my się pilnie w jego nauczanie, aby
poznać co Chrystus przez jego usta
chce nam powiedzieć.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Czerwiec 1999

3 czerwca: Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa – uroczystość

Pwt 8, 2 – 3. 14b – 16a

1 Kor 10, 16 –17

J 6, 51– 58

Dziś Kościół uroczyście wyraża
wdzięczność Panu Jezusowi za dar
Wielkiego Czwartku – za Eucha-
rystię i za dar Wielkiego Piątku
– Odkupienie i założenie Kościo-
ła. W tym Kościele Chrystus jest
wielorako obecny. Obecny jest nie
tylko w Eucharystii i w czytanym
Słowie Bożym, ale także w kapła-
nie odprawiającym Mszę św. oraz
w zgromadzonym Ludzie Bożym.

W pierwszym czytaniu poznaje-
my troskę Boga o swój lud, który
karmi manną podczas wędrówki do
Ziemi Obiecanej. Zarazem Naród
Wybrany uczył się prawdy, że jest
całkowicie zależny od Boga. Zna-
kiem tej zależności i codziennej
troski Boga o swój lud była manna.
Prawdziwą mannę zaofiaruje dopie-
ro Pan Jezus swojemu ludowi, a bę-
dzie nią Eucharystia. Eucharystia
jednoczy tych, którzy ją przyjmują.
„Przeto my liczni tworzymy jedno
ciało” (1 Kor 10, 17).

Do pierwotnych tęsknot ludz-
kich należy pragnienie nieśmier-
telności. Głód nieśmiertelności od-
czuwa też człowiek współczesny!
Dzisiejsza Ewangelia św. o Chlebie
Eucharystycznym mówi, jak można
zaspokoić ten głód.

6 czerwca: 10 Niedziela zwykła

Oz 6, 3 – 6

Rz 4, 18 – 25

Mt 9, 9 –13

Miłosierdzie, to słowo coraz bardziej
obce w naszym języku, a jego prak-
tykowanie coraz rzadsze. Jeśli zaś
czynimy miłosierdzie, to bez serca,
niechętnie i niedbale. Miłosierdzie
biblijne wypływa z serca. Jest czyn-
nym współczuciem oraz pomagającą
miłością. Jezus dziś podejmuje ten
problem, gdy woła w liturgii: „Chcę
raczej miłosierdzia, niż ofiary”. To
znaczy, że bez troski o potrzebują-
cych i biednych, nasza służba litur-
giczna jest niepełna!

Pierwsze czytanie. Bóg pragnie
miłości, albowiem sam jest miło-
ścią. Gdy z powodu odwrócenia od
Boga na Izraelitów spadały klęski,
lud uważał, że ratunek może wy-
prosić samymi ofiarami składanymi
na ołtarzu, bez wewnętrznego na-
wrócenia. Bóg nie przyjmował tych
ofiar, bo bardziej od krwawych ofiar
pragnie ofiary miłości i wierności
Jego Prawu.

Drugie czytanie. Św. Paweł uczy,
że podstawą nawrócenia i zjednocze-
nia z Bogiem jest wiara, a nie tylko
Prawo Mojżeszowe. Czym jest wia-
ra? Odpowiedź znajdziemy w posta-
wie Abrahama, o którym mówi dzi-
siejsze czytanie biblijne. On wbrew
nadziei uwierzył nadziei, a Boga wy-
brał za gwaranta tej nadziei. Taka

5



wiara czyni człowieka „sprawiedli-
wym”.

Ewangelia. Jezus w powołaniu
celnika Mateusza na Apostoła wzy-
wa do pójścia za Nim, do naśladowa-
nia Go nie tylko przez ludzi poboż-
nych. Ku zgorszeniu faryzeuszów,
Jezus siada przy stole z grzeszni-
kami. Usprawiedliwia swoje postę-
powanie następująco: grzesznicy, to
ludzie chorzy. Posłany zaś został do
grzeszników, by ich zbawić i jako le-
karz by ich uzdrowić. Powołując się
na proroka Ozeasza sam wyjaśnia,
że miłość, miłosierdzie, ofiara to
znaki naśladownictwa Boga, który
kieruje się miłością i miłosierdziem
względem człowieka.

13 czerwca: 11 Niedziela
zwykła

Wj 19, 1– 6a
Rz 5, 6 –11
Mt 9, 36 –10, 8

Bóg po trzykroć święty, nie chciał
pozostać niedostępnym, dalekim od
człowieka. Objawił się człowieko-
wi, że jest Bogiem pomagającym
i zbawiającym. Chrystus w każdym
chrześcijaninie pragnie być dla in-
nych obecny i pomagający.

Pierwsze czytanie. Wszystkie lu-
dy ziemi należą do Boga, ale szcze-
gólną Jego własnością jest Izrael. Ca-
ły ten naród miał spełniać funkcję
kapłańską wobec innych narodów.
Poprzez dzieje tego ludu wybrane-
go, Bóg zbliżył się do wszystkich
innych, a objawiając mu Siebie, ob-
jawił się wszystkim narodom.

Drugie czytanie. Pojednani z Bo-
giem dzięki śmierci Chrystusa, do-
stąpimy zbawienia dzięki życiu

z Chrystusem. Grzech człowieka
przyczynił się do zerwania więzi
z Bogiem. Przez śmierć Chrystusa
zostaliśmy usprawiedliwieni i pojed-
nami z Bogiem. Odtąd nie jesteśmy
już nieprzyjaciółmi, ale możemy cie-
szyć się Bożą miłością i przyjaźnią.
Chrześcijaninowi powinna towarzy-
szyć nadzieja, a nie lęk przed odrzu-
ceniem.

Ewangelia. Cała działalność Je-
zusa, jak również rozesłanie Apo-
stołów, jest znakiem litości Boga
nad człowiekiem porównanym do
owcy bez pasterza. Bóg posyła 12
Apostołów jako Dobry Pasterz od
swego ludu. Liczba 12 jest sym-
boliczna, posyła ich do wszystkich
pokoleń Izraela. Po zmartwychwsta-
niu Chrystus pośle ich na cały świat.
Bóg posyła robotników na swoje żni-
wo. Żniwa są obrazem sądu Bożego.
Gdzie głoszona jest Ewangelia, tam
zaczyna się czas sądu nad światem.
Ewangelia już dziś osądza świat.

20 czerwca: 12 Niedziela
zwykła

Jr 20, 10 –13
Rz 5, 12 –15
Mt 7, 1– 5

Nie jest pełną prawdą, jakoby w Sta-
rym Testamencie dominowała bo-
jaźń i strach przed Bogiem, a do-
piero w Nowym Testamencie miłość
wysunięta została na pierwsze miej-
sce. Miłość zawsze posiadała pierw-
szeństwo. Jednak nie można Boga
naprawdę miłować bez pełnej sza-
cunku bojaźni. Ta miłość połączona
z synowską bojaźnią daje człowie-
kowi prawdziwą wolność, której nie
może zagrozić żadna ziemska wła-
dza.
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Pierwsze czytanie. Prorok zawsze
jest rzecznikiem Boga. Często mówi
ludziom to, czego nie chcą słyszeć.
Tak jest w przypadku proroka Jere-
miasza. W imieniu Boga zapowiada
zburzenie Jerozolimy i niewolę ba-
bilońską. Stąd jest uznany za wroga
i zdrajcę. Jego powołanie na proroka
przechodzi kryzys, ale Bóg Go umac-
nia, więc Jeremiasz może odważnie
wypełniać swoją misję.

Drugie czytanie. Adam jest ty-
pem Chrystusa. Jezus jako nowy
Adam dał początek nowej ludzkości.
Jak grzech Adama rozciąga się na
wszystkich ludzi, tak śmierć odku-
pienia Chrystusa obejmuje wszyst-
kich ludzi. Człowiek od początku
jest przekonany, że cierpienie jest
następstwem grzechu. Oczekujemy
wybawienia – przynosi je Chrystus.
Prawdziwie zostaniemy uwolnieni
od grzechu w chwili naszego zmar-
twychwstania.

Ewangelia. Nie bójcie się lu-
dzi. Słowa Ewangelii są kontynu-
acją uprzedniego rozesłania Apo-
stołów. Jezus zapowiada prześlado-
wania oraz, że wielu nie przyj-
mie Ewangelii. Głosiciele natrafią
na sprzeciw. Wielu jednak przyjmie
Ewangelię i będą obdarzeni błogo-
sławieństwem za wyznanie Jezusa
przed światem.

27 czerwca 13 Niedziela zwykła

2 Krl 4, 8 –11. 14 –16a
Rz 6, 3 – 4. 8 –11
Mt 10, 37 – 42

Kto opowiedział się za Jezusem,
może stać się obcym wielu ludziom,
nawet swoim najbliższym. Jednak
uczeń Jezusa jest szczęśliwy, bo

znalazł Jezusa i Jezus napełnia
miłością jego serce. Uczeń Jezusa
dzieli się tym co wypełnia jego
serce. Bóg zaś wynagrodzi przysługę
okazaną uczniowi Jezusa.

Pierwsze czytanie. Szunemitka
przyjmuje proroka Elizeusza. Pro-
rok Elizeusz, podobnie jak Eliasz
cieszył się wielkim szacunkiem. Szu-
nemitka podejmuje go jako „męża
Bożego”. Ponieważ nie miała dzie-
ci, traktuje go jak własnego syna.
Za gościnność okazaną prorokowi
wynagrodził ją Bóg potomstwem.

Drugie czytanie. Chrzest zanu-
rzył nas w śmierci Chrystusa, aby-
śmy z Nim powstali do nowego życia.
Otrzymaliśmy nową wolność, która
ma nas uzdolnić do służenia Bogu
i ludziom.

Ewangelia. Nie od każdego ocze-
kuje Jezus męczeństwa i śmierci za
wiarę, jednak naśladowanie Jezusa
to stały proces wyrzeczeń z przy-
wiązań do spraw tego świata. Jezus
identyfikuje się z posłanymi ucznia-
mi. Kto ich przyjmuje, przyjmuje
w nich Jezusa. Kto przyjmuje wy-
słanników Jezusa, temu Bóg obie-
cuje nagrodę.

WYDARZENIA

3 czerwca: Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa

Uroczysta Msza św. z procesją do
ołtarzy usytuowanych jak w minio-
nych latach: przy przedszkolu, przy
domu p. Kaczmarków, przy krzy-
żu koło p. Preussów, przy Urzędzie
Gminy, odbędzie się o godz. 10.00.
Cała wspólnota parafialna poprzez
udział w Eucharystycznej procesji
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wyraża wdzięczność Bogu za dar
Eucharystii – pokarm który dał nam
Pan Jezus na życie wieczne. Procesja
Eucharystyczna w uroczystość Bo-
żego Ciała jest publicznym hołdem
oddanym Chrystusowi i manifesta-
cją wiary Kościoła. Zapraszam całą
rodzinę parafialną do udziału w tej
centralnej uroczystości.

Ważne wydarzenia zbawcze Ko-
ściół czci przez całą oktawę, czyli
8 dni. Tak czcimy Zmartwychwsta-
nie Pańskie, Boże Narodzenie i Boże
Ciało.

Oktawa Bożego Ciała kończy się
uroczystością Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Serce Jezusowe jest
symbolem miłości Boga do człowie-
ka. „Oto serce, które tak bardzo
umiłowało ludzi”. (Objawienie Ma-
rii Małgorzacie Alacoque).

***
W sobotę 12 czerwca (tym razem
w dniach pielgrzymki Ojca św. do
Ojczyzny) obchodzić będziemy 12
rocznicę koronacji przez Papieża
Jana Pawła II Cudownego Obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej.

Uczcijmy tę rocznicę udziałem
w uroczystej Nowennie i Mszy św.
sobotniej ku czci Matki Bożej, dzię-
kując Maryi, że pośród nas sobie
obrała tron. Przekazujmy młodsze-
mu pokoleniu, które nie przeżyło tej
koronacji, pamięć o tym wydarze-
niu. (W wypracowaniu z katechezy
w klasach ósmych uczniowie w jed-
nym z pytań mieli napisać datę
koronacji Cudownego Obrazu MB
Trąbkowskiej. Nikt z nich nie napi-
sał poprawnie).

***

24 czerwca czcimy Narodzenie św.
Jana Chrzciciela. Św. Jan Chrzciciel
był ostatnim prorokiem Starego Te-
stamentu przepowiadającym przyj-
ście Mesjasza – Chrystusa. Miał
zaszczyt wskazać Chrystusa ludo-
wi podczas chrztu w Jordanie. Pan
Jezus powiedział o nim: „Spośród
narodzonych z niewiast nie ma więk-
szego nad Jana Chrzciciela”. Kościół
uroczyście obchodzi narodziny Pana
Jezusa, Matki Najświętszej i Jana
Chrzciciela. Innych świętych czci
w dniu ich śmierci – czyli narodzin
do nieba.

***
29 czerwca: Św. Apostołów Piotra
i Pawła. Uroczystość ta należy do
jednego z 10 świąt w Kościele. Zo-
bowiązuje do udziału we Mszy św.
zgodnie z drugim przykazaniem ko-
ścielnym: „W niedziele i święta, we
Mszy św. pobożnie uczestniczyć.”
W tym dniu wierni całego Kościoła
składają ofiary na dzieła misyjne.
Święci Piotr i Paweł uważani są
za filary Kościoła – św. Piotr był
Apostołem Żydów, św. Paweł był
apostołem pogan. Obydwaj ponie-
śli śmierć męczeńską w Rzymie za
panowania cesarza Nerona.

***
W czerwcu czcimy polskich świętych
i błogosławionych:
10 czerwca: Błogosławionego Bo-
gumiła,
14 czerwca: Błogosławionego Mi-
chała Kozala
15 czerwca: Błogosławionej Jolanty
17 czerwca: Św. Brata Alberta
Chmielowskiego

ks. E. Szymański
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CZERWCOWE ŚWIĘTA

Miesiąc czerwiec jest wymow-
ny i bogaty w wielkie dni dla
człowieka żyjącego wiarą. Boże
Ciało, Niepokalanego Serca Maryi
i Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, Jana Chrzciciela – w tych
uroczystościach zawarty jest fun-
dament chrześcijaństwa.

Chleb Eucharystyczny, Boże
Ciało, Komunia: „Ja jestem chle-
bem żywym”, „choćbyś i umarł,
żyć będziesz”. A więc czy to tylko
zwykły biały krążek, który przyj-
mujemy?

Widzisz jak wiele wycierpia-
łem, zniosłem bez słowa narzeka-
nia, lamentowania. Daję tobie sie-
bie całego w każdej chwili w każdej
potrzebie, zawsze. Przyjmij ten
cud żywy i zjednocz się ze mną,
abyś był silny i mocny miłością
zbawczą. Miłość moja jest wiecz-
na, trwająca zawsze, to dla ciebie
pozostałem w tym płatku i uto-
rowałem drogę życia doskonałego.
Czy czerpiesz z tego źródła mojej
łaski, czy dążysz do pojednania
i połączenia się ze mną?

Jezus, cierpiący Sługa Boga,
wypełniający Wolę Ojca, uniżający
się do granic, zostaje otoczony
Chwałą.

Niepokalane Serca – czyste
i wolne od grzechu – boskie serca.
Widoczne w całym swym kształcie,
kryształ bez skazy promieniujący

blaskiem miłości doskonałej i cu-
downej. One przygarniają do sie-
bie niewiarę, brak miłości, zdradę,
drogę cierpienia w samotności.

Jan Chrzciciel – spływające
strugi wody na głowy przyjmu-
jących Chrzest – najwierniejszy
sługa i przyjaciel Jezusa, które-
go również i On nie zawiódł ani
nie opuścił. Gdy kobieca próżność
doprowadziła Jana do więzienia
i ścięcia głowy – zanim to się doko-
nało – ujrzał w więzieniu swojego
Mistrza napełniając się Jego mo-
cą. W obliczu śmierci ujrzał, Tego
którego tak ukochał i dla którego
służył, a więc nie było lęku przed
śmiercią, strach został wyciszony,
ukojony, napełniony łaską i mocą
Jezusa.

Miał poczucie i świadomość
spełnionej swej roli, jak również
została nagrodzona jego droga ży-
cia, ta której tak wiernie i z odda-
niem służył.

Przyjaciel to skarb nad wyraz
cenny to sam Bóg w człowieku.

Kiedy spotkam przyjaciela – cieszę się!
Kiedy stanie na mej drodze – witam Go!
Kiedy prześle uśmiech drogi – pragnę wciąż!
Kiedy poda dłoń pomocną – dzięki ślę?
Ach witaj prześliczny mój dniu
Jak głośno wykrzyknąć chcę dziś
O jakże gorąco ponawiam wciąż
Mą miłość, mą miłość, mój los!

Halina Kanka
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W PARAFII
9 maja 1999 r. (fotoreportaż)
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DNI SZKOŁY W TRĄBKACH WIELKICH

10 maja na boisku sportowym
nauczyciele i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich byli świadkami ciekawej
i oryginalnej lekcji historii. In-
teresująca gawęda oraz pokazy
średniowiecznych sposobów walki
zaciekawiły wszystkich. Niektó-
rzy uczniowie mieli okazję wcielić
się w średniowiecznych giermków
i rycerzy. Maciej Kucharski, który
dał się poznać jako znawca śre-
dniowiecza, pomyślnie przeszedł
egzamin na rycerza i został za to
nagrodzony gromkimi brawami.

W taki niecodzienny sposób za-
inaugurowano tegoroczne obcho-
dy Dni Szkoły w Trąbkach Wiel-
kich. Kolejny dzień, tj. 11 maja, był
także dniem walk i potyczek. Tym
razem w szranki stanęły klasy „a”
przeciwko klasom „b”. Współza-
wodnictwo obejmowało trzy dzie-
dziny: sport, wiedzę o patronie
szkoły i plastykę. Nieprzychyl-
na aura sprawiła, że konkurencje
sportowe musiały rozgrywać się na
szkolnym holu, co bardzo utrud-
niało organizację zawodów. Mimo
tych trudności walczącym druży-
nom nie brakowało woli walki,
a kibicom zapału przy dopingo-
waniu faworytów. W tym samym
czasie, gdy klasowe drużyny w po-
cie czoła zdobywały cenne punk-
ty, reprezentanci poszczególnych

klas głowili się nad odpowiedzia-
mi w konkursie wiedzy o patronce
szkoły Kunegundzie Pawłowskiej,
a klasowi artyści pracowali nad
plakatami zapraszającymi na ob-
chody Dni Szkoły.

Główne uroczystości tegorocz-
nych Dni Szkoły przypadły 12 ma-
ja. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od
uroczystej Mszy świętej poświęco-
nej pamięci Kunegundy Pawłow-
skiej, na którą przybyli, oprócz
całej społeczności trąbkowskiej
szkoły, zaproszeni goście z Po-
lonii Gdańskiej oraz wójt gminy.
W murach szkolnych odbył się
natomiast uroczysty apel ze wspa-
niale przedstawioną przez uta-
lentowane aktorsko klasy szóste
sceną „Zwykłe dzieciaki”, jak za-
wsze pięknie śpiewającym chórem
i niezwykle bogatą i urozmaico-
ną oprawą muzyczną. Zasłużone
oklaski zebrał za instrumentalne
popisy najmłodszy solista – Mate-
usz Pianowski z klasy trzeciej oraz
najstarsza solistka – Agata Woje-
wódka z klasy ósmej. Po strawie
duchowej przyszła pora na coś dla
ciała – goście zaproszeni zostali
na kawę i ciasteczka. I tak wspo-
mnieniami i miłymi pogawędkami
zakończyły się tegoroczne obchody
Dni Szkoły w Trąbkach Wielkich.

E. W.
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DNI SZKOŁY W OBIEKTYWIE

Patronka szkoły w Trąbkach Wielkich Kunegunda Pawłowska.

Pokaz walk rycerskich na stadionie.
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DNI SZKOŁY W OBIEKTYWIE cd.

Zmagania sportowe.

Uczstnicy konkursu plastycznego.
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Inscenizacja przygotowana przez VI klasę.

Instrumentalny popis Agaty Wojewódki.
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WIADOMOŚCI GMINNE

Solenizantka Małgorzata Rogall w towarzystwie córki i synowej.

26 kwietnia Pani Małgorzata Ro-
gall z Trąbek Wielkich obchodziła
91 urodziny. Z tej okazji z życze-
niami do Jubilatki udał się wójt
gminy wraz z kierownikiem GOPS
Krystyną Rodą oraz pracownikiem
socjalnym Danutą Gryń. W przed-
dzień urodzin ks. Edward Szymań-
ski, w mieszkaniu Jubilatki, od-
prawił Mszę św. w Jej intencji.
Dodajmy, że Pani Małgorzata jest
obecnie najstarszą parafianką.

***
28 kwietnia odbyło się uroczy-

ste oddanie do użytku Biblioteki
Publicznej w Mierzeszynie. Jak już
informowaliśmy na łamach „Kany”,

na potrzeby biblioteki zaadaptowa-
no część pomieszczeń po dawnej
restauracji przy ul. Wolności. Wy-
konawcą robót była firma „Smok”
ze Starogardu Gd. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele władz
gminnych, Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku, pracownicy
naszych bibliotek wiejskich, radni
i sołtysi z okolicznych wsi, przed-
stawiciele miejscowej szkoły pod-
stawowej oraz przedstawiciel wyko-
nawcy robót. Ks. proboszcz Gerard
Borys dokonał poświęcenia nowej
biblioteki. W trakcie krótkich prze-
mówień zaproszonych gości padło

16



Ks. Gerard Borys dokonuje poświęcenia biblioteki w Mierzeszynie.

wiele słów uznania dla radnych
i pracowników za pomysł i dopro-
wadzenie tej inwestycji do końca.
Wśród życzeń najczęściej pojawiały
się życzenia powiększenia zbiorów
i zadowolenia czytelników. Do tych
życzeń my również się dołączamy.
Dla przypomnienia podajemy, że
koszt tej inwestycji wyniósł 65 tys.
zł, a placówką kieruje Pani Ewa
Papis z Mierzeszyna.

***
W dniach 28 i 29 kwietnia odbyły

się konkursy na stanowiska dyrek-
torów: Szkoły Podstawowej w Eł-
ganowie i Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich.

1. Do konkursu na stanowisko dy-
rektora SP Ełganowo przystąpiła

nauczycielka tej szkoły pani Hanna
Sygnowska.

W skład komisji konkursowej
powołanej przez radę Gminy weszły
następujące osoby: Elżbieta Dzi-
kowska i Zofia Trofimowicz repre-
zentujące Radę Pedagogiczną; Da-
nuta Kusaj i Barbara Zimna re-
prezentujące Radę Rodziców; Maria
Sautycz – przedstawicielka ZNP;
Agnieszka Kempa – przedstawiciel-
ka NSZZ „Solidarność”; Błażej Kon-
kol i Stanisław Kleps delegowani
przez Radę Gminy oraz Wiesła-
wa Nowacka i Paweł Zaremba –
przedstawiciele Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku.

Komisja Konkursowa, po zapo-
znaniu się z koncepcją kierowania
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Po konkursie gratulacje Mariuszowi Paradeckiemu składa Paweł Zaremba –
wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

szkołą, przygotowaną przez kan-
dydatkę i po przeprowadzonych
rozmowach kwalifikacyjnych, sto-
sunkiem głosów 9:1, zaakceptowała
kandydatkę na stanowisko dyrekto-
ra.

2. Do konkursu na stanowisko dy-
rektora Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich przystąpił pan Mariusz
Paradecki, pełniący obecnie funk-
cję dyrektora Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich.

W skład Komisji Konkursowej
weszły te same osoby z Kurato-
rium Oświaty, związków zawodo-
wych i Rady Gminy, natomiast nie
byli reprezentowani rodzice i na-
uczyciele, ponieważ szkoła rozpocz-
nie swoje funkcjonowanie od 1 wrze-

śnia br. i dopiero wówczas można
będzie utworzyć Radę Pedagogiczną
i Radę Szkoły.

Komisja Konkursowa, po ana-
lizie koncepcji kierowania szkołą
i po „przesłuchaniu” kandydata,
jednogłośnie zaakceptowała Mariu-
sza Paradeckiego na to stanowisko.

Formalne nominacje na stanowi-
ska dyrektorskie zostaną wręczone
jeszcze w maju, jeżeli Kuratorium
Oświaty nie zgłosi zastrzeżeń do
kandydatów.

***
4 i 14 maja, na posiedzeniach

Zarządu Gminy, dyrektorzy wszyst-
kich szkół podstawowych, przed-
szkola i gimnazjum, przedstawili
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Komisja w trakcie odbioru robót przy Ośrodku Zdrowia w Trąbkach Wielkich
w dniu 7 maja 1999 r.

projekty organizacyjne tych jedno-
stek na rok szkolny 1999/2000. Refor-
ma systemu edukacji, o czym pisali-
śmy kilkakrotnie w „Kanie”, zmienia
w istotny sposób również organizację
kształcenia podstawowego, wprowa-
dzając dodatkowy stopień edukacji
szkolnej w postaci gimnazjum. Z tego
względu projekty organizacyjne szkół
podstawowych i gimnazjum muszą
być głęboko przemyślane i przedys-
kutowane, aby popełnić jak najmniej
błędów. Dyrektorzy szczególną uwa-
gę zwracali na problemy z realizacją
nauki języków zachodnich (angiel-
ski i niemiecki), ponieważ brak jest
lektorów w niektórych szkołach.

Nie potwierdziły się, na szczęście,
obawy przed zwolnieniami nauczy-
cieli, ze względu na zmianę pro-
gramów nauczania. We wszystkich
naszych szkołach z powodu reformy

nie straci pracy żaden nauczyciel,
a nawet jest kilka wakatów (języki
zachodnie, w-f).

Ze względu na duże społeczne za-
interesowanie problematyką oświaty,
będziemy do tych tematów wracali
w najbliższych numerach „Kany”.

***
7 maja zostały zakończone roboty

zaplanowane na 1999 rok przy roz-
budowie Ośrodka Zdrowia w Trąb-
kach Wielkich. Wykonany został tzw.
stan surowy otwarty i na tym eta-
pie budowa została zabezpieczona.
Wykonawca, tj. firma „Tamur” ze
Starogardu Gd., dobrze i termino-
wo wywiązała się z zawartej umowy.
Miejmy nadzieję, że niebawem moż-
na będzie wykonać kolejne roboty
przy tej inwestycji. Zarówno pacjen-
ci jak i personel ośrodka chcieliby,
aby można było korzystać z opieki
medycznej w warunkach lokalowych
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spełniających wymogi sanitarne i or-
ganizacyjne, jak przystało na przełom
wieków.

***
Jak informowaliśmy na łamach

„Kany” w ubiegłym roku, na moder-
nizację kotłowni w Ośrodku Zdrowia
w Trąbkach Wielkich, gmina zacią-
gnęła pożyczkę w wysokości 50 tys. zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Po spłaceniu połowy
tej pożyczki, Zarząd Gminy wystąpił,
do WFOŚ o umorzenie pozostałej jej
części. Pod koniec kwietnia otrzyma-
liśmy decyzję w WFOŚ o umorzeniu
25 tys. zł.

***
W ubiegłym roku gmina nasza

przejęła nieodpłatnie od Agencji Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa m.in.
budynek byłej kotłowni wraz z dział-
ką w Domachowie. Ponieważ budy-
nek był zbędny, ogłoszono przetarg
na jego sprzedaż. 27 kwietnia br.
Zarząd Gminy rozpatrzył i zaakcep-
tował ofertę kupna tej nieruchomości
i adaptacji jej na cele produkcyjne
i magazynowe. Ofertę złożyła gdań-
ska firma „Kaja”, która zamierza
uruchomić produkcję domów jedno-
rodzinnych i letniskowych w tzw.
technologii kanadyjskiego szkieletu
drewnianego. W ofercie zawarto rów-
nież obietnicę zatrudnienia miesz-
kańców naszej gminy w tym zakła-
dzie. Prace remontowe i adaptacyjne
rozpoczną się latem br.

***
Zarząd Gminy zatwierdził kon-

cepcję podziału terenów w Trąbkach
Wielkich na działki pod budownic-
two jednorodzinne. Na terenie poło-
żonym przy ul. K. Pawłowskiej (część
działki nr 127/8 i działka nr 35/3)

o powierzchni prawie 4 ha zostanie
wydzielonych 26 działek o średniej
powierzchni ok. 1000 m2. Działki
te będą do nabycia w przetargach
jeszcze latem br.

Natomiast na terenach pomiędzy
ul. K. Pawłowskiej a drogą do Eł-
ganowa (przez las) na powierzchni
około 15 ha, jest szansa wydzielenia
następnych około 120 działek budow-
lanych. Koncepcja zagospodarowania
tego terenu (działka nr 121/1) jest
w trakcie opracowywania i zostanie
zatwierdzona w najbliższym czasie.

***
Rozstrzygnięty został przetarg na

wybudowanie stacji uzdatniania wo-
dy w Postołowie i zagospodarowania
strefy ochronnej ujęcia wody w tej
wsi. Przetarg wygrała firma „Hydro-
lek” z Pelplina, która na przełomie
zeszłego i bieżącego roku wykona-
ła sieć wodociągową w Postołowie.
Zakończenie tej inwestycji przewi-
dziane jest do końca sierpnia br.

***
Na wniosek Rady Sołeckiej wsi

Czerniewo, zorganizowano spotka-
nie z przedstawicielami GS Sobo-
widz w sprawie możliwości korzy-
stania przez mieszkańców Czernie-
wa z pomieszczeń dawnego „Klu-
bu Rolnika”. Gminna Spółdzielnia
wyraziła zgodę na wydzierżawienie
pomieszczeń, a oferta cenowa zo-
stała wstępnie zaakceptowana przez
Zarząd Gminy. W najbliższym cza-
sie zostanie podpisana umowa w tej
sprawie, a mieszkańcy Czerniewa
przystąpią w czynie społecznym do
remontu lokalu.

***
Zarząd Gminy zaakceptował pro-

pozycję zwiększenia tzw. stałej opłaty
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za korzystanie z Przedszkola w Trąb-
kach Wielkich. Opłata będzie wynosi-
ła 40 zł za pierwsze dziecko z rodziny
oraz 20 zł za każde następne i będzie
obowiązywać od 1 września br. Osta-
teczną decyzję w tej sprawie podejmie
Rada Gminy na jednej z najbliższych
sesji.

***
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Pod-

stawowej w Sobowidzu zdobyła mi-
strzostwo Powiatu Gdańskiego w pił-
ce ręcznej. Zespół prowadzony jest
przez trenera-nauczyciela tej szkoły
Władysława Mazurka.

***
21 maja 90-lecie urodzin obcho-

dziła pani Marta Zarzycka z So-
bowidza. Z tej okazji solenizantkę

odwiedził sekretarz gminy Adam Za-
rzycki i pracownik socjalny Grażyna
Wysiecka. Do życzeń dołącza się rów-
nież nasza redakcja.

***
Trwają roboty na budowie ha-

li sportowej w Trąbkach Wielkich.
Obecnie koncentrują się one na
wykonawstwie i montażu instala-
cji grzewczej hali tzw. promienników
gazowych. Rozpoczęły się roboty ma-
larskie ścian hali oraz układanie
paneli boazeryjnych na konstrukcji
dźwigarów dachowych. Równolegle
trwają roboty na zapleczu hali przy
budowie zbiorników na gaz oraz
zbiornika na ścieki.

S. D.

Solenizantka Marta Zarzycka (pierwsza z lewej) w towarzystwie rodziny.
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POEZJA

Mojej duszy kościółek

Najczęściej modlę się w polu
W mej duszy pachnącym kościele
W nim czuję mocny przypływ łaski
Kwiat każdy jest mi nauczycielem pacierza
W zachwycie patrzę na kroplę rosy
Co aktem strzelistym rozdaje swą świętość
Choć tyle tu odmienności w zapachu i barwie
Prawideł Stwórcy nikt nie narusza
Maleńka biedronka wie
Że za chwilę dziewanna karylionem złotym
Wydzwoni Anioł Pański
Skowronek koralistym śpiewem
Powie kazanie na wysokiej ambonie błękitu
Kapłan mak kielichem pełnym Krwi Pańskiej
Uczyni podniesienie
Wtedy łan w ciszy przyklęknie na miedzy
Przyjmie komunię z płatka rumianku
A dary ofiarne całej świątyni
Zaniesie jaskółka
Na ołtarz nieba

Zygmunt Bukowski

W czerwcową niedzielę

Kwitnie biała koniczyna
Miodem pachnie całe pole
Pszczela praca wre w niedzielę
Choć Pan gromem krzyczy z nieba
Bo to przecież wielkie żniwa
Kiedy niwa cała siwa
Od tych kwiatów
Co skupiskiem takim stoją
Jak te gwiazdy w galaktykach
Jak w dniu sądnym zmartwychwstańcy
Zapatrzeni w koniec świata

Zygmunt Bukowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Czerwiec 1999

1. Za śp. Jana Karnatha, 1. rocznica
śmierci

2. Za śp. Franciszka Onasz,
9. rocznica śmierci

3. Za śp. Jana Stefan i za śp. Norę
Nowak, godz. 700

O powołania kapłańskie
i zakonne, z racji I czwartku
miesiąca, godz. 1000

Za śp. Annę Sokołowską,
1. rocznica śmierci, godz. 1800

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian,
z róży bł. Urszuli Ledóchowskiej
– p. Chmielewskiej

5. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej Trąbkowskiej,
z róży św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej

6. Za śp. Stanisława Chmielewskie-
go, godz. 700

Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin ministranta Karola
Kusaja, godz. 830

Za śp. Jadwigę i Bernarda Stolc,
godz. 1100

Za śp. Władysława Płazę,
2. rocznica śmierci, godz. 1800

7. Za śp. Jana Elmanowskiego oraz
za zmarłych z rodziny Preuss

8. Za śp. Sylwestra Reimus
9. Dziękczynna w 20-lecie

sakramentu małżeństwa Marii
i Gerarda Zulewskich

10. Za śp. Ryszarda Pikulę i za
śp. Jerzego Czerwińskiego

11. Za śp. Pawła Fenskiego oraz za
zmarłych z rodziny Fenskich

12. Za śp. Seweryna Wasyluka i za
śp. Henryka Stachurskiego

13. Za śp. Huberta Dufke, godz. 700

Za śp. Jadwigę Garczyńską,
godz. 830

Za śp. Irmgardę Marocką
i za śp. Krystynę Niemczyk,
godz. 1100

Dziękczynna w 90. rocznicę
urodzin Marii Skibowskiej
(z Kleszczewa), godz. 1800

14. Za zmarłych z rodziny
Sławińskich i Karczów

15. Za zmarłych z rodziny Potrykus
i Filbrandt

16. Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa
Agnieszki i Józefa Stolców

17. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
18. Dziękczynna w 11. rocznicę

sakramentu małżeństwa Haliny
i Piotra Lewańczyków

19. Za śp. Władysława i Henryka
Dąbrowskich

20. Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa Sylwii
i Bogusława Szulców, godz. 830

Za śp. Józefę Linko, godz. 1100

Dziękczynna w 60. rocznicę
urodzin Danuty Buta, godz. 1800

21. Za śp. Jana Brokos
22. Za śp. Małgorzatę Fenską oraz za

zmarłych z rodziny Sulewskich
23. Dziękczynna w 15. rocznicę

sakramentu małżeństwa Bożeny
i Andrzeja Zielke

24. Za śp. Władysława Myszk
25. Za śp. Jana Elmanowskiego

oraz za zmarłych z rodziny
Bobrowskich

26. Za śp. Marcina Piechowskiego
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27. Za śp. Łucję i Jana Kaszubów,
godz. 700

Za śp. Zofię i Stanisława Albinów,
godz. 830

Za śp. Metę, Józefa, Władysławę
z rodziny Plak, godz. 1100

28. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
29. Za zmarłych z rodziny Mach

i Dreschel, godz. 1000

30. Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Marzeny i Jarosława Keler

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

7 czerwca: Bartłomiej Karol Dończyk
7 czerwca: Michał Krawczyk

Rocznice sakramentu małżeństwa:
2 czerwca: 15 rocznica sakramentu małżeństwa
Ewy i Zbigniewa Pauls
9 czerwca: 20 rocznica sakramentu małżeństwa
Marii i Gerarda Zulewskich
9 czerwca: 20 rocznica sakramentu małżeństwa
Teresy i Władysława Mućka
14 czerwca: 30 rocznica sakramentu małżeństwa
Teresy i Zygmunta Dubiella
16 czerwca: 40 rocznica sakramentu małżeństwa
Agnieszki i Józefa Stolc
16 czerwca: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Brunona Rogall
21 czerwca: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Sylwii i Bogusława Szulców
23 czerwca: 15 rocznica sakramentu małżeństwa
Bożeny i Andrzeja Zielke
24 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Barbary i Zbigniewa Polejowskich
30 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Marzeny i Jarosława Kelerów

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


