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POKŁOSIE ODPUSTOWE

Trzynasty już raz dane nam by-
ło przeżywać Tygodniowy Odpust
ku uczczeniu naszej Pani Trąb-
kowskiej. Przez pierwsze 2 lata po
koronacji uroczystości w Tygodniu
Odpustowym celebrowane były ra-
no i wieczorem. Od kiedy zaczęliśmy
uczyć religii w szkole, odprawiane
są one tylko wieczorem.

Przygotowania

Przygotowania do Tygodniowe-
go Odpustu rozpoczynam zwykle
przed rozpoczęciem wakacji. Kon-
taktuję się z księżmi zapraszając ich
do przewodniczenia liturgii i wygło-
szenia homilii w poszczególne dni
odpustu. Wielu zaproszonych nie
może usłużyć, bo mają inne, wcze-
śniej zaplanowane zajęcia. Staram
się o posługę prosić tych kapłanów,
którzy mogą przybyć z parafianami.
Przed wakacjami też trzeba zaprosić
księdza biskupa, a potem upewnić
się, czy zaproszenie jest aktualne.
Szukam też zespołów muzycznych
dla ubogacenia liturgii odpustowej.

W czasie wakacji układam pro-
gram Tygodnia Odpustowego, który
daję do przejrzenia ks. biskupowi.
Po jego akceptacji przekazuję infor-
mację do prasy kościelnej i świeckiej.
Wydrukowany program dostarczam
do każdej rodziny parafialnej, sta-
nowi on zarazem zaproszenie do
udziału w Tygodniowym Odpuście.
W ogłoszeniach duszpasterskich po-
nawiam prośbę, by wszyscy pa-
rafianie włączyli się w przeżycia
odpustowe przez:

1) swoją obecność nie tylko w nie-
dzielę kończącą odpust,

2) przystąpienie do spowiedzi i Ko-
munii św. jako złożenie „prezen-
tu urodzinowego” Matce Bożej.

Trzeba też poprosić parafian o wy-
konanie koron żniwnych. To wy-
maga sporo czasu, chodzi bowiem
o to, by przygotowywali je parafianie
cieszący się autorytetem w swoim
środowisku, a jednak nie ci sami co
roku. Zbierają oni przy okazji ofiary
na utrzymanie Seminarium. Nasza
parafia płaci na Seminarium 1800
złotych.

Przed Odpustem odbywa się spo-
tkanie z zaproszonymi paniami,
z którymi omawiamy, które z nich
w poszczególne dni odpustu będą
przygotowywały posiłki dla przy-
byłych kapłanów. Trzeba jeszcze
wysłać zaproszenia odpustowe do
kapłanów, oraz zorganizować dzień
spowiedzi św. dla parafian.

Przebieg Tygodnia Odpustowego

Odpust rozpoczął się uroczystą
sumą 3 września, którą odprawił
ksiądz prałat pułkownik Franciszek
Cybula, kapelan byłego prezydenta
Lecha Wałęsy.

W poniedziałek, w dniu dla mał-
żeństw, przewodniczył ks. kanonik
Władysław Matys, były dziekan de-
kanatu Gdańsk-Południe, budowni-
czy i proboszcz parafii Miłosier-
dzia Bożego w Pieckach Migowie.
– Czy z naszej parafii byli wszyscy
małżonkowie, by odnowić przysięgę
małżeńską, podziękować za zawarty
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Tradycyjnie, na uroczystości odpustowej poświęcone zostały korony żniwne.

Podczas uroczystości przedstawiciele parafian, pani Anita Ogórek i pan Włodzimierz
Dyksa złożyli podziękowania księdzu proboszczowi.
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przed laty sakrament małżeństwa
i zawierzyć swoje małżeńskie ży-
cie Matce Bożej Trąbkowskiej? To
właśnie teraz, gdy małżeństwo i ro-
dzina przeżywa wielorakie kryzysy,
zachodzi potrzeba jego ubezpiecze-
nia w sercu Matki Bożej.

Niestety było nas za mało!

We wtorek przybyło dużo dzieci
z Pruszcza Gdańskiego, ten dzień
był im poświęcony. Mszy św. kon-
celebrowanej przewodniczył ks. Ja-
nusz Mathea z parafii Podwyższenia
Krzyża św. w Pruszczu Gdańskim,
a kazanie o dobrym Pasterzu wy-
głosił do dzieci ks. Jacek Tabor
z parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Miał brodę, góralski ka-
pelusz i laskę pasterską, z tego
powodu otrzymał przydomek Baca.
Dzieciom bardzo podobało się ka-
zanie i śpiewy, które prowadził ks.
Zygmunt Słomski z parafii Podwyż-
szenia Krzyża w Gdańsku Chełmie.
Miałem telefony z Pruszcza z po-
dziękowaniem za piękną liturgię!

– Czy były wszystkie nasze dzie-
ci? Czy twoje dziecko brało w tym
dniu udział we Mszy św.? A może
uważasz, że cię to nie obchodzi?

W środę przybyli szafarze Eu-
charystii nie tylko z całego deka-
natu, ale i z Gdańska. Wśród nich
był 82-letni Zygmunt Bednarczyk,
budowniczy kościoła w Postołowie.
Przybyli ministranci z kilku parafii,
dokonując złożenia lub odnowienia
przyrzeczenia ministranckiego, by
wiernie posługiwać do Mszy świę-
tej. Przewodniczył ks. proboszcz
Tadeusz Chajewski z parafii MB
Nieustającej Pomocy w Gdańsku

Wrzeszczu, gdzie rok temu spalił
się dach kościoła. Ks. Tadeusz co
roku pieszo pielgrzymuje na Jasną
Górę.

W czwartek przybyło bardzo du-
żo pielgrzymów, tak że świątynia
nasza nie zdołała wszystkich po-
mieścić. Był to dzień czcicieli Mat-
ki Bożej. Mszy św. przewodniczył
i homilię wygłosił ksiądz kanonik
Julian Noga z parafii św. Kazi-
mierza w Gdańsku Zaspie. Przybył
z księżmi i wikariuszami, siostrami
zakonnymi, chórem i orkiestrą. Za-
wierzaliśmy wszystkich Matce Bo-
żej. Po Mszy św. odbyło się po-
święcenie pojazdów, w tym nowego
autobusu szkolnego i nowego sa-
mochodu policyjnego. Uroczystość
przebiegła w modlitewnym i bardzo
uroczystym nastroju.

– Czy przybyli wszyscy nasi
członkowie Żywego Różańca i Ry-
cerstwa Niepokalanej, zawierzając
Matce Bożej siebie i rodzinę? A mo-
że nasza miłość do Matki Bożej jest
sztuczna lub „dorywcza” – w razie
potrzeby?

W piątek poświęcony chorym
kościół również nie pomieścił przy-
byłych pielgrzymów.

Chorzy sami przygotowali roz-
ważania Drogi Krzyżowej, którą
odprawili na zewnątrz kościoła pod
przewodnictwem księdza dziekana
kanonika Stanisława Łady. Ksiądz
dziekan przewodniczył koncelebro-
wanej Mszy św. dla chorych – jest
dziecezjalnym duszpasterzem ludzi
chorych i niepełnosprawnych. Pięt-
nasty już raz pielgrzymuje z nimi do
Lourdes. Homilię wygłosił ks. pallo-
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tyn Leon Dąbski, wieloletni kapelan
szpitala w Gdańsku.

Wszyscy chorzy otrzymali sakra-
ment namaszczenia. Wielu z nich
przeżyło tę uroczystość ze łzami
– płaczem nadziei i wdzięczności.
Chorym towarzyszyła niezwykła ła-
ska Boża. Wielu z ich cały rok nie
odważyło się być na Mszy św., a w tej
uroczystości bohatersko trwali na
modlitwie. Był to niezapomniany
dzień.

W sobotę zaprosiliśmy na Mszę
św. młodzież gimnazjalną i ponad-
gimnazjalną, by z Maryją rozpoczęła
nowy rok nauki. Mszy św. przewod-
niczył ks. dr Wiesław Stolc i ks.
mgr Krzysztof Sroka – nasi parafia-
nie. Zaszczycili nas obecnością na
tej Mszy św. Metropolita Gdański,
który wygłosił homilię i Marszałek
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ma-
ciej Płażyński. Niestety zaproszeni
młodzi zawiedli.

Drodzy młodzi, przykro mi bar-
dzo, że nie zdobyliście się na to,
by zawierzyć Matce Bożej swoje
trudne dziś i przyszłość. Wobec
dwumilionowej rzeszy w Rzymie,
na XV Światowych Dniach Młodzie-
ży, trwającej na modlitwie w upale
i niewygodach, okazaliście się po
prostu zwykłymi „tchórzami”.

W niedzielę 10 września Pan
Bóg dał nam wyśmienitą pogodę.
Na centralną uroczystość o godzi-
nie 12.00, której przewodniczył ar-
cybiskup Tadeusz Gocłowski, Me-
tropolita Gdański, przybyło wielu
pielgrzymów i zaproszonych gości.
Gościliśmy pana Starostę Gdańskie-
go Bogdana Dombrowskiego, pana
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Andrzeja Gajosa z małżonką, pa-
nów wójtów z okolicznych gmin, pa-
nią prezes Spółdzielni Mleczarskiej
w Maćkowach Teresę Krystman, pa-
na Tadeusza Hasse – Przewodniczą-
cego Sejmiku Pomorskiego, panią
naczelnik Poczty Gdańskiej i wiele
innych osobistości.

Wielu kapłanów przybyło wraz
z parafianami w pieszej pielgrzym-
ce. Przybyły pielgrzymki piesze
z Pruszcza Gdańskiego, Pszczó-
łek, Łęgowa, Sobowidza, Godzisze-
wa, Postołowa, Mierzeszyna, Jo-
dłowna. Uroczystość uświetnił wy-
stęp orkiestry Straży Granicznej
z Nowego Portu, którą zorganizo-
wał ksiądz komandor kanonik Ry-
szard Preuss, proboszcz parafii św.
Jadwigi w Nowym Porcie i kapelan
wojskowy. Uroczystość odpustową
ubogacił „Pocztylion”, który prze-
był trasę kościołów odpustowych
od Swarzewa do Trąbek. Przyjęcie
zaproszonych gości obiadem odby-
ło się tym razem w „Wieczerniku”
w Domu Pielgrzyma.

Po południu na stadionie sporto-
wym, po raz pierwszy we współpra-
cy z władzami gminy i Gminnego
Ośrodka Kultury, odbył się festyn lu-
dowy. Było wielu uczestników i moc
atrakcji. Uczestnicy byli częstowani
bardzo smaczną zupą – grochówką.

Podziękowania

Dziękuję parafianom, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili
się do przeżycia Tygodniowego Od-
pustu ku czci Matki Bożej Trąbkow-
skiej, przede wszystkim tym, którzy
przez przystąpienie do spowiedzi
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Niezwykłą atrakcją odpustową był pocztylion „Poczty dyliżansowej”.

Podczas popołudniowego festynu odpustowego na stadionie rozbrzmiewały piosenki
religijne wykonywane przez zespół pana Zdzisława Jaszewskiego.

6



i Komunii św. złożyli Maryi należ-
ną cześć. Dziękuję tym, którzy nie
tylko w niedzielę, ale i w Tygodniu
Odpustowym brali udział w liturgii
eucharystycznej, gdyż dali wyraz so-
lidarności i odpowiedzialności za to,
czym żyje cała wspólnota parafialna,
i poczuli się współgospodarzami Ty-
godniowego Odpustu. Wspomnieć
tu należy o mojej wdzięczności oso-
bom, które robiły korony żniwne
i zbierały ofiary na utrzymanie Se-
minarium Duchownego i pokrycie
kosztów związanych z organizacją
Odpustu. Dziękuję wszystkim ofia-
rodawcom.

Wyrazy wdzięczności należą się
paniom z Przymierza Rodzin i An-
nie Karcz za codzienny trud w po-
dejmowaniu posiłkiem kapłanów na
plebanii. Szczególne podziękowania
składam pani Krystynie Srokowej
– szefowej imprezy i paniom pie-
kącym wspaniałe ciasta z paniami
Chmielewską, i Gdańcową na czele.
Dziękuję kierownictwu sklepu spo-
żywczego w Trąbkach Wielkich –
paniom Kaczmarek i Jurkowskiej,
spieszącym nam z pomocą przez
cały tydzień oraz piekarni w So-
bowidzu za codzienne ofiarowanie
dożynkowego chleba, a także pani
Anicie Ogórek za kwiaty, codziennie
przygotowywane na dar ołtarza.

Dziękuję panu sołtysowi i pa-
nom z Semper Fidelis oraz komen-
dantowi policji za czuwanie nad
porządkiem przy samochodach na
parkingu i dopilnowaniu sprawnego
wyjazdu.

Szczególnie dziękuję zespołom
zapewniającym oprawę muzyczną
uroczystości: panu organiście Ja-
nowi Kelerowi, panu Zdzisławowi

Jaszewskiemu, pani Gabrysi Ja-
gła i pani Elżbiecie Szurgocińskiej,
a także panu Januszowi Beyerowi
za przygotowanie liturgii w sobo-
tę i koncertu w naszej świątyni,
gromko oklaskiwanego w niedzielę
wieczorem.

Dziękuję władzom gminy z pa-
nem wójtem Błażejem Konkolem na
czele i Józefowi Sroce oraz Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury, a zwłaszcza
pani Lidii Orzechowskiej i panu An-
drzejowi Gralli, za przygotowanie
festynu odpustowego i jego popro-
wadzenie.

Dziękuję szafarzom Eucharystii,
szczególnie panu Markowi Lewań-
czykowi, katechetkom, ministran-
tom, bieli procesyjnej, dzieciom pró-
szącym kwiaty. Dołączam podzię-
kowanie sponsorom festynu: fir-
mie Oceanic, pani prezes Mleczar-
ni w Maćkowach – Teresie Kry-
stman i firmie Fazer Polska za
dostarczenie nagród oraz bezimien-
nym parafianom, którzy przynie-
śli nieco produktów żywnościowych
(niestety ta forma pomocy powoli
w naszej parafii zanika). Na koniec
pragnę wymienić kapłanów, którzy
codziennie, w Tygodniu Odpusto-
wym, przybywali nie tylko sami,
ale z parafianami na uroczysto-
ści odpustowe. Wśród nich był ks.
kanonik wicedziekan Gerard Bo-
rys z Mierzeszyna, ks. proboszcz
Bronisław Chudy z Kłodawy i ks.
wikariusz Jacek Tabor z Pruszcza
Gdańskiego. Dziękuję ks. dziekano-
wi kanonikowi Stanisławowi Ładzie
za codzienne przysłanie autokaro-
wej pielgrzymki ze swojej parafii
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i zorganizowanie pieszej pielgrzym-
ki w niedzielę.

Za życzliwą zgodą pana wójta
dwa nasze autokary szkolne co-
dziennie wyjeżdżały, by przywieźć
wiernych na wieczorne Msze św.
Dziękuję tu szczególnie panom kie-
rowcom Ireneuszowi Strukielowi
i Zygmuntowi Kielasowi, którzy bez-
interesownie poświęcili swój czas,

by codziennie z wielką radością, po-
święceniem i pogodą ducha służyć
pielgrzymom.

Niech Matka Boża Trąbkowska
wyprasza wszystkim błogosławień-
stwo u Swojego Syna Jezusa Chry-
stusa.

ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2000

1 października: 26 Niedziela
zwykła

„Jeśli twoja ręka jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją” (Mk
9,43). Chrystus ostrzega nas w dzi-
siejszej Ewangelii, abyśmy nie byli
gorszycielami. Uświadamia nam, że
nasze dobre słowa i czyny innym
wskazują drogę do Boga i zbliżają
ich ku Bogu, a złe słowa i złe postę-
powanie – oddalają innych od Boga.
Ludźmi najbardziej odpowiedzial-
nymi za wychowanie są rodzice. To
oni przez dobry lub zły przykład
pierwsi zasiewają w sercu dzieci
nasiona dobra, albo zła. Zbliżają
albo oddalają dzieci od Boga. Wielu
rodziców o tym nie pamięta, albo
bagatelizuje swoje obowiązki wobec
dzieci. Skutki są opłakane. Na przy-
kład 18-letni chłopiec, który odebrał
sobie życie i w pozostawionym liście
obwiniał niepraktykujących rodzi-
ców, że nie ukazali mu sensu życia
i chrześcijańskiej nadziei. Ilu mło-
dych ucieka do sekt, bo w domu

rodzinnym nie mają przykładu wia-
ry i zaczynają na własną rękę i na
niewłaściwej drodze jej poszukiwać?

Jakże często rodzice oglądając
złe sceny w telewizji, nie zwraca-
ją uwagi, że przez uchylone drzwi
patrzą na to ich dzieci. Ojciec na
rodzinnym przyjęciu częstuje syna
szampanem, wódką, czy też z leni-
stwa opuszcza niedzielną Mszę św. –
oto przykłady zgorszenia. Chrześci-
jańskie przysłowie mówi, że każde
dziecko jest jak czysta kartka pa-
pieru, na której każdy zostawia
swój znak. Jakie znaki zapisujecie
rodzice w sercach dzieci?

8 października: 27 Niedziela
zwykła

„Co Bóg złączył, tego człowiek niech
nie rozdziela” (Mk 10,9) Pewien
kaznodzieja porównał życie małżeń-
skie do życia w zakonie. Na począt-
ku młodzi małżonkowie zakochani
w sobie żyją zgodnie z regułą be-
nedyktynów – pobożnie i pracowi-
cie, radośnie i przyjaźnie. Niektórzy
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małżonkowie z upływem lat za-
czynają żyć według reguły domini-
kanów – zakonu kaznodziejskiego.
Prawią sobie niemal codziennie ka-
zania i morały, a niekiedy czynią to
kilka razy dziennie. Potem zdarza
im się żyć regułą karmelitów – dużo
w domu postów, posiłki nie smaku-
ją. Bywa, że przechodzą do życia wg
biczowników – nie szczędzą sobie
razów i chodzą posiniaczeni. Stąd
krok do reguły kartuzów – małżon-
kowie milczą całymi tygodniami, nie
zamieniając ze sobą słowa. W końcu
przychodzi im żyć regułą pustel-
ników – każde z małżonków idzie
w swoją stronę.

Ewangelia dzisiejsza przekazu-
je, że Pan Jezus nie bagatelizo-
wał problemu życia małżeńskiego.
Uczył: „Co Bóg złączył, tego czło-
wiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9).
Słowa te były jednoznaczne i trud-
ne do przyjęcia. Pokazują to dalsze
wersety Ewangelii. Apostołowie na
osobności raz jeszcze pytali Pana
Jezusa w tej sprawie. Nauka Pa-
na Jezusa do dziś jest trudna dla
wielu małżonków, dlatego obwinia-
ją Kościół, że nie idzie z duchem
czasu, że nie rozumie problemów
małżeńskich. W naszych czasach
wszystko jak gdyby sprzysięgło się
przeciwko trwałości małżeńskiego
związku. Opinia publiczna i środki
przekazu planowo i konsekwentnie
podważają i wyśmiewają prawdzi-
wą miłość, wierność, poświęcenie,
czystość czy świętość małżeństwa.
Skutki? Złamane serca, rozbite ro-
dziny, opuszczone, okaleczone psy-
chicznie dzieci. Prowadzi to do nar-
kotyków, alkoholu. Wielu małżon-
ków zapomina o zawierzeniu swego

małżeństwa Bogu. Gdy coś się nie
układa, wtajemniczają w swoje pro-
blemy rodzinę, znajomych, lekarzy,
piszą do prasy, a zapominają – pole-
cić się Bogu.

Statystyka podaje, że w Stanach
Zjednoczonych przed 20 laty roz-
wodziło się co czwarte małżeństwo.
Natomiast w rodzinach, które re-
gularnie uczęszczały na Mszę św.
i przystępowały do sakramentów
świętych, do rozwodu dochodziło
w jednym na pięćdziesiąt siedem,
a tam gdzie była wspólna codzienna
modlitwa rodzinna rozwodziło się
jedno na pięćset. „Co Bóg złączył,
tego człowiek niech nie rozdziela”.

15 października: 28 Niedziela
zwykła

„Łatwiej jest wielbłądowi przejść
przez ucho igielne, niż bogaczowi
wejść do Królestwa Niebieskiego”
(Mk 10,25).

Pewien bogacz miał sen, że
umarł. W niebie zastał suto za-
stawiony stół. Zapytał usługującego
anioła, ile to kosztuje? Niewiele –
jedną rupię. Tanio myśli bogacz.
Sięga więc po pieniądze, ale słyszy
słowa anioła: „Niewiele nauczyłeś
się na ziemi”. Tu się płaci mo-
netą, którą na ziemi podarowałeś
potrzebującym. Zauważył bogacz, że
jest biedny, gdyż nigdy nikomu nie
pomógł.

Ewangelia opisuje spotkanie Pa-
na Jezusa z bogatym młodzieńcem.
On kochał Boga, zachowywał przy-
kazania, był więc sprawiedliwy, ale
gdy mu Pan Jezus zaproponował:
sprzedać majątek i pójść za sobą
– młodzieniec odszedł smutny. Nie
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miał siły dla Chrystusa wyzbyć się
majątku. Chrystus poucza nas, że
aby być prawdziwym chrześcijani-
nem, trzeba nie tylko zachować
przykazania, ale też dzielić się z in-
nymi tym wszystkim, co od Boga
otrzymaliśmy. Poważną przeszkodą
na naszej drodze do Boga są dobra
materialne, do których z łatwością
się przywiązujemy, gromadzimy je
i stajemy się egoistami nieczułymi
na biedę innych. Pan Jezus nie po-
tępia bogactwa, ale upomina serce
ludzkie, które do bogactwa przy-
lgnęło. Bogactwo jest groźne, gdyż
jest stawiane na ołtarzu w miejsce
Boga. Najbiedniejszy na ziemi jest
ten, kto nie ma nic prócz pieniędzy
– powiedział amerykański bogacz
Rockefeller. Godnymi politowania
są ludzie, którzy dla pieniędzy wy-
rzekają się wiary i zapierają się
Boga.

Zapytajmy dziś siebie, czy nie je-
steśmy niewolnikami konta banko-
wego, luksusowego samochodu czy
komfortowego mieszkania? Niebo
bowiem osiąga się za pieniądze,
które ofiarowaliśmy innym.

22 października: 29 Niedziela
zwykła

„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i oddać
swoje życie na okup za wielu” (Mk
10,45).

By przybliżyć naukę Pana Jezu-
sa w dzisiejszej Ewangelii, posłużę
się pewnym zdarzeniem. Oto ojciec
samotnie wychowuje dwoje dzieci.
Często są nieposłuszne, upomnienia
ignorują. Ojciec zagroził – jeśli da-
lej nie będą słuchać jego rozkazów,

otrzymają po 10 razy pasem. Dzieci
nie posłuchały rozkazu ojca. Wtedy
wziął pas, zdjął koszulę i rozkazał by
mu dały po 10 razy pasem. Wzbra-
niały się i płakały. Ojciec nalegał.
W końcu otrzymał te razy. Po latach
dorosły syn powiedział ojcu: Przez
całe życie będę wiedział, kim jest
Chrystus, dzięki tobie ojcze i dzięki
temu, jak wtedy z nami postąpiłeś”.

Opowiadanie to wyjaśnia sens
słów Pana Jezusa, który przyszedł
aby służyć i dać swoje życie na
okup za nas. On wziął na siebie
karę, która ze sprawiedliwości nam
się należała. Ceną była Jego męka
i śmierć na krzyżu. Koszt nasze-
go zbawienia jest bardzo wysoki.
Ale by otrzymać zbawienie, muszę
współpracować z Panem Jezusem
i wypełnić warunki, jakie Bóg sta-
wia. Pan Jezus przedstawił Boże
warunki dwóm synom Zebedeusza,
Janowi i Jakubowi, którzy chcie-
li objąć pierwsze miejsca w Jego
królestwie. Jakie to warunki? „Kto
chciałby stać się wielki, niech będzie
sługą waszym, a kto by chciał być
pierwszym – niech będzie niewolni-
kiem wszystkich”. (Mk 10,43 – 44).

Zaszczytne miejsce w niebie zdo-
bywa się więc za cenę służby i cier-
pienia. Służba i cierpienie idą w pa-
rze; aby innym służyć, trzeba wysił-
ku i poświęcenia. Najprostszą formą
służenia innym jest próba ulżenia
im w cierpieniu.

29 października: 30 Niedziela
zwykła

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się
nade mną” (Mk 10 – 47). Ewangelia
opisuje niewidomego żebraka Bar-
tymeusza, który dowiedziawszy się,
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że nadchodzi Pan Jezus, rozpaczli-
wie woła o pomoc. Był podwójnie
nieszczęśliwy. Nie widział i zmuszo-
ny był żebrać na swoje utrzymanie.
Wołanie o pomoc musiało być tak
rozpaczliwe, że ludzie nastawali na
niego, żeby zamilkł. Prośba jego
wypływała z wielkiej wiary w moc
Pana Jezusa. Pan Jezus przywrócił
mu wzrok. To wiara była powodem,
że otrzymał to o co prosił.

W klasie ksiądz, po przeczyta-
niu tej Ewangelii, postawił uczniom
pytanie: o co prosiliby Pana Je-
zusa, gdyby Go spotkali? Ciekawe
były odpowiedzi. „Prosiłabym, aby
uzdrowił chorego na raka tatusia”,
„prosiłbym, aby przebaczył mi moje
grzechy”, „prosiłbym, aby pomógł
mi zerwać z nałogiem palenia”,
„prosiłabym, aby przywrócił w ro-
dzinie zgodę i miłość wzajemną”.

Wszystko możemy otrzymać od
Pana Jezusa, jeśli z usilną wiarą Go
będziemy prosić, jak Bartymeusz.

Święci miesiąca

2 października: Świętych Aniołów
Stróżów

4 października: Św. Franciszka
z Asyżu

5 października: Św. Faustyny
Kowalskiej

7 października: Matki Bożej
Różańcowej

16 października: Św. Jadwigi
Śląskiej

18 października: Św. Jana Kantego
28 października: Św. Apostołów

Szymona i Judy Tadeusza

ks. E. Szymański

PAŹDZIERNIK – CZAS NA UŚWIĘCANIE SIĘ

Jak paciorki różańca
przesuwają się chwile

Październik jest miesiącem mo-
dlitwy rożańcowej we wszystkich
kościołach, ale też niech ta modli-
twa będzie odmawiana w naszych
rodzinach.

Matka Najświętsza, szczególnie
w objawieniach XIX i XX wieku,
przez dzieci prosi o Modlitwę Ró-
żańcową i o pokutę. Modlitwa Ró-
żańcowa przyczyniła się w 1517
roku do zwycięstwa wojsk chrze-
ścijańskich nad Turkami, do „cudu
nad Wisłą” w 1920 roku. Modlitwa

Różańcowa wyprosiła u Boga łaskę
ocalenia życia Ojcu św. Janowi Paw-
łowi II po zamachu 13 maja 1981
roku.

Św. Bernadeta opowiadała, jak
w Lourdes Matka Boża razem z nią
odmawiała Różaniec. „Ojcze nasz”
mówiły razem, „Zdrowaś Maryjo”
Maryja w skupieniu słuchała, a na
„Chwała Ojcu” z głęboką czcią po-
chylała głowę. Dlaczego Różaniec
jest tak miły Matce Najświętszej?
W tej modlitwie Maryja niejako bie-
rze nas za rękę i oprowadza po
tych miejscach, gdzie dokonywa-
ło się nasze zbawienie. Zaczynamy
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więc w Nazarecie (Zwiastowanie).
Idziemy z Nią do św. Elżbiety (Na-
wiedzenie), potem do Betlejem (Na-
rodzenie Pana Jezusa). Udajemy się
do Jerozolimy, gdzie Maryja ofiaro-
wała swego Syna Ojcu Niebieskiemu
i gdzie odnalazła Go w Świątyni po
trzech dniach poszukiwań. W czasie
tej wędrówki z Maryją odmawiamy
po 10 razy modlitwę „Zdrowaś Ma-
ryjo”, rozważając w tajemnicy Zwia-
stowania propozycję Boga, przeka-
zaną przez Archanioła Gabriela, by
została Matką Jego Syna Pana Jezu-
sa. To zarazem dla nas zachęta, by
wsłuchiwać się w propozycje, które
Bóg przedkłada nam przez głos su-
mienia i przez słowa Ewangelii czy
głos drugiego człowieka.

Przy tajemnicy Nawiedzenia po-
staw pytanie: czy chętnie pomaga-
my starszym, odwiedzamy chorych?
Przy tajemnicy Bożego Narodzenia
pomyśl o wdzięczności mamusi za
urodzenie ciebie i o Bogu, któ-
ry w sakramencie chrztu odrodził
wszystkich do życia nadprzyrodzo-
nego i ponawia to w sakramencie
pokuty.

I tak dalej. . . Trzeba myślami
zatopić się w treści biblijnej rozwa-
żanych tajemnic, z dostosowaniem
ich do swojego życia tu i teraz.
Trudnym wydaje się rozważanie
tajemnic różańcowych, ale podej-
mujmy próby skupienia uwagi, nie
zniechęcając się niepowodzeniami,
a Bóg ze swoją łaską na pewno
przyjdzie nam z pomocą.

Legenda mówi, że pewna poboż-
na niewiasta odmawiała wiele Ró-
żańców, a po odmówieniu wrzucała
do szkatuły ziarno pszenicy. Pod-
czas snu widzi siebie przed Panem

Bogiem. Z dumą otwiera szkatułę,
by pochwalić się, ile to odmówiła
Różańców w życiu. Z przerażeniem
stwierdziła, że jest w niej tylko
jedno ziarno. Z tych odmówionych
Różańców znalazł się tylko jeden do-
brze odmówiony, rozważany w myśli
i sercu, a nie tylko poprzez bezmyśl-
nie powtarzane ustami „Zdrowaś-
ki”.

Różaniec jest modlitwą opartą
na Piśmie Świętym. Stanowi roz-
ważanie tajemnic dzieła Zbawienia.
Życie, męka, śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa, są tu oglądane
oczyma Matki Najświętszej, która
współuczestniczyła w zbawczej misji
Swojego Syna.

Modlitwa Różańcowa jest tak
ułożona, że może w niej uczestni-
czyć zarówno dziecko, jak i dorosły,
zarówno uczony, jak i prosty czło-
wiek.

Niech w październiku (i nie tyl-
ko) rodziny nasze uklękną przed
domowym ołtarzykiem czy obrazem
Matki Bożej (mamy w każdej ro-
dzinie obraz Matki Bożej Trąbkow-
skiej) do wspólnej modlitwy różań-
cowej, tak miłej Matce Bożej i sku-
tecznej w wyproszeniu potrzebnych
nam łask. Niech przewodniczą jej
również dzieci, które już w I klasie
uczą się tej modlitwy i z dumą wy-
wiązywać się będą z tego zadania.
Do Modlitwy Różańcowej zachęca
nas kolejno 30 papieży przez swoje
encykliki różańcowe i inne pisemne
wezwania. Papież Soboru Watykań-
skiego II, bł. Jan XXIII, do końca
życia codziennie odmawiał 3 części
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różańca, realizując postanowienie
z pierwszych lat kapłaństwa.

Każde Sanktuarium Maryjne
(także nasze) jest szczególnym za-
proszeniem Matki Bożej do modli-
twy różańcowej i jest naszą powin-
nością, by odwdzięczyć się Jej, że
nas przed wiekami wybrała i to
miejsce ukochała. Zdarza się, że
niekiedy ojcowie opuszczają róża-
niec nie z braku czasu, ale jakby
wstydzą się tej modlitwy. Inni po
prostu jej nie umieją odmawiać. Był-
by to karygodnie fałszywy wstyd.
Św. Maksymilian Kolbe, wielki czci-
ciel i apostoł Modlitwy Różańcowej
zapewnił, że kto się modli na ró-
żańcu, ten się zbawi. Matka Boża –
gdy odmawiamy Różaniec – trzyma
go z jednej strony, a my z drugiej
i na tym różańcu „wciąga” nas do
nieba.

Odpowiedzmy sobie na pytania:
1. Czy znam tajemnice różańcowe?
2. Jak często odmawiam cząstkę

Różańca i z jakim skupieniem?
3. Czy zachęcam domowników do

Modlitwy Różańcowej jako mat-
ka czy ojciec rodziny?

4. Czy zabieram różaniec w podróż?
5. Czy chętnie, zwłaszcza w paź-

dzierniku, uczestniczę w nabo-
żeństwie różańcowym?

Królowo różańca świętego módl się
za nami.

1– 8 października:
Tydzień Miłosierdzia

Kto jest miłosierny? Miłosierdzie
pochodzi od słowa miłość. Miłosier-
ny to ten, kto miłuje ludzi. Człowiek
miłosierny sam dostąpi miłosierdzia

ze strony Pana Jezusa. Dobry czło-
wiek naśladuje miłosierdzie Boga.
Największym przejawem miłosier-
dzia Boga jest to, że nam przebacza
grzechy. Więc człowiek miłosierny
to ten, który przebacza innym. Kie-
dy się komuś przebaczy, czuje się
w sercu radość – radość przeba-
czenia. Być miłosiernym, nie musi
oznaczać czynienie czegoś wielkie-
go, nadzwyczajnego. To po prostu
– być wrażliwym na ludzką biedę,
chorobę, krzywdę, smutek. Wiele
mamy okazji do czynów miłosier-
dzia, nawet mając puste sakiewki.
Pomoc zmęczonej mamusi, pomoc
babci w niesieniu torby z zakupami,
a nawet nawleczenie igły. Czy jest
miłosierny młodzieniec, który w au-
tobusie patrzy w okno tylko po to,
by nie dostrzec, że obok stoi stary,
słaby człowiek? Kto jest naprawdę
miłosierny – dobry ten nie oczeku-
je nagrody za wyświadczone dobro.
Radość w sercu ze spełnienia dobra
jest najlepszą nagrodą.

Czy wiesz jak Pan Jezus oka-
zywał miłosierdzie chorym, głod-
nym, grzesznym ludziom? Kto Boga
prawdziwie miłuje – naśladuje Go
w dobroci wobec bliźnich. W czym
winieneś naśladować Pana Jezusa,
jeżeli chcesz okazać postawę do-
broci? Komu dziś pomożesz? Jak
odwdzięczasz się Panu Jezusowi za
to, że okazuje ci miłosierdzie w sa-
kramencie pokuty?

Bądź dobry jak chleb, miłościwy
jak Pan Jezus.
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22 – 29 października:
Tydzień Misyjny

Obowiązek misyjny obejmuje
wszystkich ochrzczonych. W więk-
szym zakresie – biskupów i ka-
płanów. Słowa Pana Jezusa: „Idąc
na cały świat, nauczajcie wszystkie
narody” (Mk 16,15) są zadaniem
dla wszystkich chrześcijan. Prze-
cież jeszcze miliony ludzi na świecie
oczekują na misjonarzy. Jeżeli ko-
chasz Pana Jezusa, to ci zależy,
aby Go i inni poznali i pokochali.
Inni z nami podzielili się Radosną
Nowiną i przyczynili się do chrztu
naszej Ojczyzny, my spłacajmy dług
wdzięczności przez pomoc okazaną
tym, którzy w naszym imieniu idą
do innych krajów i na inne kon-
tynenty z prawdą Ewangelii. Tacę
niedzielną we wszystkich świąty-
niach i ofiary do puszek w czasie
całego tygodnia przeznaczamy na
cele misji świętych, na pomoc mi-
sjonarzom. Z Polski ponad tysiąc
misjonarzy duchowych i sióstr za-
konnych pracuje na misjach.

Ojciec Marian Żelazek ze Zgro-
madzenia Księży Werbistów pracuje
na misjach w Indiach wśród plemion
najbardziej opuszczonych już 50 lat.
Dwa lata temu obchodził 59-lecie
swojego kapłaństwa i osiemdziesię-
ciolecie urodzin. Obecnie pracuje
w Puri, mieście położonym nad za-
toką Bengalską w Indiach.

Jak rozumiesz swój obowiązek
misyjny? W jaki sposób mogę nieść
Dobrą Nowinę do naszych domów,
szkół? Czy modlę się za misjonarzy
i o misjonarzy? Jak włączę się
w tegoroczny Tydzień Misyjny? Czy

jestem zdolny złożyć na potrzeby
misyjne ofiary duchowe (takie jak
Msza św., Komunia św., Modlitwa
Różańcowa) oraz ofiary materialne?

14 października:
Dzień Nauczyciela

Wszystkim nauczycielom uczą-
cym nasze dzieci z terenu nie tylko
parafii ale całej gminy, tym w szkole
podstawowej i w gimnazjum życzę
by byli nauczycielami z powołania.
Przekazując wiedzę młodemu poko-
leniu wiedzcie, że jeden jest nasz
nauczyciel – Chrystus, a my czer-
piemy z Jego bogactwa mądrości,
dobroci i świętości. Życzę wszystkim
nauczycielom, pedagogom i wycho-
wawcom, by młodemu pokoleniu
nie tylko przekazywali wiedzę, ale
także uczyli kochać Boga i Ojczy-
znę. Prawdziwie mądry człowiek –
to święty człowiek. Wzmacniajcie
swoje siły w spotkaniach z Jezu-
sem na modlitwie, a gdy przyjdą
chwile trudne i gdy będziecie roz-
goryczeni, stawiajcie Mu pytanie:
„Nauczycielu Dobry, co mam czy-
nić? Zawierzajcie często dzieci, do
których idziecie z posługą praw-
dy i serca, Matce Najświętszej. To
zawierzenie jest wyproszeniem jej
pomocy w trudnej i odpowiedzialnej
Waszej pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej. Przyjmijcie też moje ka-
płańskie podziękowanie i uznanie za
Waszą postawę autentycznej wiary,
życia moralnego. Ona bowiem tak
pozytywnie promieniuje na dzieci,
ułatwia z nimi kontakt.

ks. E. Szymański
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KARTA POWINNOŚCI CZŁOWIEKA
Gdańsk 2000

Zgromadzeni w Gdańsku, miej-
scu szczególnym, doświadczonym
przez historię, miejscu, w którym
zaczynały się kataklizmy i kończyły
totalitaryzmy, czujemy się wezwa-
ni do zabrania głosu w sprawie
powinności człowieka.

Naszym zobowiązaniem jest tro-
ska o to, aby w żadnym miejscu
świata nie trwały i nie odradzały się
systemy totalitarne.

PREAMBUŁA

Osoba ludzka, niezależnie od
wieku, płci, rasy i wyznania, jest
podmiotem zarówno praw, jak i po-
winności. Niezbywalne prawa każ-
dego człowieka domagają się ich
respektowania przez innych ludzi.
Nakłada to na nas określone zobo-
wiązania i odpowiedzialność za losy
świata.

Powinności sformułowane jako
kodeks etyczny, wspólny dla całej
społeczności globu, nie przymuszają
żadnego człowieka do ich wypełnia-
nia, lecz są impulsem moralnym
odwołującym się do poczucia soli-
darności ze wszystkim, co współ-
tworzy dobro całego świata.

Solidarność jest postawą fun-
damentalną w tworzeniu lepszego
ładu na ziemi, gdyż stanowi we-
wnętrzny imperatyw działania na
rzecz innych, mobilizuje do umiaru
i samoograniczenia oraz otwiera na
dobro wspólne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA DOBRO WSPÓLNE

Każdy człowiek powinien w mia-
rę swoich możliwości uczestniczyć
w kształtowaniu środowiska spo-
łecznego, szanując godność, wolność
i rozumność wszystkich ludzi.

Szacunek dla godności każdej
osoby ludzkiej jest podstawą takie-
go ładu społecznego, który zapew-
nia warunki wewnętrznego rozwoju
wszystkich.

Każdy powinien dążyć do za-
pewnienia jak największej liczbie
ludzi możliwie największego pola
indywidualnej wolności i odpowie-
dzialności.

Wysiłek rozumnego tworzenia
ładu społecznego przez powierzanie
funkcji społecznych odpowiednim
osobom jest jedną z podstawowych
powinności ludzkich.

RESPEKTOWANIE
SPRAWIEDLIWOŚCI

Naczelną zasadą, którą trzeba
respektować w dziedzinie sprawie-
dliwości, jest: Oddaj każdemu, co
mu się należy.

Nikt nie powinien wyzyskiwać
pracy innego człowieka, przysparza-
jąc mu trudów, które nie wynikają
z samej jej natury.
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Powinnością wynikającą z po-
czucia sprawiedliwości jest prze-
ciwstawianie się wszelkim formom
korupcji materialnej i politycznej.

Obojętność wobec krzywdy dzie-
jącej się człowiekowi w naszej przy-
tomności, jest zaniedbaniem naru-
szającym powinność solidarności.

DĄŻENIE DO POZNANIA
I DZIAŁANIE W IMIĘ PRAWDY

Podstawową powinnością każde-
go człowieka wobec samego siebie
jest troska o własne sumienie, które
– jako naturalny zmysł etyczny –
decyduje o wewnętrznym przeko-
naniu do działania w imię prawdy.
Żadne zewnętrzne kodeksy nie są
tak zobowiązujące, jak własne su-
mienie.

W życiu społeczeństw destruk-
cyjną rolę odgrywają uprzedzenia
ideologiczne, rasowe i religijne. Po-
winnością każdego człowieka jest
dążenie do przezwyciężania ich
przez odkrywanie prawdy w rze-
telnym dialogu.

Naukowcy, pedagodzy i artyści
są szczególnie odpowiedzialni za
obecność prawdy, dobra i piękna
w życiu publicznym. Prawem ich
jest zewnętrzna wolność badań i po-
szukiwań twórczych, a powinnością
wyznaczenie sobie wewnętrznej gra-
nicy w tym zakresie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWO

Wolność słowa, swobodny dostęp
do mediów i prawo do publikacji
poglądów zobowiązują do prawdo-
mówności.

Kryterium doboru informacji
w międzyludzkim komunikowaniu
się powinna być prawda, a nie ich
atrakcyjność medialna, ideologicz-
na, polityczna lub komercyjna.

Sfera prywatności związana
z godnością osoby i tajemnice za-
wodowe powinny być respektowa-
ne w życiu publicznym. Granicą
wolności słowa, wytyczoną przez
sumienie, jest dobre imię innych.

SZACUNEK DLA ŻYCIA I NATURY

Podstawową powinnością wszyst-
kich ludzi jest służba życiu, umac-
nianie, pomnażanie i doskonalenie
wszystkich jego naturalnych form.
Każda ingerencja w sferę życia po-
winna być nacechowana respektem
wobec jego sakralności.

Umiarkowane i roztropne ko-
rzystanie z dóbr natury, respektu-
jące prawo przyszłych pokoleń do
nich, jest podstawową powinnością
wszystkich ludzi.

Prawo człowieka do własności
i możliwość pomnażania dóbr nie
powinny zamykać go w wąsko po-
jętym interesie własnym. Powinno-
ścią wszystkich jest dążenie do soli-
darnych rozwiązań globalnych, sku-
tecznie likwidujących skrajne dys-
proporcje.

RODZINA

Powinnością ojca i matki jest
nie tylko przekazanie życia i dbanie
o jego rozwój od chwili poczęcia,
ale także podtrzymywanie rodzinnej
godności i odpowiedzialności za losy
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narodu, grupy etnicznej oraz całej
rodziny ludzkiej.

Odpowiedzialność za etos rodzi-
ny spoczywa na wszystkich two-
rzących ją pokoleniach. Solidarny
wysiłek dla dobra rodziny jest naj-
lepszym gwarantem jej trwałości.

Szczególną troską powinno się
otaczać nie tylko dzieci i ludzi
w podeszłym wieku, ale i tych, któ-
rzy potrzebują pomocy w związku
z okresami przełomowymi w ich
życiu, kryzysami życiowymi bądź
utratą sprawności.

Wzywamy zatem wszystkich
w tym roku Wielkiego Jubileuszu,
który dla chrześcijan jest czasem
szczególnej radości i wysiłku, a dla
ludzi dobrej woli na całym świecie
może być symbolicznym progiem
przełomu ku lepszemu, aby podję-
li trud tworzenia dobra wspólne-
go w duchu Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka i tego kodek-
su powinności, który podpisujemy
w Gdańsku dnia drugiego września
roku dwutysięcznego.

Wiadomości KAI

WITAJ ARCYPASTERZU

Przypominamy tekst powitania
skierowanego do JE Ks. Arcybisku-
pa Metropolity Gdańskiego, wygło-
szonego przez przedstawiciela trąb-
kowskiej młodzieży podczas uroczy-
stości dzięczynienia za plony, wień-
czącej Tydzień Odpustowy w Trąb-
kach Wielkich.

Ekscelencjo! Arcypasterzu Ko-
ścioła Gdańskiego!

Witam Cię, u tronu Pani Trąb-
kowskiej, Królowej Wyżyny Gdań-
skiej. Witam pośród życiodajnych
pól, łąk i lasów. Witam, na pięknej
ziemi kociewsko-kaszubskiej. Eks-
celencjo! Dziękuję za ojcowską opie-
kę, którą otaczasz, chyba w najbar-
dziej widoczny sposób, nas młodych.

Dziękuję za Twoje zaangażowa-
nie w duchowe przygotowanie mło-
dzieży, aby otworzyła swe serca na
drugiego człowieka, w zbliżającym

się trzecim tysiącleciu chrześcijań-
stwa.

Dziękuję za cykliczne spotkania
z młodymi i świadectwo życiowe,
a tym samym pomoc we wzro-
ście, w wierze, nadziei i miłości.
Dziękuję, za ustanowienie naszej
sanktuaryjnej świątyni – kościołem
z przywilejami odpustowymi w roku
Jubileuszowym, a co za tym idzie
za rozpowszechnianie kultu Matki
Bożej Trąbkowskiej.

Głowo Kościoła Gdańskiego,
w imieniu młodych z Wyżyny Gdań-
skiej i nie tylko, przyrzekam, iż
będziemy stali na straży czystości
naszego języka. Bądziemy chronić
i rozpalać w sobie, co dzień od
nowa, iskrę miłości względem dru-
giego człowieka. Będziemy modlić
się w tym jakże cudownym roku
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łaski, przede wszystkim o nawróce-
nie i pojednanie wielu naszych braci
i sióstr rodaków.

Będziemy modlić się o łaskę
pokoju na świecie, ale także o wzrost
w wierze i nadziei dla każdego
Polaka.

My młodzi chcemy, ażeby rzą-
dzący naszą Ojczyzną rzeczywiście
pojednali się, dając tym samym
przykład dla całego społeczeństwa.
Prosimy Cię, Księże Arcybiskupie,
o modlitwę za nas młodych, w na-
szych intencjach, m.in. ażeby nie
brakowało miejsc pracy dla absol-
wentów szkół ponadpodstwowych
i wyższych uczelni.

Prosimy, abyś trwał z nami
w życiowej pielgrzymce, ku wiecz-
nej szczęśliwości. Piątego sierpnia
tego roku, w okolicach Lichenia mó-
wiłeś do pielgrzymów – Kaszubów,

zdążających na Jasną Górę, a z któ-
rymi po raz kolejny i mnie da-
ne było pielgrzymować. Cytowałeś
wówczas słowa św. Mateusza: „Kto
nie bierze swego krzyża, a idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien.” Pomóż
Ekscelencjo, wypełniać nam mło-
dym posłanie Chrystusa. Błogosław
na rozpoczynający się rok szkolny
i akademicki. Wiedz Arcypasterzu,
że także młodzież z Gdańskich Wy-
żyn, towarzyszy Tobie i Twoim
poczynaniom swoją modlitwą.

Niechaj miłosierny Bóg obdarza
Ciebie dobrym zdrowiem, a Pani
Trąbkowska wyprasza Tobie po-
trzebne łaski.

Szczęść Boże.

Jan Trofimowicz
Junior

Jan Trofimowicz w towarzystwie Anny Szymańskiej podczas powitania JE Ks.
Arcubiskupa.
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BAZYLIKA ŚWIĘTEGO PAWŁA ZA MURAMI

Bazylika Świętego Pawła jest ostat-
nią z czterech papieskich bazylik rzym-
skich opisywanych przeze mnie. Mury
Aureliańskie wywodzą swoją nazwę
od cesarza Aureliana, który w latach
272 – 279 kazał je zbudować wokół
głównych dzielnic miasta. Miały one
zabezpieczać centrum Rzymu przed
grożącymi napadami barbarzyńców.
Zwiedzając miasto, praktycznie nie
można się nie natknąć na olbrzymie
ceglane mury. Okazuje się jednak, że
wiele przewodników pomija je mil-
czeniem. Dlatego też dla większości
turystów są one wielkim zaskocze-
niem. Budowla cesarza Aureliana jest
jednym z największych dzieł budow-
lanych wiecznego miasta. Skrupulatni
historycy policzyli, że niezniszczone
mury miały objętość miliona dwustu
tysięcy metrów sześciennych. Lepiej
zobrazuje ogrom tych murów następu-
jące porównanie. Gdyby wykorzystać
materiał z muru Aureliana, to można
by wokół współczesnych granic Polski,
łącznie z morskim wybrzeżem zbudo-
wać mur wysoki na 2 metry i szeroki
na jedną cegłę. Mur wzniesiony przez
cesarza miał długość 18 kilometrów
i 837 metrów, jego grubość wahała się
od 4 do 5 metrów. Charakter obronny
wzmacniało 831 baszt, zaś ruch ludzi
i pojazdów mógł się odbywać dzięki
licznym bramom.

Bazylika Świętego Pawła za Mura-
mi jest drugą co do wielkości świątynią
Rzymu, bowiem większa od niej jest
tylko Bazylika Świętego Piotra. Ko-
ściół ten ma bowiem 120 metrów
długości, 60 metrów szerokości i 23
metry wysokości. Pięć naw wspartych
jest na 80 kolumnach.

Początek bazyliki związany jest
ze znanym nam cesarzem Konstanty-
nem Wielkim. Cesarz polecił zbudować

w 324 roku świątynię w domniemanym
miejscu grobu świętego Pawła. Choć
wiemy, że miejsc takich, które były
uznawane za pochówek Apostoła, było
w wiecznym mieście kilka. W roku
386 w miejscu świątyni Konstantyna
zbudowano nową. Kształt jej, mimo
wielkiego pożaru w roku 1823, prze-
trwał do dziś. Ołtarz główny pochodzi
z roku 1285 – jest dziełem Arnolfa di
Cambio.

W świątyni znajdują się bezcen-
ne mozaiki ufundowane niemal przed
1600 laty przez Gallę Placidię. Była
ona bardziej znana jako siostra cesa-
rzy Arkadiusza i Honoriusza, którzy
zgodnie z testamentem ich ojca Teodo-
zjusza Wielkiego, objęli po raz pierwszy
władzę w podzielonym Imperium na
części, jako cesarze wschodnio- i za-
chodniorzymscy. Wiemy, że mozaiki
ufundowane przez Gallę Placidię były
odnawiane w 1226 roku przez arty-
stów weneckich na zlecenie papieża
Honoriusza III.

W małym przykościelnym muzeum
można oglądać brązowe drzwi ze starej
bazyliki. Drzwi te zostały zamówione
w Konstantynopolu w roku 1070. Na
54 polach artyści przedstawili sce-
ny ze Starego i Nowego Testamentu.
W nocy z 15 na 16 lipca 1823 ro-
ku bazylikę strawił pożar. Przyczyną
wybuchu ognia była prawdopodobnie
nieostrożność robotników remontują-
cych dach. Z pożogi udało się uratować
jedynie część fasady, część transyptu
i krużganki. Początkowo zastanawiano
się, czy odbudowa bazyliki jest moż-
liwa ze względów technicznych i jak
zwykle w historii bywa upór jednego
człowieka, Luigi Poletti zdecydował, że
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przystąpiono, mimo rozlicznych trud-
ności, do odbudowy świątyni. Zwróco-
no się do ludzi dobrej woli na całym
świecie o pomoc przy odbudowie. Za-
częły napływać pieniądze i liczne da-
ry. Wicekról Egiptu przysłał kolumny
z alabastru. Wielkie bloki malachitu
podarował car Mikołaj I. Odbudowa
trwała prawie 100 lat, bo zakończono
ją dopiero w 1928 roku. Ostatnim ele-
mentem odbudowy była rekonstrukcja
czworokątnego, stukolumnowego por-
tyku, wykonanego przez Guglielmo
Calderniego.

Należy wspomnieć, że bezcenne
mozaiki z XIII wieku, przedstawiają-
ce Matkę Boską, znajdują się obecnie
w kaplicy Najświętszego Sakramentu
i tylko cudem uniknęły zniszczenia
w płomieniach. Niewiele osób wie, że
właśnie przed tym wizerunkiem Matki
Kościoła w roku 1541 Ignacy Loy-
ola zakładał towarzystwo Jezusowe,
czyli zakon jezuitów. Bazylika posia-
da bezcenny zbiór rękopisów i tu
przechowuje się skarby piśmiennictwa
sztuki karolińskiej. Pielgrzymi odwie-
dzający bazylikę oglądają wewnętrzne

krużganki. Ta elegancka konstruk-
cja z XIII wieku zbudowana przez
rodzinę Vassalletto zachwyca różno-
rodnością kolumn. Kolumny, choć do
siebie podobne, w rzeczywistości są
niepowtarzalne.

W Bazylice zwracają uwagę olbrzy-
mie medaliony z wizerunkami wszyst-
kich papieży poczynając od świętego
Piotra do Jana Pawła II. Legenda
mówi, że kiedy na ścianach świątyni
zabraknie miejsca na wizerunki na-
stępców Świętego Piotra, to oznaczać
będzie, że losy tego świata dobiegły
kresu. Oglądałem uważnie mury świą-
tyni i wiem, że jest tu jeszcze wiele
miejsc na portrety następców biskupa
Rzymu. 5 medalionów przygotowano
już dla następców obecnego papieża.

Cztery wielkie bazyliki rzymskie
stanowią centrum kościoła katolickie-
go. Każdy przybywający do Rzymu
odwiedza je podziwiając ich majestat,
przepych oraz podziwia, jak cudowne
budowle może wznieść ludzka wiara
i talent.

Mariusz Paradecki

Wnętrze Bazyliki Świętego Pawła za Murami.
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PAMIĘTAĆ – NIE ZNACZY TRWAĆ W ROZPACZY

Od 5 czerwca do 17 września
można było oglądać na sopockim
Hipodromie wystawę – ekspozycję
„Sybir – Pro Memento”. Inicjator
przedsięwzięcia, Adam Hlebowicz,
wraz ze stowarzyszeniem „Sybir –
Pro Memento”, nie bez powodu wy-
brali obie daty. Pierwsza, bowiem
stanowi nawiązanie do wizyty papie-
ża, który dokładnie rok wcześniej
odprawiał w tym samym miejscu
mszę, a druga to dzień radzieckiej
agresji na Polskę w 1939 roku. Ale
co ważniejsze, nad obiema krąży
duch słów Jana Pawła II: „Przez
wieki zaprzeczenie prawdzie rodzi
cierpienie i śmierć. Niewinni płacą
cenę ludzkiego zakłamania”.

Świadectwem tej ceny jest wy-
stawa, którą miałem okazję obejrzeć
w czasie wakacji. I od razu reflek-
sja. Nieopodal stawiano gigantyczną
scenę na potrzeby koncertu sław-
nej rockowej śpiewaczki, panował
tam gwar i żywe zainteresowanie,
a obok, w gigantycznym baraku ży-
wo przypominającym te z łagrów
sowieckich, pustka. Tylko ja i pil-
nująca wystawy kobieta. . . A prze-
cież tę ekspozycję pomyślano ja-
ko przybliżenie atmosfery tamtych
tragicznych stalinowskich lat lu-
dziom młodym i tym, którzy win-
ni pamiętać. Pamiętać zaś powinni
o dramatach setek tysięcy roda-
ków wywiezionych wbrew swej woli
na „nieprzyjazny” Wschód wszyscy,
którzy choćby w części nawet czu-
ją się patriotami, Polakami. Orga-
nizatorzy wystawy zrobili bowiem

wszystko, by najwierniej, jak moż-
na to dziś uczynić, oddać ponury
klimat epizodów z wywózek, depor-
tacji. W ten nastrój, przyprawiający
o zimny dreszcz, wprowadzało wi-
dza samo przejście przez wagon;
taki sam, jakim wywożono w głąb
ZSRR. No i jeszcze ten napis pod
wieńcem w wagonie: „OJCZYZNO
– PAMIĘTAJ”.

Tę wystawę powinni obejrzeć
wszyscy, którzy mają kłopoty ze zro-
zumieniem zła drzemiącego w to-
talitaryzmach. Tymczasem krążąc
kilka godzin po ogromnym baraku
i przyglądając się pamiątkom (nie-
mym świadkom ludzkich tragedii,
poniżenia i wszechpotężnego zła)
odniosłem wrażenie, że potrafimy
pamiętać tylko przez chwilę w mo-
mentach nagłośnienia przez media.

„Sybir” w nazwie ekspozycji to
słowo symbol, zawierający w so-
bie cały wachlarz cierpień, na jakie
naród polski i inne narody zdomino-
wane przez Sowietów – skazywany
był w różnych miejscach i różnym
czasie.

Ta wystawa skłania do głębo-
kiej refleksji. Do zadawania py-
tań w rodzaju: Jak mogło do tego
dojść? Odpowiedź może być prosta.
Wszystkiemu winna była polityka.
Zachodnie rządy, które w alian-
sie z ZSRR pokonały hitleryzm
i narzuciły Europie porządek jał-
tański, wolały zbrodnie sojusznika
przykryć zasłoną milczenia. Dlatego
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Na wystawę trafił wagon – taki sam, jakim deportowano Polaków na Wschód.

Symboliczny wieniec w wagonie, który
często był miejscem śmierci.

Wnętrze baraku ekspozycji przypomina
to, w jakim przebywali „łagiernicy”,
łącznie z wieżą strażniczą.
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jakże aktualne wydają się być py-
tania Stephane Courtois’a umiesz-
czone w „Czarnej księdze komuni-
zmu”, a brzmiące: „Co wiedziano
o zbrodniach komunizmu? Co chcia-
no o nich wiedzieć? Dlaczego trzeba
było doczekać końca wieku, aby ten
temat mógł stać się przedmiotem
naukowych dociekań?”

Zaprzeczanie prawdzie w „obo-
zie socjalistycznym” było zjawi-
skiem powszechnym, a „kłamstwo
katyńskie” uprawiali pisarze, na-
ukowcy i nauczyciele. Indoktrynacja
i zastraszanie sprawiły, że i ofiary
deportacji oraz naoczni świadkowie
starali się swe smutne doświadcze-
nia wschodnie wymazać z pamięci.
Często tylko dlatego, by nie być
zmuszanym do zaprzeczania praw-
dzie, która po dziś dzień – jak
zauważył Ojciec Święty przy rozwa-
żaniach Drogi Krzyżowej w Wielki
Piątek 2000 r. w rzymskim Kolo-
seum – „rodzi cierpienie i śmierć”.

ZSRR już w 1940 r. przewyższał
swego sojusznika, którym jeszcze
były hitlerowskie Niemcy, okrucień-
stwem, rozmiarami represji, maso-
wymi mordami na jeńcach wojen-
nych i aresztowanych (Charków, Ka-
tyń, Miednoje, Stara Wilejka, Pro-
wieniszki. . . i wiele innych miejsc).

Deportacji dokonywano nie tyl-
ko w latach wojennych. Do 1953
roku pod różnymi pretekstami wy-
wożono tych, którzy utrudniali ko-
lektywizację (kułaków) i członków
rzekomych organizacji kontrrewo-
lucyjnych („andersowców”). Wielu
z nich nigdy nie było dane do kraju

wrócić. O innych Ojczyzna przez
parę dziesięcioleci nie upominała
się.

Komunistyczny reżim bezspor-
nie winien jest zbrodni ludobój-
stwa, zbrodni przeciwko ludzkości.
Nie można jednak obwiniać o to
tylko Rosjan. Wśród zbrodniarzy
– zarówno tworzących system, jak
i ślepo wykonujących jego zbrodni-
cze rozkazy – byli Gruzini, Żydzi,
Ukraińcy, Łotysze, Polacy, Niemcy
i szereg innych nacji.

Wystawa „Sybir – Pro Memen-
to” była kolejnym istotnym krokiem
w odkrywaniu prawdy, do której po-
woli dojrzewają też ci, którzy przez
dziesięciolecia ją ukrywali. Na pew-
no nie stworzono jej po to, by swym
martyrologicznym cieniem przesła-
niała współczesność, lecz by sta-
nowiła jeden z drogowskazów na
przyszłość – na drogę do zjedno-
czonej Europy – każąc pamiętać
o przeszłości w budowaniu przy-
szłości. Bowiem granica dobra i zła
nie przebiega wzdłuż granic państw,
lecz w duszy każdego człowieka.
Fakt, że bolesne doświadczenia Po-
laków na Wschodzie są już prze-
szłością, (choć nadal mieszka tam
wielu naszych), rodzi nadzieję, któ-
rą poeta Seweryn Goszczyński ubrał
w pełne optymizmu strofy:

Jakże los nasz piękny, wzniósł!
Gdzie idziemy – same głogi,
Gdzieśmy przeszli – róże wzrosły;
Więc nie schodzimy z naszej drogi!

S. Szulist
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DO ŚP. MIECZYSŁAWA GOCZEWSKIEGO

Wujku – bo tak od lat do Cie-
bie się zwracałem. Wybacz, że nie
mogłem osobiście przybyć, aby po-
żegnać Ciebie w pruszczańskim ko-
ściele. Byłem daleko, jednak duchem
byłem naprawdę blisko Ciebie.

Tak wiele lat spędziłeś na na-
szym terenie, najpierw w Sobowi-
dzu, później w Trąbkach aż wreszcie
w Pruszczu. Jak wspominają moi
Rodzice, już w latach 60-tych, kiedy
pomagałeś schorowanym mieszkań-
com Sobowidza i okolicy, nie było na
terenie gminy człowieka, który nie
znałby doktora Goczewskiego. Py-
tam, dlaczego? Czy tak wspaniale
leczyłeś. . .? Nie wątpię. . . Jednak
wydaje mi się, że odpowiedź jest
nieco inna – kochałeś i szanowałeś
człowieka tak po ludzku, tak po pro-
stu – miłość bliźniego jest bowiem
najpiękniejsza.

Twój radosny temperament
i niezwykły duch pozwalały już wów-
czas przezwyciężać kłopoty z bra-
kiem lekarstw i innych środków
niezbędnych do ratowania zdrowia
i życia człowieka potrzebującego.
Stwarzałeś swoim postępowaniem
i zachowaniem atmosferę szacun-
ku dla drugiego człowieka. Ludzie,
szczególnie starsi dzielili się z To-
bą swoimi radościami, ale także
niejednokrotnie problemami, kło-
potami. . . czy to rodzinnymi, czy
osobistymi. Byłeś niejako świeckim
spowiednikiem, ojcem duchownym.

Już przed laty tak bardzo inte-
resowały Cię sprawy i wydarzenia

życia społeczno-kulturalnego, jakie
zachodziły na terenie naszej gminy.
Myślę, że także wtedy byłeś pierw-
szy po naczelniku w naszej gminie
w hierarchii ważności.

Tak Przyjacielu, tak było. . .!
Niejednokrotnie słyszałem jak w no-
cy wzywano Ciebie do osób potrze-
bujących. – Nigdy nie odmawiałeś
pomocy. Nie leczyłeś z przysłowio-
wym zegarkiem w ręku. Nie!, wręcz
przeciwnie, wiele razy późną nocą
wracałeś zmęczony do domu, by na-
stępnego ranka, skoro świt, pomimo
zmęczenia, nieść pomoc drugiemu
człowiekowi.

Z wielkim podziwem obserwowa-
łem Ciebie, Twoje ruchy i posunię-
cia na wielu turniejach brydżowych,
szachowych i warcabowych. Ileż to
nocy nieprzespanych przez Twoje
ukochane karty? Kto to wie. . .?,
chyba tylko Ty sam i Rodzina. Jed-
nak nawet pomimo nocnych karcia-
nych i szachowych partii, zawsze
sumiennie i z pełnym zaangażowa-
niem wypełniałeś swoje powinności
i obowiązki lekarza.

Wujku Mietku! Słyszę wciąż
Twój radosny śpiew. Chyba nikt
z nas mieszkańców, nigdy go nie
zapomni. Ileż radości swoim śpie-
wem wprowadziłeś w nasze życie,
ile optymizmu wnosiłeś w nasze
progi, ile nadziei wlewałeś w nasze
serca? Sprawdzają się słowa: „Gdzie
słyszysz śpiew tam idź. Tam dobre
serca mają.”

Wspomnę tylko dwa wydarze-
nia z niedalekiej przeszłości. Kiedy
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będąc w potrzebie zwróciłem się
o pomoc, poza godzinami Twojej
pracy. Tak serdecznie przyjąłeś mnie
w swoich progach, z zapewnieniem,
że jeśli będę w potrzebie, to do Cie-
bie mogę pukać o każdej porze dnia
i nocy. Drugie wydarzenie, którego
na pewno nie zapomnę do końca
życia – to chwila w ośrodku w Trąb-
kach Wielkich latem bieżącego roku.
Będąc u Ciebie na badaniach spyta-
łeś, czy jestem głodny. A właściwie
to tak po ojcowsku dałeś mi kawałek
chleba.

Przyjacielu! Porównuję Ciebie do
dobrego wiejskiego bochenka chle-

ba, który leży na stole, z którego
każdy, bez wyjątku, może sobie ka-
wałek ukroić.

Doktorze! żegnam Cię dosłownie
tylko słowem, bowiem jestem prze-
konany, że i tak duchowo będziesz
wśród nas obecny. Wujku wierzę głę-
boko, iż nawet w oddaleniu zawsze
jesteśmy sobie bliscy.

W imieniu pacjentów z terenu
Gminy Trąbki Wielkie

Jan Trofimowicz
Junior
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do rozwiązania wirówki. Strzałki
wskazują początek oraz kierunek wpisywania odgadniętych wyrazów.
Litery oznaczone liczbami utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.
Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym
ołtarzu (do dnia 22 października).

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
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INTENCJE MSZY ŚW. Październik 2000

1. Dziękczynna za plony – od
wioski Trąbki Wielkie, godz. 700

Dziękczynna za plony – od
wioski Kleszczewo, godz. 830

Za śp. Franciszka, Wiktora,
Edwarda, Brunona Demskich,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

2. Za śp. Jana, Janusza, Jerzego
Brandt

3. Za śp. Sylwestra Reimus
(2. rocznica śmierci)

4. Za śp. Zygmunta Jaszczyka
5. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św. Alberta
Chmielowskiego – p. Kowalczyk

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Katarzyny
– p. Keler

7. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Magdaleny – p. Karcz

8. Za śp. Władysława Szostek
(22. rocznica śmierci), godz. 700

Za śp. Wilhelma Krauze
(14. rocznica śmierci), godz. 830

Za śp. Zygmunta i Andrzeja
Świeczkowskich, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

9. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

10. Za śp. Monikę i Alojzego
Armatowskich

11. Za zmarłych z rodziny
Garczyńskich i Strukiel

12. Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(3. rocznica śmierci)

13. Pro se ipso
14. Za śp. Łucję Jaszewską

i zmarłych z rodziny Młyńskich
15. Za śp. Jadwigę Antoniewicz,

godz. 700

Dziękczynna za plony – od
wioski Czerniec, godz. 830

Za śp. Różę Marchewicz
(5. rocznica śmierci), godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

16. Za śp. Witolda Piszczuka
17. Za śp. Helenę Kaczmarek

(rocznica urodzin)
18. Dziękczynna w 30-lecie

sakramentu małżeństwa
Bożeny i Jerzego Surmów

19. Za śp. Kazimierza, Annę, Jana
i Zbigniewa Kardas

20. O błogosławieństwo i zdrowie
dla solenizantki Ireny Surma –
od dzieci i wnuków

21. Za śp. Łucję Selka
22. Za śp. Urszulę Salewską

(5. rocznica śmierci), godz. 700

Za śp. Agnieszkę, Leona Zu-
lewskich oraz za śp. Antoniego
Brembor, godz. 830

Za śp. Cecylię Buga, godz. 1100

Za śp. Mariannę Kamińską,
Piotra Wilka i Jerzego Zielke,
godz. 1700

23. Za śp. Władysława Knitter
(19. rocznica śmierci)

24. Dziękczynna w 35. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Józefa Ziemanów

25. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego
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26. Za śp. Edwarda Smulczyka
i Tadeusza Stosio

W domu u p. Machów
w Ełganowie – dziękczynna
w 52. rocznicę sakramentu
małżeństwa Franciszki i Alfonsa
Machów

27. Za śp. Bertę Stefan (19. rocznica
śmierci) oraz za zmarłych z tej
rodziny

28. Za śp. Jana i Małgorzatę Rogall

29. Za parafian, godz. 700

Za zmarłych z rodzin Tiborskich,
Czerwińskich i Bielskich,
godz. 830

Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Danuty
i Wojciecha Kreftów, godz. 1100

Za śp. Teresę Kępa (6. rocznica
śmierci), godz. 1700

30. Za śp. Metę Cymermann
31. Za śp. Luizę Duszyńską, Ernę

i Karola Geer oraz Zygmunta
Kloskowskiego

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

Za śp. Annę i Jana Jaworskich,
godz. 830

W intencji wszystkich zmarłych
parafian (na cmentarzu)

ROCZNICE

3 października pierwszą rocznicę sakramentu chrztu obchodzą Patryk
Dawid Riemer i Aleksandra Wawrynowicz

Rocznice sakramentu małżeństwa:

6 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Ludwiki i Waldemara Zdunów
7 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Zofii i Janusza Jaromin
9 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Adama Sztegerhite
20 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Marzeny i Artura Mika
25 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Reginy i Leszka Głowackich
28 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Wioletty i Janusza Zarzecznych

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


