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CZY KOCHASZ MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ?

Październik nam, wierzącym,
kojarzy się z modlitwą różańco-
wą. Ceni tę modlitwę sama Matka
Boża, co podkreśla w objawieniach
w XIX i XX wieku. Zachęcają do od-
mawiania różańca papieże i biskupi.
Fakty potwierdzają jej skuteczność.

Amerykański kapłan irlandzkie-
go pochodzenia, ojciec Patryk Pey-
ton założyciel Krucjaty Różańca Ro-
dzinnego w 1942 r. tak oto wspomi-
na swoje dzieciństwo: „Dobry Bóg
pozwolił mi urodzić się w różań-
cowej rodzinie. Każdego wieczoru
rodzice gromadzili nas – dziesięcio-
ro dzieci – na wspólną modlitwę
różańcową. Do naszych uszu do-
chodził dźwięk słów ich modlitwy:
«Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje. . .» i «Zdrowaś
Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. . .».
Taki był przykład dawany co wie-
czór. Byliśmy pewni, że Bóg dał nam
ojca i matkę, którzy są naszymi
prawdziwymi przewodnikami, i że
nasz dom znajduje się pod opieką
Najświętszej Matki i Jej Syna”.

To on właśnie stał się w Amery-
ce, jako kapłan wychowany na mo-
dlitwie różańcowej, apostołem tej
modlitwy w rodzinach. 50 lat nie-
strudzenie pracował dla rozszerze-
nia Krucjaty Różańca Rodzinnego,
nie tylko w Ameryce, ale i poza
jej granicami, a zwłaszcza w kra-
ju swego pochodzenia – w Irlandii.
Gdy Papież Jan Paweł II opuszczał
Irlandię w 1979 r., powiedział zna-
czące słowa: „Chciałbym wyrazić

życzenie, aby każdy dom w Irlan-
dii pozostał lub stał się na nowo
domem codziennej modlitwy różań-
cowej. Jeśli mi to obiecacie, będzie
to z waszej strony najlepszy upo-
minek pożegnalny, jaki dostałem na
waszej gościnnej ziemi.”

„Różaniec jest moją ulubioną
modlitwą” – wyznał Ojciec Święty.

Dlaczego o. Patryk Peyton tak
bardzo zabiegał o modlitwę różań-
cową w rodzinach? Bo rodziny są za-
grożone w swojej tradycji, w swojej
religijności i wzajemnej miłości. Są
zagrożone przez alkoholizm, prze-
rywanie ciąży, samobójstwa, narko-
tyki, rozwody, terror, okrucieństwo,
przestępstwa młodzieżowe, wstępo-
wanie do sekt młodych ludzi.

Jak ratować zagrożone rodziny?
Trzeba szukać Boga – Ojca wszel-
kiego dobra i tego co Bóg podsuwa
jako „oręż” duchowej mocy. Pierw-
szym krokiem tego poszukiwania
jest modlitwa. Wspólna modlitwa,
to droga do jedności i ciepłej at-
mosfery w rodzinie. A najłatwiej
możemy to uczynić sięgając po ró-
żaniec. Rodzina – rodzice i dzieci
– to Kościół domowy, a Kościół bez
modlitwy, to muzeum.

W adhortacji apostolskiej Fami-

liaris consortio papież Jan Paweł II
pisze: „przyszłość ludzkości idzie
przez rodzinę”, bowiem „Rodzina
jest powołana, aby być świątynią, to
jest domem modlitwy – modlitwy,
która staje się życiem, aby całe życie
stało się modlitwą”.
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Podobnie ciepłe słowa o różań-
cu wypowiedzieli inni papieże, po-
przednicy Jana Pawła II. Kiedy
zapytano papieża Piusa IX, który ze
wspaniałych skarbów Watykanu jest
najcenniejszy – papież sięgnął po ró-
żaniec i trzymając go wysoko nad
głową powiedział: „Oto najwspa-
nialszy skarb Watykanu”. Papież
Pius IX w encyklice o różańcu pi-
sał: „Pośród różnorodnych modlitw
błagalnych z jakimi zwracamy się
do Dziewicy Matki Boga, różaniec
bez wątpienia zajmuje szczególne
i osobne miejsce”.

W adhortacji Marialis cultus

papież Paweł VI szczególną war-
tość przypisał modlitwie różańco-
wej w rodzinie: „Pragniemy gorąco
zalecić odmawianie różańca w rodzi-
nie”. Sobór Watykański II wyraźnie
wskazał, że rodzina przez modlitwę
wspólnie zanoszoną do Boga okazuje
się niejako domowym sanktuarium
Kościoła.

Papież Jan Paweł II powiedział,
że różańcową modlitwę trzeba zali-
czyć do najwspanialszych i najsku-
teczniejszych wspólnych modlitw,
do zanoszenia których zachęca ro-
dzinę (Familiaris consortio).

Apostoł Różańcowy – tak nazy-
wano o. Patryka Peytona – wyja-
śniał, że modlitwa różańcowa w ro-
dzinie prowadzi do modlitwy we
wspólnotach, parafiach i całych na-
rodach. Gdy modlą się narody –
cały świat ogarnia pokój. Temu ma
służyć Krucjata Różańca Rodzin-
nego. Ojciec Patryk uczył: „Kiedy
gromadzicie się każdego wieczoru,
aby odmawiać Różaniec, pokazuje-
cie Bogu, że chcecie polegać na Jego

pomocy. Wasz rodzinny Różaniec
jest przekonywaniem Pana Boga,
że szukacie Jego Królestwa, ufni że
wszystko inne będzie wam dodane.”

Wspólny Różaniec daje czas na
ożywienie szacunku do siebie na-
wzajem w rodzinie, daje uspokojenie
skołatanym nerwom, pozwala prze-
baczyć urazy, które narosły w ciągu
dnia. Jeśli rodzice wezmą do ręki
różaniec, by wspólnie go odmówić,
wzmocni się jedność rodziny, po-
większy się wzajemne zrozumienie.
Te dobrodziejstwa sięgają poza gra-
nice domu rodzinnego. Gdy pokój
i miłość zapanują w rodzinie, to
zapanują także na świecie.

Ojciec Patryk Peyton w ce-
lu krzewienia modlitwy różańcowej
zwrócił się o pomoc do gwiazd Holy-
woodu, by poświęciły odrobinę swo-
jego talentu, sławy, czasu i pieniędzy
na propagowanie Różańca. Odzew
był zdumiewający. Przez nakręcone
filmy, nagrane piosenki i napisa-
ne teksty świat na nowo z mocą
usłyszał wołanie Matki Bożej o tę
modlitwę. Dla swej Krucjaty ojciec
Patryk zyskał też poparcie bisku-
pów, którzy jednogłośnie wyrazili
uznanie wielkiej wartości Różańca
rodzinnego. Wielu teologów jest zda-
nia, że modlitwa różańcowa w rodzi-
nach zapobiegnie spadkowi powołań
kapłańskich i zakonnych w Koście-
le. Krucjata modlitwy różańcowej
w rodzinie zyskała poparcie Stolicy
Apostolskiej. Ojciec Patryk Peyton
zmarł w 1992 r.

Biskupi belgijscy w liście paster-
skim ogłosili Krucjatę Różańca Ro-
dzinnego w swoim kraju. W jednej
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z belgijskich diecezji do Krucjaty Ró-
żańca Rodzinnego przystąpiło 78 %
rodzin. W kanadyjskiej diecezji On-
tario przystąpiło do Krucjaty 90 %
rodzin. W zlocie różańcowym na
Filipinach uczestniczyły 2 miliony
ludzi z różańcem w ręku.

Odnotować też należy wielkie
zwycięstwa, odniesione dzięki mo-
dlitwie różańcowej: Lepanto, Wie-
deń i zakończenie I wojny świato-
wej, cud nad Wisłą, wyjście wojsk
radzieckich z Austrii w 1956 r.
W obliczu niebezpieczeństw Kościół
wzywa do modlitwy różańcowej.

Cenimy sobie Różaniec, jako mo-
dlitwę ewangeliczną, Maryjną i za-
wsze skuteczną. Uczyńmy modli-
twę różańcową rodzinnym darem
dla Maryi, swoim własnym darem.
My potrzebujemy Cię Maryjo, byś
modliła się z nami i za nas. Oby na
nadchodzący Jubileusz 2000-lecia
obecności Jezusa wśród nas nasze
rodziny stały się domami różańco-
wymi.

Krucjata Różańca Rodzinnego
jest też nadzieją dla Polski. Wielu
biskupów i kapłanów w naszym kra-
ju gorliwie propaguje dzieło Aposto-
ła Różańcowego. Ośrodkiem Kru-
cjaty w Polsce jest Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej w Zakopa-
nem na Krzeptówkach. Stąd wy-
ruszyli pallotyńscy misjonarze, aby
głosić w Polsce rekolekcje różań-
cowe. Zdobyli oni dla rodzinnej
modlitwy różańcowej wiele para-
fii i diecezji. Przekazali 1500 tys.
dyplomików Krucjaty Różańcowej.
Dzieciom przybywającym do sank-
tuarium na Krzeptówkach rozdano

20 tys. białych papieskich różańców,
aby dzieci na tych różańcach modli-
ły się za Papieża. Dziecięca Krucjata
Różańcowa, mająca za wzór dzie-
ci fatimskie, którym objawiła się
Matka Boża, uczyniła z wielu dzieci
polskich współczesne Łucje, Hiacyn-
ty i współczesnych Franciszków. To
dzieci przez swój udział w paździer-
nikowych nabożeństwach różańco-
wych stają się gorącymi apostołami
różańcowymi. To one przyczyniają
się do ożywienia modlitwy różańco-
wej w swoich domach. Oby tak było
i w naszej parafii, nie tylko w paź-
dzierniku – miesiącu różańcowym.

Odpusty różańcowe

Jeśli odmawianie różańca od-
bywa się w kościele, kaplicy, albo
w rodzinie, w społeczności zakon-
nej, udziela się odpustu zupełnego.
W innych okolicznościach będzie
odpust cząstkowy.

Warunki zyskania odpustu:
1. Trzeba odmówić bez przerwy

część Różańca, czyli 5 dziesiątek.
2. Modlitwa słowna winna łączyć

się z pobożnym rozważaniem ta-
jemnic różańcowych.

3. W odmawianiu wspólnym tajem-
nice winny być zapowiadane we-
dług zatwierdzonego zwyczaju.

4. Trzeba być w stanie łaski uświę-
cającej i mieć intencję zyskania
odpustu.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Październik 1999

3 października: 27 Niedziela
zwykła, początek Tygodnia
Miłosierdzia

Iz 5, 1– 7
Flp 4, 6 – 9
Mt 21, 33 – 43

W przypowieści o dzierżawcach win-
nicy (Ewangelia) Izrael jest winnicą
zasadzoną przez Boga, która jednak
nie przynosi owocu. W Nowym Te-
stamencie winnicą jest Królestwo
Boże. Słudzy, których gospodarz
wciąż na nowo posyła, to prorocy.
Na koniec został posłany sam syn
gospodarza – Chrystus. Dzierżawcy
i Jego zabili. Będzie ono odebrane
złym, a oddane tym, którzy przy-
niosą spodziewane owoce. Winnicę
Bóg odda innym dzierżawcom –
Kościołowi Chrystusowemu.

10 października: 28 Niedziela
zwykła

Iz 25, 6 –10a
Flp 4, 12 –14. 19 – 20
Mt 21, 1–14

W Ewangelii przytoczona jest przy-
powieść o gościach zaproszonych na
ucztę. Mowa tu o szczęściu w niebie.
Podkreślić trzeba, że zaproszenie
zostało odrzucone i Pan zaprasza
nowych gości. Panem jest Bóg, a sy-
nem Chrystus, ten sam, który w po-
przedniej przypowieści został zabity
przez dzierżawców. Sąd Pana jest
surowy – kazał wytracić tych, któ-
rzy odrzucili zaproszenie, a miasto

ich spalić – było to zburzenie Jero-
zolimy w 70 roku. Na ich miejsce
zaprasza innych z wielu narodów.
Czy zostaną wybrani, czy pozosta-
ną na uczcie, zależy od posiadania
przez nich „szaty godowej”, czyli
łaski uświęcającej.

17 października: 29 Niedziela
zwykła

Iz 45, 1. 4 – 6

1 Tes 1, 1– 5b

Mt 22, 15 – 21

Faryzeusze chcą podstępnie oskar-
żyć Pana Jezusa o nieposłuszeń-
stwo wobec oficjalnej władzy (scena
z denarem). W Palestynie władze
okupacyjne podniosły podatek. Po-
wstało drażliwe pytanie, czy Cezar
miał prawo narzucić podatek ludo-
wi wybranemu przez Boga, w kraju
będącym własnością Boga. Pytanie
postawione Jezusowi zawierało po-
lityczny i religijny wymiar. Chciano
Jezusa skompromitować – cokol-
wiek powie, narazi się albo Rzy-
mianom, albo Żydom. Kto zadaje
Panu Jezusowi pytania, dowiaduje
się więcej, niż chce wiedzieć. Nie
Cezar, ani podatek jest ważny, ale
Bóg i Jego prawo. „Oddajcie. . . co
Bożego, Bogu.” Domaga się od ludzi
nie tylko darów, ale ich samych.
Ostatecznie wszystko zależy od Bo-
ga, nawet Cezar musi liczyć się
z Bożym prawem.
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24 października: 30 Niedziela
zwykła

Wj 22, 20 – 26

1 Tes 1, 5c –10

Mt 22, 34 – 40

W Ewangelii Pan Jezus przekazuje
„największe przykazanie”. Według
rabinów w prawie żydowskim było
248 nakazów i 365 zakazów. Czy za-
tem wszystkie są jednakowo ważne?
Pan jezus wskazał jedno „będziesz
miłował. . .”, w którym mieszczą się
wszystkie inne. Bez miłości żadne
z przykazań nie może być wypeł-
nione. Przykazanie to zawiera dwa
elementy, miłość ku Bogu i ku czło-
wiekowi, przy czym miłość do Boga
sprawdza się w miłości bliźniego. Je-
zus potwierdził je swoimi słowami,
czynami, nauką i życiem.

31 października: 31 Niedziela
zwykła, rocznica poświęcenia
kościoła

1 Krl 8, 22 – 23. 27 – 30

1 Kor 3, 9b –11. 16 –17

Łk 19, 1–10

Ewangelia zawiera scenę nawróce-
nia Zacheusza i jego domowników.
Pan Jezus przybył do jego domu.
Zacheusz uradował się z tak dostoj-
nego gościa. Każda katolicka świą-
tynia jest szczególnym miejscem
obecności Pana Jezusa pod euchary-
stycznymi Postaciami. To wyróżnia
świątynię spośród innych budowli.
Otaczamy szacunkiem świątynię ze
względu na obecność w niej Boga.
Nazywamy ją domem Bożym.

WAŻNIEJSZE ŚWIĘTA
W PAŹDZIERNIKU

2 października: Świętych Aniołów
Stróżów

4 października: Św. Franciszka
z Asyżu

5 października: Bł. Faustyny

7 października: Matki Bożej Ró-
żańcowej

9 października: Bł. Wincentego
Kadłubka biskupa

13 października: Bł. Honorata,
założyciela wielu polskich żeńskich
zgromadzeń zakonnych

16 października: Św. Jadwigi Ślą-
skiej

18 października: Św. Łukasza
Ewangelisty

20 października: Św. Jana Kante-
go, profesora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego

21 października: Bł. Jakuba
Strzemię, biskupa gnieźnieńskiego

28 października: Św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza, imieniny
Arcybiskupa Metropolity Gdańskie-
go Tadeusza Gocłowskiego

WYDARZENIA

30 września: czwartek; spowiedź
św. przed pierwszym piątkiem mie-
siąca dzieci miejscowych oraz z Ka-
czek od godz. 1530.

***
1 października: pierwszy piątek
miesiąca; do chorych w Trąbkach
Wielkich udam się o godz. 800 rano;
spowiedź święta dzieci z wiosek od
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godz. 1430; Msza św. pierwszopiąt-
kowa z odwozem dzieci do wiosek
o godz. 1630.

***
11 października: warsztaty kate-
chetyczne dla pań katechetek z całe-
go dekanatu w Trąbkach Wielkich

o godz. 1700; warsztaty kateche-
tyczne będzie prowadzić konsultant
do spraw religii z Centrum Edu-
kacji Nauczycieli w Gdańsku p. lic.
Renata Grochowska.

ks. E. Szymański

POKŁOSIE ODPUSTOWE

Już dwunasty raz uroczyście ob-
chodziliśmy Tygodniowy Odpust ku
czci Narodzenia Matki Bożej. W tym
roku od 5 –12 września. W tym miej-
scu przypomnę zwłaszcza młodsze-
mu pokoleniu wydarzenia sprzed 12
lat.

Było to w niedzielę, 7 czerwca
1987 r. Na godzinę 11.00 przybył
do naszej świątyni Arcybiskup Ta-
deusz Gocłowski, biskup Zygmunt
Pawłowicz, ks. Infułat Bernard Po-
lzin (Wikariusz Generalny) i ks.
Kanclerz Wiesław Lauer. Ks. Arcy-
biskup odprawił uroczystą sumę, po
której Cudowny Obraz Matki Bożej
Trąbkowskiej został zdjęty z ołta-
rza i umieszczony w specjalnym
feretronie, wykonanym przez inży-
niera Andrzeja Skwiercza z Gdy-
ni. Pięknie udekorowany samochód
podstawił ks. proboszcz Kazimierz
Wojciechowski z parafii Opatrzności
Bożej w Gdańsku Zaspie. Tym samo-
chodem Obraz został przewieziony
do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
w asyście około 100 samochodów.
Cała trasa była udekorowana. W de-
korację trasy włączyły się parafie:
Mierzeszyn, Pręgowo, Straszyn, Św.
Wojciech oraz parafia św. Ignacego

z Gdańska. Z Bazyliki Mariackiej
obraz przeniesiono do ołtarza pa-
pieskiego w czwartek wieczorem.

W piątek 12 czerwca 1987 r.
podczas Mszy św. dla ludzi pracy
całej Polski Ojciec św. ukoronował
Cudowny Obraz. Korony złote na
purpurowych poduszkach podali pa-
nowie Józef Sroka i Brunon Laga
z Trąbek Wielkich. Po koronacji Cu-
downy Obraz został przewieziony
do Katedry Oliwskiej i umieszczo-
ny w kaplicy opatów oliwskich. Był
tam do 15 sierpnia. 15 sierpnia ob-
raz został przewieziony do Bazyliki
Mariackiej na uroczystość odpusto-
wą i pozostał tam do wrześniowego
odpustu w Trąbkach Wielkich.

W niedzielę 6 września 1987 r.
po odprawieniu Mszy św. w Bazylice
Mariackiej przez księdza arcybisku-
pa Tadeusza Gocłowskiego, obraz
został procesjonalnie przeniesiony
na udekorowany samochód pana
Brunona Lagi i w asyście około 120
samochodów i motocykli powrócił do
Trąbek Wielkich. Po umieszczeniu
go w głównym ołtarzu, arcybiskup
Tadeusz Gocłowski celebrował uro-
czystą sumę odpustową, dziękczyn-
ną za koronację Cudownego Obrazu,
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otwierając zarazem tygodniowy od-
pust podziękowania Matce Bożej za
obecność wśród nas.

Przez dwa lata podczas tygodnio-
wego odpustu nabożeństwa odbywa-
ły się przed południem i wieczorem.
Ze względu na naukę religii i pracę
tak na roli jak i w innych zakładach,
co przejawiało się w małej frekwen-
cji wiernych przed południem na
mszach świętych, trzeba było zre-
zygnować z tych nabożeństw. Pozo-
stały więc uroczystości wieczorne.
Tydzień Odpustowy jest nieprze-
rwanie kontynuowany od chwili ko-
ronacji Cudownego Obrazu i wydaje
się, że powoli przybywa wiernych na
te nabożeństwa, a widoczne to jest
zwłaszcza na uroczystej sumie cele-
browanej na zakończenie Tygodnia
Odpustowego, podczas której dzię-
kujemy za plony. Tej Mszy świętej
zwykle przewodniczy ksiądz biskup.

Każdego roku kieruję zaprosze-
nie z programem odpustowym do
wszystkich kapłanów naszego de-
kanatu oraz innych, z którymi
łączą mnie więzy przyjaźni. Pro-
gram przekazuję do wydrukowa-
nia również w „Gwieździe Mo-
rza” oraz w „Głosie Wybrzeża”
i w „Echu Pruszcza”. Metropolita
Gdański kieruje komunikat do ka-
płanów z zaproszeniem na „Dzień
kapłański” urządzany w Trąbkach
Wielkich i w Swarzewie, w związku
z początkiem nowego roku szkolne-
go.

Kilka dni przed rozpoczęciem
Tygodnia Odpustowego mam spo-
tkanie z tymi, którzy podejmują się
pomóc w organizacji odpustu od

strony gastronomicznej, liturgicz-
nej, dekoracyjnej, muzycznej i po-
rządkowej. Każdy z uczestników
ma wyznaczone zadanie. W so-
botę przed rozpoczęciem odpustu
jest dzień spowiedzi świętej. Chęt-
nie służą zaproszeni kapłani. Przez
okazję przystąpienia do sakramentu
pokuty chcę przygotować duchowo
parafię do odpustu. Parafianie otrzy-
mują też – każda rodzina – program
odpustu. Jego przygotowanie i dorę-
czenie każdej rodzinie wymaga du-
żej pracy kilku ludzi. Należy jeszcze
dodać, że zanim powstanie program,
odwiedzam z miesięcznym wyprze-
dzeniem wielu kapłanów, prosząc
ich o przyjęcie przewodnictwa w po-
szczególnych dniach odpustowych,
łącznie z wygłoszeniem homilii. Po-
mocą służy mi tu od początku ks.
kanonik wicedziekan Gerard Borys,
mój najlepszy przyjaciel, proboszcz
z Mierzeszyna.

Tydzień odpustowy to nie tylko
uroczystość w kościele, ale i tro-
ska o przyjęcie przybyłych do nas
kapłanów i zespołów liturgicznych
na plebanii i w salkach katechetycz-
nych. Kapłanów związanych z sank-
tuarium proszę o organizowanie
w Tygodniu Odpustu pielgrzymek
autokarowych oraz pieszych. W tym
roku łącznie z dniem kapłańskim go-
ściliśmy około 170 kapłanów. W śro-
dę przybył do sanktuarium Me-
tropolita Gdański i przewodniczył
Mszy św. koncelebrowanej przez 89
kapłanów. Gościliśmy chór z Wi-
śliny, orkiestrę straży granicznej
i orkiestrę młodzieżową z Jodło-
wa oraz zespół księdza Zygmunta
Słomskiego z Gdyni Orłowa. Nadto
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wielu chorych przybyłych na odpust
w piątek.

Jestem wdzięczny księżom, któ-
rzy codziennie przybywali, nie tylko
sami, ale z parafianami na Mszę św.
Wymienię tu: ks. kanonika Gerarda
Borysa z Mierzeszyna, ks. probosz-
cza Kazimierza Glamę z Postołowa,
ks. Jacka Tabora z Pruszcza Gdań-
skiego. Nadto ks. kanonik Włodzi-
mierz Zduński, proboszcz parafii
Matki Boskiej w Gdańsku i ks.
dziekan kanonik Stanisław Łada
z Pruszcza, codziennie osobiście lub
ich księża wikariusze przybywali
z parafialnymi pielgrzymkami au-
tokarowymi. 4 pielgrzymki autoka-
rowe zorganizował ks. Jacek Tabor
z Pruszcza Gdańskiego. Codziennie
też pielgrzymował nasz niestrudzo-
ny pan kierowca Zygmunt Kielas
z Kleszczewa, za co składam mu
podziękowanie na łamach naszej
„Kany”.

Więcej niż w ubiegłych latach
odnotowaliśmy wiernych w środę
– dzień liturgicznej służby ołtarza,
w czwartek – poświęcenie pojaz-
dów oraz w piątek – dzień chorych.
W piątek było najwięcej wiernych
podczas całego tygodnia odpustowe-
go. Przybyli chorzy z Kościerzyny,
Gdyni, Wejherowa i bliższych miej-
scowości. Chorzy sami przygotowują
Drogę Krzyżową przy kaplicach i ze
wzruszeniem przeżywają udzielany
im sakrament chorych. Chorych go-
ściliśmy w salach katechetycznych
po zakończeniu uroczystości w ko-
ściele.

W niedzielę 12 września na głów-
ną uroczystość odpustową, której
przewodniczył ks. infułat dr Wie-
sław Lauer, wikariusz generalny

archidiecezji gdańskiej, prócz ka-
płanów, przybyły pieszo pielgrzym-
ki z parafii Podwyższenia Krzyża
św. z Pruszcza Gd., z Pszczółek,
Sobowidza, Godziszewa, Postołowa
i Mierzeszyna. Wystąpił chór para-
fialny z Wiśliny, przywożąc własne
nagłośnienie oraz orkiestra wojsko-
wa straży granicznej z Nowego
Portu, której kapelanem jest ksiądz
komandor Ryszard Preuss oraz or-
kiestra młodzieżowa z Jodłowna.

Podczas odpustu rozdzieliliśmy
ponad 4 tys. Komunii św.

Ponieważ w tym samym czasie
była uroczysta Msza św. w Bazylice
Mariackiej w Gdańsku, jako dzięk-
czynienie za beatyfikację gdańskich
kapłanów męczenników (wśród 108
męczenników), nie mógł w naszym
odpuście uczestniczyć arcypasterz
gdański. Biskup Zygmunt Pawło-
wicz jest na leczeniu po niedawno
przeprowadzonej operacji.

Wyrażam wszystkim parafianom
i gościom gorące podziękowanie za
włączenie się w tygodniowe uro-
czystości odpustowe w jakiejkol-
wiek formie. Dziękuję szczególnie
tym parafianom, którzy w „prezen-
cie” na urodziny Matki Najświętszej
przynieśli jej „czyste serce” i zapro-
sili Jej Syna w Komunii św. Dzię-
kuję za złożone ofiary na potrzeby
naszego Seminarium Duchownego
i na pracę przy powstającym domu
pielgrzyma.

Żywię wielką nadzieję, że w na-
stępne lata wszyscy parafianie prze-
żywać będą Tygodniowy Odpust,
jako swoją rodzinną uroczystość.

ks. E. Szymański
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DZIĘKCZYNIENIE ZA TEGOROCZNE PLONY
Trąbki Wielkie 12 września 1999 r.

Piesza pielgrzymka z parafii Mierzeszyn, z piękną koroną żniwną, wkracza do
Trąbek Wielkich.

Ks. Infułata Wiesława Lauera, wikariusza generalnego archidiecezji gdańskiej,
w imieniu dzieci i młodzieży witają Agnieszka Bąk i Justyna Gralla.
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Dostojnego Gościa, w imieniu mieszkańców i władz gminy, wita wójt naszej gminy
Błażej Konkol.

Uroczystość odpustową pięknym śpiewem uświetnił chór z Wiśliny gmina Pruszcz
Gdański.
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Poświęcenie koron żniwnych – na pierwszym planie piękna korona w kształcie
kielicha z hostią wykonana przez mieszkańców Ełganowa.

W procesji eucharystycznej niesiono wszystkie korony żniwne – na zdjęciu przepiękna
korona w kształcie dzbana z kwiatami niesiona przez reprezentantów Lublewa
w strojach kaszubskich.

12



DUSZPASTERSKIE ZAMYŚLENIE

Nadchodzący Jubileusz roku
2000 od przyjścia na świat Chrystu-
sa, który tak nas umiłował, że życie
swoje w okrutnej ofierze krzyżowej
oddał, by nam wysłużyć zbawienie,
jest stosowną okazją do postawie-
nia sobie pytań: Kim dla mnie jest
Chrystus? Czym dla mnie jest Jego
Ewangelia? Jakie miejsce w moim
życiu zajmują Boże przykazania? Jak
postrzegam Kościół i jego naukę? Ja-
ka jest moja odpowiedzialność za
wiarę swoją i rodziny?

Podzielę się pewnymi niepokoją-
cymi spostrzeżeniami z życia naszej
wspólnoty parafialnej.

Coraz bardziej narasta liczba
związków małżeńskich nieformal-
nych. Młodzi żyją wspólnie jak mał-
żonkowie bez ślubu. Wobec państwa
kobieta występuje jako matka sa-
motnie wychowująca dziecko, licząc
na pomoc materialną. Wobec Boga
tacy „małżonkowie” żyją w konflik-
cie sumienia. Nie mogą otrzymać
w Kościele sakramentalnego roz-
grzeszenia, nie mogą przyjąć Komu-
nii św. i świadomie żyją w niebezpie-
czeństwie utraty zbawienia (w razie
nagłej śmierci w grzechu ciężkim od-
chodzą z tego świata na sąd Boży).
Małżonkowie tacy na ogół proszą
o chrzest dla swoich dzieci. I tu
rodzi się druga niekonsekwencja,
sami bowiem odrzucili Boże przyka-
zanie „nie cudzołóż”, odwrócili się od
Chrystusa (nie przyjmują Komunii
św.), a chcą chrztu swojego dziecka,
czyli zobowiązują się być dla niego

pierwszymi świadkami wiary, tą wia-
rą żyć i w niej wychowywać dziecko.
Ile tu zakłamania i formalizmu!

Z sakramentem chrztu łączy się
jeszcze zadanie przedstawienia ro-
dziców chrzestnych i nadania dziec-
ku imienia. Nie należy do wyjątków
wybieranie na chrzestnych członków
rodziny, których od lat nic już nie
łączy z Kościołem i z życiem sakra-
mentalnym. Więc „na niby”, bo tego
wymagają kościelne przepisy, przy-
stępują do sakramentu pokuty. Tacy
„rodzice chrzestni” niemal natych-
miast po chrzcie dziecka wracają do
życia z dala od Boga.

Rodzice coraz częściej wyszukują
dla dziecka atrakcyjne imię, które
jednak jest obce i nic nie znaczą-
ce. Niegdyś nadawano dziecku imię
świętego patrona (a tylu dziś pol-
skich Świętych i Błogosławionych)
lub podkreślające związek z Bogiem
(np. Teodor, Bogumił, Piotr).

Podczas udzielania sakramentu
chrztu kapłan w imieniu Kościoła
pyta rodziców i chrzestnych, czy
wyrzekają się grzechu i szatana,
czy wierzą w Boga i w tej wierze
chcą wychować dziecko. Jakże nie-
raz, w zestawieniu z powyższymi
zjawiskami, fałszywe są odpowie-
dzi, jakże pełne zakłamania wobec
wspólnoty obecnej w kościele.

Jak to się dzieje, że rodzice, któ-
rzy podczas zawierania sakramentu
małżeństwa, wobec wspólnoty Ko-
ścioła i świadków zobowiązują się
po katolicku wychować potomstwo,
nie nauczą nawet dziecka znaku
krzyża św.? Dopiero pani katechetka
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na lekcji religii w klasie 0 lub 1
uczy dziecko, jak ma się przeżegnać.
Oprócz modlitwy do Anioła Stróża
(a i tej nie zawsze) wiele dzieci nie
umie podstawowych modlitw w pa-
cierzu.

Niedzielna Msza św. coraz czę-
ściej traktowana jest jako rozrywka
i dodatek do świętowania niedzieli,
niż jako centralny punkt niedzie-
li, realizacja przykazania „pamiętaj,
abyś dzień święty święcił”. Wyjazd
na giełdę, rozgrywki sportowe (mi-
mo zapewnienia, że nie będzie ich
w niedzielne przedpołudnie – mam
stosowne dokumenty), odwiedziny
krewnych są dla wielu nadrzędne
względem Mszy św. Z katechezy
wiem, że bardzo wielu ojców ro-
dzin lekceważy udział w niedzielnej
Mszy św., wiele dzieci nieregularnie
uczestniczy w niedzielnej liturgii.
A przecież opuszczenie Mszy św.
z własnej winy – powiedzmy sobie
wyraźnie – jest grzechem śmiertel-
nym, a więc zerwaniem przyjaźni
z Bogiem. Przecież we Mszy św. Pan
Jezus za mnie i dla mnie ponawia
ofiarę krzyżową, a ja?. . .

Bardzo też spłycamy sakrament
pokuty. Wielu wiernych – a wiem
to z badania przedślubnego narze-
czonych – nie zna 5 warunków
sakramentu pokuty, od których za-
leży ważność tego sakramentu. Czy
przed spowiedzią ma miejsce su-
mienne przypomnienie sobie wszyst-
kich grzechów? Czy towarzyszy temu
przypomnieniu szczery i głęboki żal?
A jakie jest postanowienie, że do
tych grzechów już więcej nie po-
wrócę? Podczas wyznania grzechów,
zwłaszcza od młodych, słyszę, że
nie zmówił pacierza, ale z opusz-
czonych niedzielnych Mszy św. się

nie oskarża. U dzieci powstaje zwy-
czaj przystępowania do spowiedzi
(np. w pierwszy czwartek miesiąca)
bez przyjęcia Komunii św. (w pierw-
szy piątek nie pójdzie do kościoła,
a do niedzieli zdąży już zgrzeszyć).

Zatraca swój charakter świętowa-
nie niedzieli. W tym dniu urządzamy
kopanie kartofli, żniwa, orkę, zawo-
dy sportowe. Nie ma czasu na Mszę
św, na wspólne rodzinne spotkanie,
rodzinny posiłek czy spacer. I tak
powoli sami przyczyniamy się do
osłabienia więzi rodzinnej i miłości.

Jako duszpasterz jestem zanie-
pokojony spadkiem udziału ludzi do-
rosłych, zwłaszcza starszych, u kre-
su życia, w nabożeństwach. Mam
na myśli różaniec w październiku,
adorację Najświętszego Sakramentu
w każdą sobotę, Nowennę do Matki
Bożej, Gorzkie Żale, roraty, pierwsze
piątki miesiąca itd. Z czym chcemy
przekroczyć próg wieczności?

W wychowaniu zanika troska
o szacunek do ludzi starszych, który
zawsze cechował naszych przodków.
Pozostawia wiele do życzenia kul-
tura naszego języka. Czy wiesz, że
z każdego słowa osądzi nas kiedyś
Pan Bóg?

Jesteśmy, jak mniemamy, osoba-
mi wierzącymi, a zarazem jesteśmy
skłóceni w rodzinie, pracy, sąsiedz-
twie. Jesteśmy pyszni, zazdrośni i za-
wzięci. „Po owocach (uczynkach) ich
poznacie” – mówi Pan Jezus.

Niech te refleksje, podyktowane
ojcowską miłością do ukochanych
parafian, będą okazją do przemy-
śleń w październikowe, różańcowe
wieczory.

ks. E. Szymański
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WIELKI JUBILEUSZ 2000 W POLSCE
– biskupi omówili ramowy program uroczystości

W dniu 25 sierpnia Rada Stała
Episkopatu Polski zebrała się na
Jasnej Górze, by omówić program
duszpasterski roku 2000.

Centralne uroczystości Roku
Świętego w Polsce, połączone z ty-
siącleciem metropolii gnieźnień-
skiej, odbędą się 19 – 20 maja w War-
szawie. W Gnieźnie taka uroczy-
stość planowana jest na 28 – 30
kwietnia, z udziałem kardynałów,
arcybiskupów i biskupów polskiego
pochodzenia z całego świata. Do ob-
chodów ogólnopolskich zostaną też
włączone tradycyjnie uroczystości
na Jasnej Górze, z udziałem bisku-
pów z zagranicy, 3 maja i 25 – 26
sierpnia.

Konkretnych kształtów nabie-
ra też przewidziane na 12 marca
spotkanie prezydentów 9 państw
związanych z życiem i misją św.
Wojciecha. Zaproszenia do prezy-
dentów wysłali prezydent Aleksan-
der Kwaśniewski, prymas Polski
kardynał Józef Glemp oraz arcy-
biskup Muszyński jako gospodarz
miejsca (Gniezno). Prezydenci wy-
stosują posłanie do narodów Euro-
py. Przyłączy się do tej uroczystości
młodzież z tych krajów. Postuluje się
też w tym czasie posiedzenie obu izb
parlamentu. Skierowano prośbę do
Stolicy Apostolskiej, aby Ojciec św.
skierował na to spotkanie swojego
legata, jak to było 1000 lat temu na
słynnym Zjeździe Gnieźnieńskim.
Znając jednak Ojca św., nie można

wykluczyć „niespodzianki”. Przygo-
towywane jest też, na wzór posłania
prezydentów do narodów Europy,
posłanie polskich Kościołów do Ko-
ściołów Europy. W tym posłaniu
potwierdzi się wzajemne uznanie
przez polskich katolików, prawo-
sławnych i protestantów ważności
chrztu udzielanego w ich Kościo-
łach.

W roku 2000, w pierwszej de-
kadzie lipca, odbędzie się narodowa
pielgrzymka do Rzymu. Planowane
są dwa „dni polskie” w Rzymie, 6
i 7 lipca. W dniu 6 lipca z polski-
mi pielgrzymami spotka się Ojciec
św. na Placu św. Piotra. Wieczo-
rem odbędzie się tam Msza św.
i procesja eucharystyczna. W dniu 7
lipca pod przewodnictwem polskich
kardynałów odbędą się Msze św.
w bazylikach większych, w Bazylice
św. Jana na Lateranie – kard. Jó-
zef Glemp, w Bazylice Matki Bożej
Większej (kard. Henryk Gulbino-
wicz), w Bazylice św. Pawła za
Murami (kard. Franciszek Machar-
ski). Wieczorem w Koloseum polscy
pielgrzymi będą uczestniczyć w mi-
sterium krzyża i odnowią narodowe
przyrzeczenia wierności Krzyżowi
i Ewangelii. Nie uzgodniono, ilu Po-
laków weźmie udział w pielgrzymce.
Możliwości przewozowe: autokary,
pociągi, samoloty czarterowe oce-
niono na 70 – 80 tysięcy ludzi.
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Biskupi skierowali apel do pra-
cowników polskich środków przeka-
zu, by pomogli Polakom zrozumieć
głębszy sens roku 2000. Chodzi
o to, żebyśmy się w nowy spo-
sób dowiedzieli o Zbawicielu, który
z miłości przyszedł na świat, aby nas
zbawić. Obchody jubileuszowe mo-
gą być dziękczynieniem wyrażonym
Zbawicielowi.

W przyszłym roku ma zostać
podpisana wspólna deklaracja Ko-
ściołów działających w Polsce uzna-

jąca wzajemnie ważność chrztu św.
udzielanego w tych Kościołach. Bi-
skupi pragną też zwiększyć udział
Kościoła w szkolnictwie. Proble-
mem przy zakładaniu szkół katolic-
kich są sprawy finansowe. Wysokie
czynsze, w połączeniu z małą dota-
cją państwa, zamykają drogę do tych
szkół dzieciom i młodzieży z rodzin
uboższych.

ks. E. Szymański

Z DRUGIEGO BOKU

Szanowni czytelnicy parafialne-
go pisma „Kana”. Długo zastana-
wiałem się, czy podejmować polemi-
kę z autorem artykułu pt. „Z boku”
(„Kana” nr 9). Bardzo wysoko ce-
nię to pismo, szczególnie w części
dotyczącej Kościoła, stąd polemika
na inne tematy na łamach „Kany”
jest jakby nie na miejscu. Inter-
wencje wielu czytelników, radnych,
a także niektórych sołtysów przeko-
nały mnie, aby przedstawić zdanie
strony, którą reprezentuję.

Pan Teofil Bąk we wspomnia-
nym artykule wyraził swoje zanie-
pokojenie sytuacją w naszej gminie,
a mianowicie sprawą zmiany ukła-
du władzy. Z jednej strony, szkoda
że wielu ludzi, tak naprawdę, nie
interesuje się sprawami gminy, a bu-
dzą się dopiero wtedy, kiedy został
naruszony ich prywatny interes lub
interes ich znajomych czy bliskich.
Sytuacja opisywana w tym artykule
byłaby na pewno inaczej widzia-
na przez autora artykułu, gdyby

żył problemami naszej gminy przez
ostatnie kilka lat.

W rozumieniu tego artykułu,
śmiem stwierdzić, że autor całą tę
sprawę odbiera ze swojego punk-
tu widzenia. Natomiast z całym
przekonaniem pragnę stwierdzić,
że większość mieszkańców naszej
gminy w ostatnich wyborach samo-
rządowych wyraźnie się określiła.
Potraktowała te wybory bardzo po-
ważnie, na co wskazywała wysoka
frekwencja, jak i zmiana wielu rad-
nych (to nie jest przypadek). No-
wowybrana rada przyjęła na siebie
odpowiedzialne zadanie, dlatego od
początku zaczęła się bardzo mocno
przejmować sprawami gminy.

Po półrocznej analizie tej kaden-
cji rady coraz bardziej potwierdzały
się obawy o aktualny stan ekono-
miczny gminy, co było sygnalizowa-
ne przez radnych już na początku
tej kadencji, pod koniec 1998 roku.
Tak więc, przeciętny mieszkaniec
naszej gminy, przychodząc po raz
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pierwszy na obrady sesji, niezo-
rientowany w sytuacji gminy, może
wyrazić tylko swój pogląd, nie ro-
zumiejąc do końca m. in. wystąpień
radnych. Potwierdza to sam autor,
w stosunku do wypowiedzi radnej
B. Kanki, która całkiem słusznie
zapytała o wysokość wynagrodzenia
zastępcy wójta, czy jest to wynagro-
dzenie brutto czy netto.

Na ogół my, mieszkańcy rozu-
miemy co to jest „demokracja”, ale
jeżeli coś jest nie po naszej myśli, to
wtedy twierdzimy, że jest to wbrew
demokracji. Tak było właśnie w na-
szej gminie po zmianie wójta, kiedy
część mieszkańców jakby nie mogła
zrozumieć, że osoba na stanowi-
sku wójta jest osobą wymienialną.
Przecież zmieniają się prezydenci
czy rządy, ponieważ – nie negując
osiągnięć – są obciążeni niepowo-
dzeniami. W dziewięcioletniej ka-
dencji były wójt naszej gminy, Pan
Stanisław Dziemiński, także miał
oceny pozytywne, jak i negatywne,
ale w ostatnim czasie negatywnych
ocen za całokształt funkcjonowania
gminy było więcej. Oceny te wyni-
kały nie tylko z jego pracy, ale także
z pracy różnych zespołów, które
mu podlegały oraz z mało przemy-
ślanych decyzji, podjętych jeszcze
w poprzedniej kadencji, na które
też miał wpływ.

Rzeczywiście, główne zarzuty
komisji rewizyjnej do osoby wój-
ta koncentrowały się na podjętych
w ostatnich latach inwestycjach,
które budziły szereg wątpliwości
pod względem celowości i gospodar-
ności oraz na uwagach dotyczących
organizacji pracy Urzędu Gminy.

Potwierdziła to komisja ekonomicz-
na, potwierdziły to również bieżące
wyniki ekonomiczne gminy.

Nie chciałbym rozwijać wielu
tematów, ale na pewno warto na-
wiązać do poruszonych przez autora
Pana Teofila Bąka spraw: budowy
hali sportowej czy akurat takiej roz-
budowy ośrodka zdrowia w Trąb-
kach Wielkich oraz organizacji pra-
cy Urzędu.

1. Od początku budowy hali spor-
towej były wątpliwości, skąd wziąć
pieniądze na jej budowę, a później
na jej utrzymanie. Przekonywano
nas, że pieniądze będą; teraz okazu-
je się, że ich brakuje na wykończe-
nie, a termin oddania mija, a co dalej
z utrzymaniem? Tak więc, trzeba
będzie sporo więcej, niż planowa-
no, przeznaczyć środków własnych
z budżetu gminy, przed którym stoją
inne zadania, na pewno ważniejsze.
Warto wspomnieć, że hala ta rzeczy-
wiście nie poprawi warunków nauki
dzieciom szkół podstawowych w te-
renie, a tam też są dzieci mieszkań-
ców naszej gminy. Z powodzeniem
można było budować halę o połowę
mniejszą i tańszą, która byłaby już
wykończona, a stopniowo, w na-
stępnych latach, budować małe sale
gimnastyczne przy większych szko-
łach w terenie, np. w Mierzeszynie,
Czerniewie, Kłodawie. Wtedy była-
by korzyść dla wszystkich miesz-
kańców gminy.

2. Rozbudowa ośrodka zdrowia
w Trąbkach Wielkich – oczywiście,
że gdyby nas było stać, to można
by tę inwestycję wykonać. Ale w tej
sytuacji finansowej gminy, jaka jest,
było to niecelowe. Tym bardziej,
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w takich rozmiarach, podczas gdy,
np. ośrodek zdrowia w Mierzeszynie
woła o ratunek – powtarzam słowa
mieszkańców Mierzeszyna, którzy
twierdzą, że są w tej gminie trakto-
wani „jak piąte koło u wozu”.

3. Częste są też zastrzeżenia co
do pracy Urzędu Gminy, pod kątem
sprawniejszej organizacji, kompe-
tencji i odpowiedzialności. Oczywi-
ste jest, że nie chodzi tu o cały
Urząd, tylko o pewien jego wycinek.

Dokonując ogólnej analizy sytu-
acji naszej gminy, słuchając równo-
cześnie głosów mieszkańców w te-
renie, należy stwierdzić, że pewne
inne inwestycje były ważniejsze niż
te, które zostały rozpoczęte. Cho-
ciażby gminna oczyszczalnia ście-
ków, szkoła w Trąbkach Wielkich,
a później w Mierzeszynie i zakup

jeszcze co najmniej jednego autoka-
ru do przewozu dzieci. Realizacja
tych potrzeb będzie jednak mocno
ograniczona i wydłużona w czasie,
z uwagi na spore wydatki z budżetu
gminy na już rozpoczęte inwesty-
cje, tym bardziej, że budżet naszej
gminy jest skromny. Jesteśmy prze-
cież gminą rolniczą, o co dzieje się
w rolnictwie, wszyscy wiemy.

Szersze informacje na te i inne
sprawy gminy będziemy przekazy-
wać państwu w gazecie samorządo-
wej, która wkrótce będzie docierać
do mieszkańców naszej gminy.

W tym wystąpieniu nie zamie-
rzałem nikogo obrazić. Jeżeli ktoś
poczuł się obrażony – bardzo prze-
praszam.

Z poważaniem
Józef Sroka

ROZDANO INDEKSY GIMNAZJALISTOM

Dzień 18 września 1999 r. na
długo pozostanie w pamięci uczniów
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
Tego dnia o godz. 9.00 przyby-
li oni do kościoła pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Uroczystość wręczenia in-
deksów gimnazjalisty zgromadziła
167 uczniów wraz z wychowawcami
i wójtem gminy Błażejem Konko-
lem.

Na początku uroczystości dyrek-
tor gimnazjum Mariusz Paradec-
ki przywitał wszystkich przybyłych
oraz przybliżył cele nauki w trzy-
letnim gimnazjum, które rozpoczę-

ło swoją działalność 1 września
1999 roku. Gimnazjum ma wpro-
wadzić swoich uczniów w świat
nauki i podstaw wiedzy teoretycz-
nej, ma pomóc w rozwoju indywi-
dualnych zainteresowań i talentów.
Nowa szkoła powinna przygotować
swoich absolwentów do świadomego
uczestnictwa w życiu kulturalnym
i rozumienia świata sztuki. Gimna-
zjum winno także wykształcić wśród
swoich uczniów postawy obywatel-
skie.

Następnie zabrał głos wójt Błażej
Konkol, który podkreślił doniosłą
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rolę reformy oświaty i przedstawił
zdanie władz gminy o konieczności
budowy gimnazjum w Trąbkach
Wielkich.

Po odsłonięciu obrazu Matki Bo-
żej Trąbkowskiej ksiądz dziekan
Edward Szymański w krótkiej mo-
dlitwie zawierzył gimnazjum wraz
z jego uczniami i gronem pedago-
gicznym Matce Bożej.

Teraz nastąpił moment długo
oczekiwany przez uczniów – wójt
wręczył indeksy trójce najlepszych
uczniów z każdej klasy. Dyrektor
gimnazjum wręczył indeksy pozo-
stałym uczniom.

W części artystycznej zgroma-
dzeni wysłuchali recytacji wiersza
pt. „Itaka” przygotowanej przez

uczniów pani Barbary Harbul z So-
bowidza. Część artystyczną uświet-
niła swoim występem pani Lidia
Małyszek, która wykonała na flecie
utwory W. A. Mozarta i J. S. Ba-
cha. Krótki koncert został przyjęty
gromkimi brawami.

Pod koniec pierwszego wspól-
nego spotkania uczniowie wybrani
przez swoich kolegów (1 reprezen-
tant z każdej klasy) zaprezentowali
swoje pomysły dotyczące działalno-
ści w samorządzie uczniowskim.

Na koniec uroczystości dyrektor
gimnazjum podziękował wszystkim
za przybycie, życząc wspaniałej i bo-
gatej w wiele wrażeń „wędrówki do
Itaki”.

Barbara Paradecka

Wójt gminy wręcza indeks uczennicy gimnazjum.
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SZKOŁY KATOLICKIE

Liczne po I wojnie światowej
szkoły prowadzone przez Kościół zo-
stały po II wojnie światowej za-
mknięte przez władze komunistycz-
ne. Pozostało tylko 9 szkół katolic-
kich, które przetrwały czasy PRL-u.
Były to: żeńskie licea prezentek, nie-
pokalanek, urszulanek i zmartwych-
wstanek, księży pijarów, i zasadnicza
szkoła zawodowa księży salezjanów.
Wspomniane licea, które funkcjono-
wały w czasach PRL były szyka-
nowane, a uczniowie mogli składać
maturę ze wszystkich przedmiotów
wykładanych w szkole przed komi-
sją składającą się z nauczycieli spoza
szkoły.

W Europie funkcjonuje obecnie
ponad 30 tysięcy szkół katolickich,
do których uczęszcza ponad 8 milio-
nów uczniów. W Polsce po 1989 r.
zaczęto otwierać na nowo szkoły ka-
tolickie. Jest ich obecnie około 350.
W większości prowadzone są przez
zgromadzenia zakonne, parafie i sto-
warzyszenia katolików świeckich.

Aby szkoła mogła nazywać się
„katolicką” konieczny jest dekret
miejscowego biskupa ordynariusza.
To ostatecznie on ustanawia szko-
łę katolicką. Szkoły te najczęściej
mieszczą się w budynkach zwró-
conych zgromadzeniom zakonnym.
Wymagają one gruntownych remon-
tów. Niewątpliwie poważnym proble-
mem są finanse. Placówki te powinny
otrzymać dotację na 50 % kosztów
kształcenia ucznia. W praktyce kwo-
ty te są niższe. Większość kosztów
utrzymania szkoły spoczywa więc na

rodzicach uczniów. Wysokość czesne-
go w tych szkołach kształtuje się od
120 do 400 zł miesięcznie. Za szko-
ły katolickie z ramienia Episkopatu
Polski odpowiedzialny jest biskup
Stanisław Napierała.

Program nauczania realizowany
w szkołach katolickich odróżania je
od innych szkół publicznych. Roz-
szerzone są programy językowe tak,
że w czasie trwania nauki uczniowie
mogą dobrze opanować przynajmniej
jeden język zachodni. Innym atutem
są specjalizacje w tych kierunkach,
w których w przyszłości zamierza-
ją kształcić się absolwenci szkoły.
O poziomie szkół katolickich świad-
czy fakt, że cztery licea katolickie
w ubiegłym roku znalazły się w „zło-
tej dwudziestce” najlepszych. Drugie
miejsce w ogólnopolskim rankingu
zajęło Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące w Krakowie prowadzone
przez księży pijarów. Jest to warte
odnotowania, gdyż szkoły katolickie,
póki co, stanowią znikomy procent
szkolnictwa w Polsce.

Placówki katolickie nie tylko
kształcą, ale również formują wy-
chowanków. We wszystkich szkołach
katolickich uczniowie modlą się wraz
z nauczycielami, uczestniczą w re-
kolekcjach, uczestniczą we Mszach
św. Rodzice zdecydowanie życzą so-
bie wychowania religijnego swoich
dzieci, nawet gdy sami są niewierzą-
cy, gdyż sądzą, że gwarantuje ono
sukces wychowawczy.

ks. E. Szymański
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FUNDUSZE EMERYTALNE cd.

Niezależnie od naszej podjętej de-
cyzji o uczestniczeniu w funduszach
emerytalnych w II filarze czy też po-
zostania w starym systemie, nasza
emerytura będzie i tak niższa niż
otrzymywane wynagrodzenie.

Wielkość naszej emerytury określa
tzw. stopa zastąpienia. Jest to sto-
sunek dwóch przeciętnych: emerytury
i zarobków. W roku 1997 wynosiła ona
62 %. Inaczej mówiąc, osoba pracują-
ca otrzymywała 100 % zarobków, a po
przejściu na emeryturę wynagrodzenie
spadło do 62 %.

Reforma systemu ubezpieczenio-
wego zakłada, że wysokość wspomnia-
nej stopy zastąpienia będzie się wahała
w granicach od 50 do 60 % dla wieku
emerytalnego 60 i 65 lat. W krajach
zachodnich waha się ona w granicach
od 30 do 50 %.

Osoby, które zdecydują się na przej-
ście na emeryturę w wieku 70 lat, mogą
liczyć na wysokość stopy zastąpienia
ok. 120 %.

Dłużej pracujesz – więcej masz.
Czy możemy dzisiaj mieć wpływ na

to, aby nasze dochody w wieku eme-
rytalnym były odpowiednio wysokie?

Od początku roku byliśmy bombar-
dowani informacjami na temat Fun-

duszy Emerytalnych. A przecież tak
naprawdę reforma starego systemu
polega na wprowadzeniu III filaru.

To on wprowadza element dobro-
wolnego oszczędzania, w różnych for-
mach. Do nich należą m.in. ubez-
pieczenia na życie zawierane z fun-
duszem inwestycyjnym indywidualnie
lub grupowo, pracownicze programy
emerytalne. Tutaj tkwią bardzo duże
możliwości.

Musimy mieć świadomość, że to my
sami decydujemy o naszej przyszłości
finansowej.

Odkładając dziennie 1 zł przez 40
lat możemy uzbierać kapitał w wy-
sokości 60 000 zł (przy 6 % oprocen-
towaniu). Ten kapitał to jest nasza
dodatkowa emerytura. Przeciętny Eu-
ropejczyk przeznacza na ten cel od 20
do 50 % swojego wynagrodzenia. My
też powinniśmy zacząć oszczędzać.

Nikogo już nie dziwią autokaro-
we wycieczki emerytów zwiedzających
świat. Oni zabezpieczyli się finansowo
na swoją jesień życia.

A ty? Na co liczysz?

Teofil Bąk

WAKACYJNE WSPOMNIENIA
ciąg dalszy relacji

Kontynuując wspomnienia z wy-
cieczko-pielgrzymki chciałabym po-
dzielić się wrażeniami z pełnej uro-
ku Andory. W drodze do Księstwa
oraz opuszczając je, mieliśmy oka-

zję podziwiać wspaniałe widoki. Jazda
po krętych i stromych drogach po-
przez Pireneje dostarczyła wszystkim
silnych wrażeń. Małe Księstwo Ando-
ra leżące między Francją i Hiszpanią
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oczarowało mnie swym malowniczym
położeniem, czystością, schludnością
oraz architekturą kamiennych domów
wkomponowanych w górski pejzaż.
Hotel z przemiłą obsługą i wyśmieni-
tymi posiłkami dopełnił pozytywnych
wrażeń, jakich dostarczył nam krótki
pobyt w Księstwie Andory.

Zwiedzanie średniowiecznego,
obronnego miasta Carcassonne, to tak-
że interesujące przeżycie. Po przejściu
przez dawną bramę
miejską rozpoczęliśmy
wycieczkę w prze-
szłość. Chodząc po sta-
rannie zrekonstruowa-
nym mieście, otoczo-
nym dwoma obwodami
murów obronnych naje-
żonych basztami i wie-
żami, miało się wraże-
nie, że czas się tutaj
zatrzymał.

Szalone tempo na-
szej wycieczki spowol-
niło się nieco pod-
czas dwudniowego po-
bytu w Lourdes. Sprzy-
jało to zadumie i kon-
templacji. Silne wraże-
nie wywołał widok tak
wielu chorych i cier-
piących ludzi, którzy
z nadzieją i wiarą
przybyli do tego miej-
sca. Udział w pro-
cesji światła stanowił
niezapomniane przeży-
cie. Wielonarodowościo-
wa zbiorowość w róż-
nych językach powta-
rzająca słowa modlitwy
oraz śpiewająca wspól-
nie pieśń sprawiała, iż
czuło się wibrację pozy-
tywnych prądów ema-
nujących z tej jedności.

Wyjazd z Lourdes nad wodospad Ga-
evernie dostarczył nowej porcji za-
chwytów nad pięknem natury. Roz-
koszowaliśmy się pięknymi widokami,
wsłuchiwaliśmy się w szum wodospa-
dów, wdychaliśmy krystaliczne, pire-
nejskie powietrze i zgodnym głosem
powtarzaliśmy: Jaki świat jest piękny!

Cdn.

Ewa Wojewódka

Pamiątkowe zdjęcie na tle kamiennego mostu przy
wodospadzie Gaevernie w Pirenejach.
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WIADOMOŚCI GMINNE

Zarząd Gminy dokonał wyboru
wykonawcy na budowę wodociągu
z Kaczek do Łaguszewa. W wyniku
przetargu wykonawcą tej inwestycji
będzie firma „Wodrol” z Pruszcza
Gd. Wartość robót określono na kwo-
tę 62 tys. zł, a termin realizacji
ustalono do końca października br.
Po wybudowaniu tego wodociągu zo-
stanie zamknięte ujęcie wody w Ła-
guszewie, nie spełniające wszystkich
wymogów sanitarnych.

***
Zarząd Gminy wybrał wykonaw-

cę na budowę sieci wodociągowej
na osiedlu domków jednorodzinnych
w Trąbkach Wielkich. Przetarg na
te roboty wygrała firma „Hydrolek”
z Pelplina za kwotę 63 tys. zł. Termin
realizacji tej inwestycji ustalono na
koniec października br.

***
Zarząd Gminy wybrał wykonawcę

na budowę 3 wiat na przystankach
PKS. W wyniku przetargu wykonaw-
cą wiat w Gołębiewie Wlk., Pawłowie
i Postołowie będzie Pan Stefan Płocke
z Trąbek Wlk. Koszt wybudowania
3 wiat wynosi 21,6 tys. zł, a ter-
min zakończenia budowy ustalono
na koniec października br.

***
Zarząd Gminy przedłużył na bie-

żący rok szkolny pełnienie funkcji dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Drze-
winie Pani Mariannie Kułakowskiej
z Jagatowa.

***
Zarząd Gminy przedłużył na ko-

lejne 5 lat pełnienie funkcji dyrektora

Szkoły Podstawowej w Warczu Panu
Bogdanowi Skibie.

***
24 sierpnia br. 93 rodziny obcho-

dził Wacław Wilga z Mierzeszyna.
Z tej okazji szacownego Jubilata
odwiedził wójt Błażej Konkol wraz
z pracownikiem socjalnym Lilianą
Sanik oraz proboszcz parafii Mierze-
szyn ks. Gerard Borys. Były kwiaty
i życzenia, a uroczystość zakończy-
ło spotkanie przy kawie. Do życzeń
przyłącza się również redakcja „Ka-
ny”.

***
Wykonane zostały kolejne roboty

przy budowie remizy OSP w Trąb-
kach Wlk. W lipcu strażacy z Trąbek,
pod kierunkiem prezesa OSP Wiesła-
wa Kelera, społecznie wykonali po-
sadzki w remizie, a firma „Assilam”
z Pruszcza Gd. zamontowała okna
i drzwi wejściowe. Na bieżący rok
zaplanowano jeszcze następne robo-
ty, ażeby przed zimą przeprowadzić
wóz strażacki do nowego garażu.

S. D.
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Jubilat Wacław Wilga w otoczeniu członków rodziny i gości w dniu swoich
93 urodzin.

WYBÓR DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich

W poprzednim numerze „Kany”
informowaliśmy o przebiegu kon-
kursu na stanowisko dyrektora SP
w Trąbkach Wlk. wraz z komunika-
tem, że dyrektorem tej szkoły przez
najbliższy rok szkolny będzie Pani
Elżbieta Gralak z Trąbek Wielkich –
dziś przedstawiamy dalsze szczegóły
tych wyborów.

Po nieskutecznym konkursie Za-
rząd Gminy postanowił powierzyć peł-
nienie tej funkcji na okres 1 roku
szkolnego nauczycielowi z tej szkoły.
Zarząd wytypował 5 nauczycieli, któ-

rych poproszono na wstępne rozmowy.
W trakcie spotkania z Zarządem tylko
2 osoby wyraziły zgodę na kandydo-
wanie: Pani Ewa Wojtas z Gołębie-
wa Wielkiego i pani Elżbieta Gralak
z Trąbek Wielkich. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami Zarząd wystąpił
do rady szkoły i rady pedagogicz-
nej o opinie dotyczące kandydatek.
Zarówno rada szkoły jak i rada pe-
dagogiczna pozytywnie zaopiniowały
obydwie kandydatury i w tej sytuacji
Zarząd dokonał ostatecznego wyboru,

25



a mianowicie postanowił powierzyć
funkcję dyrektora szkoły Pani Elżbie-
cie Gralak. Do tej propozycji Kurator
Oświaty nie wniósł zastrzeżeń, tak
więc do 31 sierpnia 2000 roku Pani E.
Gralak będzie kierowała naszą szkołą.

Dodajmy, że w przyszłym roku
planowane jest ponowne ogłoszenie
konkursu na stanowisko dyrektora
SP w Trąbkach Wlk.

S. D.

Z GRYPĄ MOŻNA WYGRAĆ

Zbliża się sezon jesienno – zi-
mowy, który niesie ze sobą większą
zachorowalność na infekcje wirusowe
i bakteryjne.

Przykrym dolegliwościom związa-
nym z grypą można zapobiec przez
zaszczepienie się odpowiednio wcze-
śnie.

Ośrodki Zdrowia na terenie na-
szej gminy proponują skorzystanie
z możliwości odpłatnego zaszczepie-
nia zarówno dorosłych jak i dzieci.

Szczególnie polecamy szczepienie
osobom z przewlekłymi chorobami
układu oddechowego, krążenia, łatwo
zapadającym na infekcje wirusowe.

Jednorazowe szczepienie zabez-
piecza przed grypą w sezonie
1999/2000 r., a poniesiony wydatek
będzie zdecydowanie mniejszy niż
koszt ewentualnego leczenia i straty
poniesione w czasie przebywania na
zwolnieniu lekarskim, koniecznym do
powrotu do zdrowia.

Termin szczepienia – wrzesień,
październik. Cena szczepionki (Flu-
arix) z usługą medyczną wynosi
32,00 zł

Tańsza jest profilaktyka niż
leczenie.

lek. med. Dorota Bąk

INTENCJE MSZY ŚW. Październik 1999

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Franciszka
– p. Kielas

2. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Jacka – p. Lubecka

3. Dziękczynna w 70-lecie urodzin
Jadwigi Zarembskiej

i o błogosławieństwo Boże
w dalszym życiu, godz. 700

Dziękczynna za tegoroczne
plony, z wioski Czerniewo,
godz. 830

Za śp. Małgorzatę i Pawła
Fenskich, godz. 1100

4. Za zmarłych z rodziny
Sławińskich i Karczów

5. Za śp. Sylwestra Reimus
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6. Dziękczynna w 15 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Daniela Zydek

7. Dziękczynna w 65-lecie urodzin
Dionizego Szynka

8. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

9. Za śp. Bronisława
Sokołowskiego

10. Za zmarłych z rodziny
Garczyńskich i Struckiel,
godz. 700

Dziękczynna za tegoroczne
plony, z wioski Czerniec,
godz. 830

Za śp. Zygmunta Świeczkow-
skiego, godz. 1100

11. Za śp. Władysława Szostek,
w 21 rocznicę śmierci

12. Za śp. Alfonsa Zulewskiego
13. W pewnej intencji
14. Za śp. Łucję Jaszewską, w 2

rocznicę śmierci
15. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
16. Za śp. Władysława Knitter, w 18

rocznicę śmierci
17. Za śp. Jadwigę Antoniewicz,

godz. 700

Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart, godz. 830

Dziękczynna za tegoroczne
plony, z wioski Kleszczewo,
godz. 1100

18. Za śp. Waleriana Toussaint,
w 2 rocznicę śmierci oraz za
rodziców i rodzeństwo obojga
stron z rodzin Pankowskich
i Blokus

19. Za śp. Martę i Bernarda
Lefańczyk

20. Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Jana Bukowskich

21. Za śp. Łucję Selka

22. Za śp. Urszulę, Stanisława,
Willego Salewskich oraz za
śp. Marię Plicht

23. Dziękczynna w 11 rocznicę
sakramentu małżeństwa Ewy
i Jarosława Lagów

24. Dziękczynna w 18 urodziny
Katarzyny Kotwa, godz. 700

Dziękczynna w 34 rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Józefa Ziemanów, godz. 830

Za śp. Edwarda Gumińskiego
oraz za zmarłych rodziców
obojga stron, godz. 1100

Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Marii i Edwarda Tkaczyków,
godz. 1800

25. Za śp. Agnieszkę i Piotra
Kotulów

26. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Bernadety i Tadeusza
Woźniaków

27. Za śp. Bertę Stefan, w 17
rocznicę śmierci

28. Za śp. Jerzego Zielke i za
śp. Piotra Wilka

29. Za śp. Jana Rogall
30. Dziękczynna w 51 rocznicę

sakramentu małżeństwa
Franciszki i Alfonsa Machów,
Msza św. odprawiona zostanie
w mieszkaniu dostojnych
Jubilatów
Za śp. Teresę Kempa, w 5
rocznicę śmierci

31. Za śp. Łucję i Jana Kaszubów,
godz. 700

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

Za śp. Józefę i Henryka Linko,
godz. 1100
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ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

4 października: Patrycja Alicja Świerżewska

10 października: Katarzyna Ciałek

Rocznice sakramentu małżeństwa:

3 października: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Piotra Wenzel

6 października: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Renaty i Ireneusza Senger

8 października: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Beaty i Mieczysława Bąków

20 października: 40 rocznica sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Jana Bukowskich

21 października: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Danuty i Zbigniewa Zielonka

23 października: 11 rocznica sakramentu małżeństwa
Ewy i Jarosława Lagów

24 października: 30 rocznica sakramentu małżeństwa
Marii i Edwarda Tkaczyk

25 października: 30 rocznica sakramentu małżeństwa
Barbary i Władysława Burczyków

27 października: 20 rocznica sakramentu małżeństwa
Bernadety i Tadeusza Woźniaków

30 października: 51 rocznica sakramentu małżeństwa
Franciszki i Alfonsa Machów

Odeszli do wieczności:

3 października: 1 rocznica śmierci śp. Wernera Lewandowskiego

7 października: 1 rocznica śmierci śp. Sylwestra Reimus

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


