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Córko moja, spójrz,
Serce moje otoczone cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie
przez bluźnierstwa
i niewdzięczność
stale ranią.
Przynajmniej ty
staraj się Mnie pocieszyć
i przekaż wszystkim,
że w godzinę śmierci
obiecuję przyjść na pomoc
ze wszystkimi łaskami tym,
którzy przez pięć miesięcy
w pierwsze soboty
odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię św.,
odmówią jedem Różaniec
i przez piętnaście minut
rozmyślania
nad piętnastoma
tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć Mi będą
w intencji zadośćuczynienia.

słowa Maryi
z Orędzia fatimskiego



ZNAKI I GESTY W LITURGII

Złożone ręce

„W ręce Twoje powierzam ducha
mojego” (Ps 31,6). Znakiem oddania
się Bogu są złożone dłonie.Wyrażają
one wzniesienie duszy do Boga i na-
szych rąk w Boże dłonie. Już w cza-
sach starochrześcijańskich złożone
dłonie były gestem podkreślającym,
że trwamy na modlitwie prywatnej.
W średniowieczu ten gest złożonych
rąk przyjął się w liturgii. Ze złożo-
nymi dłońmi wasal podchodził do
swojego lennodawcy i otrzymywał
od niego zewnętrzny znak otrzy-
mania lenna. Tym gestem wyra-
żał zobowiązanie do posłuszeństwa
i wierności. Gdy w liturgii trzyma-
my złożone dłonie, swoją postawą
wyrażamy zawierzenie życia Bogu.
Zawierzając się Bogu, zobowiązuje-
my się do posłuszeństwa i wierności.

Wzniesione ręce

„Prawica Pańska wysoko wznie-
siona. Prawica Pańskamoc okazuje”
(Ps 118,16). Wzniesienie rąk jako
gest modlitewny spotykamy niemal
we wszystkich religiach. Jest to
znak podniesienia ducha ku Bogu
czy ku bóstwu. Jak bowiem podnie-
sione ręce są wolne i nie zajmują się
żadną pracą, tak duch ludzki pod-
czas modlitwy powinien oderwać się
od ziemskich kłopotów, wznieść się
ku Bogu w postawie uwielbienia
i wychwalania Go. Wzniesione ręce
oznaczają też prośbę. Człowiek we

wzniesionych rękach nie trzyma nic,
bo rzeczywiście nic wartościowego
sam z siebie nie posiada. Wszyst-
kiego oczekuje od Boga. W Księdze
Wyjścia Starego Testamentu czyta-
my, że w czasie wędrówki Izraelitów
do Ziemi Obiecanej wywiązała się
walka z Amalekitami, którzy im
zagrodzili drogę. Wówczas Mojżesz
modlił się do Pana o zwycięstwo.
Jak długo trzymał ręce wzniesio-
ne ku niebu, tak długo zwycięstwo
przechylało się na stronę Izraela.
Gdy opuszczał omdlałe ręce, wów-
czas zwyciężać zaczęli Amalekici.
Podeszli do Mojżesza Aaron i Hur,
podtrzymując mu ramiona wznie-
sione ku niebu i ostatecznie zwycię-
żyli Izraelici (Wj 17,11 nn). Postawa
Mojżesza ze wzniesionymi ramiona-
mi oznacza też modlitwę wstawien-
niczą za Izraelem, którego przecież
prowadził Jahwe.

Chrześcijanie przejęli ten gest
od samego początku. Św. Paweł po-
wtarzał: „Chcę więc, by mężczyźni
modlili się na każdym miejscu pod-
nosząc ręce czyste bez gniewu i spo-
ru” (1 Tm 2,8). Tu wzniesione ręce
oznaczają też czystość naszej modli-
twy i czystość duszy. Mamy przecież
stawać przed Bogiem bez gniewu,
sporów i waśni. Kapłan w czasie
sprawowania liturgii Mszy świętej
modli się ze wzniesionymi dłoń-
mi, wyłączając tylko czytanie słowa
Bożego. Ten gest oznacza, że wystę-
puje w modlitwie do Boga w imieniu
zgromadzonych wiernych.
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Obmycie rąk

„Obmywam moje ręce na znak
niewinności, obchodzę ołtarz Twój,
Panie, by obwieszczać głośno chwa-
łę i rozpowiadać wszystkie Twoje
cuda” (Ps 26,6.7). Gest ten znany
jest w czasach wczesnochrześcijań-
skich oraz religii żydowskiej. Miał
on pierwotnie charakter sanitarny.
Kapłan żydowski po zabiciu przy-
niesionej ofiary (np. baranka), a w
chrześcijaństwie po przyjęciu zło-
żonych na Ofiarę darów, musiał
obmyć ręce, zanim przystąpił do
dalszego sprawowania liturgii. Po-
dobnie dziś czynią kapłani np. po
posypaniu popiołem w Środę Po-
pielcową. Św. Cyryl Jerozolimski

(zm. 386) tak oto tłumaczy sym-
bolikę obmycia rąk: „Trzeba być
czystym od grzechu i niesprawie-
dliwości”. Chrześcijanie pierwszych
wieków zawsze sobie obmywali rę-
ce przed modlitwą, ponieważ byli
przekonani, że na spotkanie z Bo-
giem należy iść czystym fizycznie
i duchowo. Obecnie po ofiarowaniu
darów kapłan obmywa symbolicznie
palce rąk, wypowiadając modlitwę:
„Obmyj mnie Panie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego”.
Modlitwa ta wyraża prośbę o we-
wnętrzną czystość serca.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2001

5 sierpnia: 18. niedziela zwykła

Koh 1,2; 2,21 –23
Kol 3,1 – 5.9 – 11
Łk 12,13 –21

Wszystko wokół nas przemija. Prze-
mija również życie człowieka. Czy
warto się zatem trudzić? Dzisiejsza
liturgia słowa budzi nadzieję. Wpraw-
dzie tu na ziemi wszystko przemija
i jest „marnością” ale wiara w Bo-
ga nadaje dobrym czynom wartość
wieczną. Bóg nie unicestwia stwo-
rzenia, zwłaszcza człowieka, ale go
udoskonala i obdarza życiem wiecz-
nym. Nie należy przywiązywać się
zbytnio do dóbr ziemskich – „mar-
nych” i przemijających – ale trzeba
gromadzić sobie skarby na życie

wieczne. Poucza nas o tym ewan-
geliczna przypowieść o gromadzeniu
skarbów na ziemi. Pan Jezus wprost
takiego człowieka określa mianem
„głupca”.

8 lipca: 14 niedziela zwykła

Iz 66,10 –14c
Ga 6,14 –18
Łk 10,1 – 12.17 –20

Problemem nie jest żniwo, lecz ro-
botnicy. Wyznaczonych jest nie tylko
Dwunastu, liczba pokoleń Izraela,
ale także „siedemdziesięciu dwóch
innych uczniów”, symboliczna liczba
wszystkich narodów. Nie tylko więc
papież, biskupi, ale wszyscy ucznio-
wie. Cały świat oczekuje nadejścia
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królestwa Bożego, jego pokoju i zba-
wienia od złego.

Pierwszym zadaniem siedemdzie-
sięciu dwóch uczniów jest modlitwa,
bo działalność misyjna, propaganda,
rozgłos nie są pierwszym zadaniem
człowieka. Już modlitwa jest głosze-
niem Ewangelii: zbawienie bowiem
pochodzi od Boga, który posłał Syna,
otrzymuje się je dzięki łasce. Ewan-
gelia to przede wszystkim sposób
życia, sposób życia Jezusa.

Tak więc misja siedemdziesięciu
dwóch uczniów przypomina misję
Maryi u Elżbiety.

Tam, gdzie niesiony jest Jezus,
wzbudzana jest radość. Maryja jest
kobietą, wierną świecką, małżonką,
matką. Jako, że nosiła Jezusa, gdzie-
kolwiek się udawała, wszędzie niosła
królestwo Boże.

Sprawiła, że dotarło ono do
wszystkich Jej krewnych, którzy po-
czątkowo posądzali Jezusa, że „od-
szedł od zmysłów”. Na koniec jednak
w Wieczerniku z Apostołami „wszy-
scy oni trwali jednomyślnie na modli-
twie razem z Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego” (Dz 1,14).

(G.S.)

15 lipca: 15 niedziela zwykła

Pwt 30,10 –14
Kol 1,15 –20
Łk 10,25 –37

Jak każda przypowieść Jezusa, także
i ta nie jest opowieścią z morałem
na końcu, lecz objawieniem na temat
Jego misji.

Samarytaninem jest Jezus, który
stał się bliźnim ludzkości i zburzył
ludzką logikę. Każda bowiem religia
uczy miłości bliźniego.

A więc, kto nie jest naszym bliź-
nim nie musi być miłowany? Dla

Jezusa najważniejsze nie jest to ko-
go ma miłować, lecz to, że ma
miłować, czyniąc nas bliźnimi. Jak
zawsze Jezus wprowadza coś absolut-
nie nowego: Bóg, nie będąc naszym
krewnym, z naszego rodu, stał się
bliźnim w Synu, który stał się czło-
wiekiem. Tak więc nikogo nie można
uważać za niebliźniego, za wykluczo-
nego. Prawdziwa religijność polega
bowiem na okazywaniu miłości i mi-
łosierdzia wszystkim. Stawką zaś jest
nasze życie wieczne. Pytanie uczo-
nego w Prawie brzmiało bowiem:
„Nauczycielu, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne!” Jest to je-
den z najpoważniejszych problemów,
jaki można sobie postawić.

U stóp krzyża Maryja usłysza-
ła od Jezusa, że przyjmując Jana
jako swego syna, musi rozciągnąć
na całą ludzkość swą miłość mat-
czyną i swoje miłosierdzie. Od tej
chwili Maryja stała się bliźnim ca-
łej ludzkości. Dlatego św. Bernard
mógł napisać: „Kto może zgłębić,
o Błogosławiona, szerokość, długość,
głębokość i wzniosłość Twojego mi-
łosierdzia?. . . Twoja najpotężniejsza
i najszlachetniejsza miłość pełna jest
współczucia i pragnienia pomocy”.

(G.S.)

22 lipca: 16 niedziela zwykła

Rdz 18,1 – 10a
Kol 1,24 –28
Łk 10,38 –42

Podczas Jezusowej wędrówki ku Je-
rozolimie przeplatają się sceny go-
ścinnego przyjęcia i odrzucenia. Dzi-
siaj spotykamy serdeczne przyjęcie
zgotowane przez kobietę o imieniu
Marta, która natychmiast zabiega,
by gość czuł się jak u siebie w domu
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i przygotowuje dla Niego posiłek. Jej
siostra zaś, której na imię Maria,
usiadła u stóp Jezusa, szczęśliwa,
że może Go słuchać. Łukasz Ewan-
gelista nie chce w żaden sposób
przeciwstawić działania kontempla-
cji, bliskie są mu bowiem oba tematy:
służba wspólnocie i słuchanie słowa.

Jezus nie zaprzecza temu, czego
nauczał w przypowieści o miłosier-
nym Samarytaninie! Tym, co Jezus
gani, jest nerwowe działanie, nad-
mierne zatroskanie, stres, jak to dzi-
siaj byśmy powiedzieli. Najważniej-
sze jest słuchanie Jezusa i Jego słów,
ale także ich realizowanie. Także
gościnność będzie rodzajem tego za-
angażowania, pod warunkiem, iż nie
zagłuszy wymagań słowa. Właśnie do
swojej Matki i swych krewnych Jezus
mówi: „Moją matką i moimi braćmi
są ci, którzy słuchają słowa Bożego
i wypełniają je”. (Łk 8,21)

Maryja była gospodynią domową,
lecz także kobietą słuchającą Jezusa,
doskonałą uczennicą swego Syna.

Znalezienie czasu, aby się za-
trzymać i uczyć się słuchać Boga
w czasach szalonego zabiegania jest
czynem miłości.

Będziemy wówczas potrafili słu-
chać naszych braci, zwłaszcza tych
najbardziej samotnych, i będziemy
umieli służyć im z miłości i z miło-
ścią.

(G.S.)
29 lipca: 17 niedziela zwykła

Rdz 18,20 –32
Kol 2,12 –14
Łk 11,1 – 13

Trzeba się modlić, ale nie w jakikol-
wiek sposób. Uczniowie potrafili już
bowiem modlić się. Jak modlili się?

Posługując się oczywiście Psalma-
mi, ale zadziwił ich Jezusowy sposób
modlenia się, udającego się na miej-
sca odludne, by rozmawiać z Ojcem.
Patrząc, jak się modli, zrozumieli, iż
muszą poprosić Go, żeby nauczył ich,
jak to się robi.

Także my musimy nauczyć się
modlić w Jezusowy sposób, jak dzieci
do Ojca, zwracając się do Niego jak
tylko Synmoże wołać: Abba, czyli Ta-
tusiu. My modlimy się w Chrystusie,
uczestnicząc w Jego synostwie i Jego
modlitwie. Dlatego najpierw modli-
my się w intencjach Ojca, wyznając
Jego wolę. Potem możemy formuło-
wać nasze prośby. Jezus podpowiada
nam trzy: chleb, przebaczenie, wy-
zwolenie od prób i zła. Trzeba być
wytrwałym w modlitwie. Nie chodzi
tu o powtarzanie formułek, ale o ab-
solutne zaufanie do „Tatusia”, stałe
pragnienie Jego i Jego planu wobec
nas.

Tak modliła się Maryja, która
zawsze pełniła wolę Bożą. Jest praw-
dziwym wzorem modlitwy i zaufania
w modlitwie, modlitwy, która może
wszystko uzyskać, dlatego w Kanie
mogła powiedzieć sługom: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam (Jezus) po-
wie”. Maryja jako pierwsza usłyszała
plan Ojca: „Niech Mi się stanie we-
dług twego Słowa”. To „Słowo, które
na początku było u Boga – komentuje
św. Bernard – stało się według twego
słowa ciałem z mego ciała”.

(G.S.)

Oprac.
ks. E. Szymański
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KOŚCIÓŁ W CZERNIEWIE

29 czerwca wieczorem, w obec-
ności wielu parafian z Czerniewa
i pobliskich miejscowości, ks. Pro-
boszcz Edward Szymański dokonał
poświęcenia działki pod budowę ko-
ścioła w Czerniewie. Dla przypo-
mnienia informujemy, że działka
o pow. 0,28 ha została przekaza-
na jako darowizna na rzecz parafii
w Trąbkach Wlk. przez państwa
Marię i Gerarda Zulewskich z Czer-
niewa.

***
Projekt budowlany kościoła

w Czerniewie został wykonany
przez pracownię projektową zGdań-
ska, pod kierownictwem arch. An-
drzeja Błażko.

Dla przybliżenia czytelnikom
„Kany” tej inwestycji postaram się
skrótowo ją opisać i pokazać na
załączonych szkicach.

Kościół, w widoku z góry, roz-
łożony będzie na planie krzyża.
Posiadać będzie jakby trzy poziomy
użytkowe.

Na najniższym poziomie (patrz
rys. 1) zaplanowano garaż, pomiesz-
czenia na węzeł cieplny (lub kotłow-
nię) oraz pomieszczenia magazyno-
we i WC.

Na poziomie środkowym (patrz
rys. 2) znajdować się będzie nawa,
prezbiterium, kruchta, kaplica oraz
zakrystia.

Na najwyższym poziomie (patrz
rys. 3) zaplanowano mieszkanie dla
księdza oraz chór. Wokół nawy za-
projektowano emporę (wewnętrzną
galerię), biegnącą od mieszkania aż

do chóru. Nad wejściem głównym do
Kościoła będzie zewnętrzny balkon,
na który wejście będzie możliwe
wyłącznie z empory.

Przy kościele zostanie wywier-
cona studnia głębinowa. Kościół bę-
dzie ogrzewany (zaplanowano eko-
logiczne ogrzewanie geotermiczne
z wykorzystaniem tzw. pompy cie-
pła). Teren przykościelny będzie
ogrodzony, z główną bramą wej-
ściową od strony drogi powiatowej
Kleszczewo-Skarszewy. Przy ogro-
dzeniu, od strony drogi gruntowej
prowadzącej do Czerniewa, zapla-
nowano niewielki parking.

Główne wejście do Kościoła bę-
dzie przystosowane od korzystania
przez osoby poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich.

SD

Rys. 1. Plan pomieszczeń na najniższym
poziomie (piwnica).
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Rys. 2. Plan pomieszczeń na
środkowym poziomie (parter).

Rys. 3. Plan pomieszczeń na
najwyższym poziomie (piętro).

Na uroczystość poświęcenia placu pod budowę kościoła w Czerniewie przybyło
wielu mieszkańców tej wioski.
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Na placu „kościelnym” w Czerniewie stanął wysoki krzyż, który także został
poświęcony podczas tej samej uroczystości.

8



DO MOICH PARAFIAN

Na początku nowego roku, wie-
ku i tysiąclecia podjąłem nieła-
twą decyzję budowy kaplicy-ko-
ścioła w Czerniewie. Otrzymali-
śmy w darze działkę budowlaną
o powierzchni 28 arów od rodzi-
ny Marii i Gerarda Zulewskich.
Dla tej działki założona jest księga
wieczysta, a zapis notarialny do-
konany został w uroczystość św.
Józefa, 19 marca 2001 r. W poro-
zumieniu z ks. kanonikiemWojcie-
chemMatysem, proboszczem para-
fii Miłosierdzia Bożego w Gdańsku,
poprosiłem p. architekta Andrze-
ja Błażko o wykonanie projektu
zaplanowanej świątyni. Odbyłem
sporo konsultacji i uzgodnień pro-
jektowych. Obecnie projekt wraz
z obliczeniami konstrukcyjnymi
i uzgodnieniami w różnych insty-
tucjach jest już gotowy. Czekamy
jeszcze na wydanie przez kompe-
tentne władze ostatecznej decyzji
o budowie. Zostały już wykonane
wykopy i trwają intensywne prace
przygotowawcze do posadowienia
fundamentu. Inspektorem nadzo-
ru jest p. inż. Jerzy Bednarczyk
z Gdańska Wrzeszcza, syn p. Zyg-
munta, który nadzorował i wyko-
nywał wiele prac hydraulicznych
przy budowie kościoła w Postoło-
wie. Nadmienię, że projekt budow-
lany kosztuje 18 tysięcy złotych.

Wiem, że wielu parafian bardzo
życzliwie odnosi się do podjętej bu-
dowy, choć słychać także krytycz-
ne głosy. Tych ostatnich nigdy nie

brakowało przy każdej z dotych-
czasowych inwestycji parafialnych.
Czy jednak tak musi być i tym
razem? Gdyby nam, mieszkańcom
Trąbek Wielkich, przyszło uczęsz-
czać do kościoła np. w Postołowie,
to inaczej ocenilibyśmy potrzebę
budowy domu Bożego. Teraz przy-
szła kolej budowy w Czerniewie.
Czy to źle, że budujemy dom Bo-
ży, w którym będzie oddawana
szczególna cześć Bożemu Miłosier-
dziu? Czy mieszkańcom Czerniewa
(tak zawsze ofiarnym dla Kościo-
ła) i Czerńca nie należy pomóc?
Jeśli rodzice starają się dać po-
sag, czy pomóc dziecku, które się
usamodzielnia, to tym bardziej,
taka postawa cechować powinna
wspólnotę parafialną. Pomagamy
budować kościół Opatrzności Bo-
żej w Warszawie czy Miłosierdzia
Bożego w Krakowie Łagiewnikach,
składamy ofiary na budujące się
kościoły na Wschodzie, to potrzebą
serca miłującego Boga jest po-
móc budować kościół we własnej
wspólnocie parafialnej. Jestem pe-
wien, że temu, kto ofiarnie buduje
dom Jezusowi, by zamieszkał po-
śród swego ludu, przygotuje On
mieszkanie w domu Swego Ojca.
Zapewniam też, że żaden z ofia-
rodawców nie zubożeje z powodu
ofiar złożonych na budowę kościo-
ła. W niedalekiej przyszłości pro-
sić będziemy wszystkich drogich
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parafian o wsparcie tego dzieła,
powstającego dla większej chwa-
ły Miłosiernego Boga i duchowego
pożytku wierzących w Niego.

Moją pielgrzymkę do Fatimy,
skąd przywiozłem kamień węgiel-
ny, i do La Salette podjąłem, by
uprosić Maryję o wstawiennictwo
w tym trudnym przedsięwzięciu.

W tej intencji odbyłem też pod
koniec stycznia tego roku piel-
grzymkę na Jasną Górę. Ufam, że
dobry Bóg nakłoni wasze, miłujące
Go serca do ofiarnej pomocy przy
budowie kościoła pw. Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie.

ks. Edward Szymański

WSPOMNIENIE O ŚP. JANIE BUKOWSKIM

13 lipca 2001 r. po długiej i cięż-
kiej chorobie odszedł do Pana śp.
Jan Bukowski z Ełganowa. Jan Bu-
kowski urodził się 8 lutego 1933 r.
w Wysinie. Od wielu lat, aż do
końca swego życia mieszkał w Eł-
ganowie. Był człowiekiem głębo-
kiej wiary i ogromnej pracowitości,
a przy tym był bardzo serdeczny,
skromny i mało wymagający. Wielu
ludziom wybudował domy, a ostat-
nio, już podczas choroby, rozpoczął
budowę trzech domów dla swoich
dzieci.

Mam osobisty wielki dług
wdzięczności za jego wkład pra-
cy przy budowie kościoła w Po-
stołowie. Znaczny był jego wkład
w budowę Domu Pielgrzyma, sa-
nitariatów oraz budowę i remont
kaplic różańcowych i Drogi Krzy-
żowej przy naszym Sanktuarium.
Jesienią ubiegłego roku, gdy był
już chory, jeszcze codziennie przy-
bywał do pracy w Sanktuarium.

Gdy nasiliła się choroba, nie re-
zygnował z planów na przyszłość,
mówiąc że musi budować kościół
w Czerniewie. Świadczy to o jego
zaangażowaniu w życie parafialnej
wspólnoty.

Śp. Jan Bukowski przez wiele
lat był członkiem Duszpasterskiej
Rady Parafialnej i wielce zasłu-
żył się dla dobra naszej wspólno-
ty. Szkoda, że nie było mi dane
osobiście uczestniczyć w ostatniej
drodze jego ziemskiego życia. Mo-
dlitwą iMszą św. pragnęmu spłacić
dług wdzięczności należny od całej
parafii.

Msze św. w intencji śp. Jana
Bukowskiego odbędą się w najbliż-
szym czasie: w niedzielę, 12 sierp-
nia, godz. 11.00, w sobotę, 25 sierp-
nia, godz. 18.00, w czwartek,
30 sierpnia, godz. 18.00.

ks. Edward Szymański
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ŚW. PIOTR I PAWEŁ
FILARY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Wwigilię świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła na zaproszenie jednego
z katechetów, którzy w naszej pa-
rafii prowadzili katechezy neokate-
chumenalne, pojechaliśmy do Gdyni
do Kościoła pw. świętego Mikołaja
na Eucharystię koncelebrowaną pod
przewodnictwem księdza arcybisku-
pa Tadeusza Gocłowskiego.

Msza święta rozpoczęła się punk-
tualnie o godz. 19.00. Świątynia
była wypełniona wspólnotami neo-
katechumenalnymi z całej archidie-
cezji gdańskiej, od najstarszej po
najmłodszą. Wspólnie z księdzem ar-
cybiskupem koncelebrowali Mszę św.
prezbiterzy tych wspólnot. Po liturgii
słowa było dzielenie się tym słowem.
A odbyło się to w następujący spo-
sób: ksiądz Arcybiskup losował z po-
szczególnych wspólnot po 1 imieniu.

Pierwszą losował najmłodszą wspól-
notę czyli naszą, następnie losował
katechistów, na końcu zaś prezbitera.

W homilii Arcybiskup starał się
nam przybliżyć postaci świętych apo-
stołów Piotra i Pawła, ukazał nam
ich wielką miłość do Chrystusa, która
sprawiła, że stali się filarami Kościoła
Katolickiego.

Do myślenia skłoniła mnie wy-
powiedź neokatechumena policjan-
ta – pomyślałam, że skoro stróże
porządku publicznego żyją Bogiem
i porządek w naszej ojczyźnie będzie
Boży oraz wypowiedź katechistki –
matki szóstki dzieci. Skoro ona ma
czas katechizować innych to co ja
daję Bogu? To pytanie zostawiam
każdemu czytelnikowi ku rozwadze.

Gerda Skibowska

FESTYN PARAFIALNY

24 czerwca po południu, na placu
przykościelnym w Trąbkach Wiel-
kich, odbył się festyn parafialny. Or-
ganizatorem festynu było Przymie-
rze Rodzin. W programie znalazły
się konkurencje rekreacyjno-sporto-
we, konkursy piosenki i wiedzy re-
ligijnej. Atrakcją festynu była lote-
ria fantowa, zorganizowana dzięki
hojności sponsorów. Czynna też by-
ła kawiarenka, w której za drobną
opłatą, można było delektować się

kawą i wybornymi ciastami domo-
wego wypieku. Cały festyn umilała
znakomita oprawa muzyczna.

W imprezie wzięło udział około 200
osób, a ponieważ dopisała pogoda, na
poobiedni spacer na plac przykościel-
ny przychodziły całe rodziny.

Niektóre konkurencje rekreacyjno-
-sportowe, w celu wyrównania szans
uczestników, zostały podzielone na
kategorie wiekowe:
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Zespół wokalny „Aniołki Zdzisia” śpiewał podczas festynu parafialnego; od lewej:
Ada Karcz, Agnieszka Szczurowska, Magda Szurgocińska, Iza Jaszewska, Ania
Jagła, Marta Brokos.

Organizatorzy i uczestnicy festynu parafialnego.
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� dzieci młodsze – do IV klasy włącz-
nie
� dzieci starsze – od V klasy wzwyż.

W konkursie rzutu piłką do kosza
(takiego od koszykówki) w kategorii
dzieci młodszych udział wzięło 12
zawodników. Zwycięzcy to: Mateusz
Keler, Kamil Kowalewski i Marek
Bąk.

W kategorii dzieci starszych wy-
startowało 11 uczestników, a zwy-
cięzcy to: Tomasz Kamiński, Mate-
usz Mikołowski i Grzegorz Pirch.

W slalomie piłkarskim, w grupie
chłopców młodszych uczestniczyło 9
piłkarzy, a zwycięzcami zostali: Ad-
rian Gostomski, Kamil Kowalewski
i Mateusz Jankiewicz.

W grupie chłopców starszych wy-
stąpiło 13 piłkarzy, a pierwsze trzy
miejsca zajęli: Michał Turzyński, Ja-
cek Keler i Damian Kantak.

W konkursie piłkarskim – strzał
do bramki, w kategorii „młodszej”
uczestniczyło 21 piłkarzy, a zwy-
cięzcami zostali: Kacper Banaczyk,
Marek Bąk i Adrian Gostomski.

W kategorii „starszej” wystar-
towało 20 piłkarzy, a oto najlep-
si: Tomasz Kamiński, Jacek Keler
i Marcin Kromer.

W wyścigu w workach udział
wzięło 67 zawodników, a konkuren-
cję tę wygrali: Mateusz Keler przed
Norbertem Neumannem i Adrianem
Gostomskim.

W jeździe na hulajnodze „na
czas” wzięło udział 18 zawodników –
wyłącznie dzieci młodszych. Zwycię-
żył Norbert Neumann przed Martą
Stefańczyk i Aleksandrą Jagłą.

W konkurencji „mini-golfa”
uczestniczyło 27 zawodników. Naj-
celniej piłką „do dołka” trafiali: Pa-
tryk Gorzyński przed Magdaleną

Lewańczyk i Sebastianem Pianow-
skim.

W rzucie piłką lekarską uczest-
niczyło 12 zawodników – wyłącznie
dzieci starszych. Najlepszymi w tej
konkurencji okazali się: Michał Tu-
rzyński przed Grzegorzem Pirchem
i Wojciechem Zielke.

Wzbudzającą największe emocje
i najbardziej widowiskową konku-
rencją było przeciąganie liny przez
4-osobowe zespoły. W kategorii
chłopców wystartowało 5 drużyn.
Po zaciętej walce zwyciężyła druży-
na A, wyprzedzając zespoły E i C.
W kategorii dziewcząt udział wzię-
ły 3 drużyny. Zwycięstwo odniosła
drużyna B przed zespołami A oraz C.

W konkursie wiedzy religijnej
udział wzięło 6 zespołów trzy-
osobowych.

I miejsce zajął zespół w skła-
dzie: Małgorzata Rutkowska, Marta
Durnakowska i Agnieszka Wojnicz.

II Miejsce wywalczył zespół
w składzie: Barbara Bąk, Anna Jagła
i Patrycja Niedźwiedzka.

III miejsce przypadło zespołowi
w składzie: Adrian Gostomski, Seba-
stian Pianowski i Michał Wieczorek.

Odpowiedzi oceniało Jury w skła-
dzie: Mariola Jankowska, Dorota
Bąk i Dorota Niewiadomska.

W konkursie piosenki uczestni-
czyło 10 osób. Najwyżej zostali oce-
nieni:

1. miejsce – Bartek Keler i Karo-
lina Szurgocińska

2. miejsce – Kamil Kowalewski
i Michał Wieczorek

3. miejsce – Wojtek Kosiński.
Loteria fantowa mogła się odbyć

dzięki następującym sponsorom:
� p. Markowi Dziekońskiemu, wła-
ścicielowi żwirowni w Ełganowie
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� p. Magdzie Koniecznej, właściciel-
ce salonu fryzjerskiego „Nicole”
w Trąbkach Wielkich.
� p. Teofilowi Bąkowi – przedsta-
wicielowi firmy ubezpieczeniowej
„Gerling”
� ks. Proboszczowi Edwardowi Szy-
mańskiemu

oraz wielu parafianom, którzy na
fanty do loterii ofiarowali maskot-
ki, zabawki, książki i różne inne
przedmioty.

Dochód z loterii przeznaczony
został na potrzeby parafialne. Zwy-
cięzcy oraz wszyscy uczestnicy rywa-
lizujący w konkurencjach otrzymali
nagrody w postaci słodyczy.

Słodycze te ufundowali: Przy-
mierze Rodzin, p. Krzysztof Jagła

oraz Spółdzielnia Mleczarska „Mać-
kowy”.

Oprawę muzyczną festynu przy-
gotowali panowie Teofil Bąk i Zdzi-
sław Jaszewski z zespołem wokal-
nym „Aniołki Zdzisia”.

Z pomocą Przymierzu Rodzin
w zorganizowaniu i przeprowadze-
niu festynu pośpieszyli: Dorota Nie-
wiadomska, Andrzej Karcz i Krzysz-
tof Jagła.

Ciasta do kawiarenki przygoto-
wały panie z Przymierza Rodzin.
Organizatorzy festynu pragną na
łamach „Kany” serdecznie podzię-
kować sponsorom oraz wszystkim,
którzy pomogli w organizacji impre-
zy.

SD

WIEDEŃSKIE FASCYNACJE

W dniach 21 –25.05. br. odbyła się
wycieczka gimnazjalistów doWiednia.
Zorganizowanie tej wycieczki było nie
lada wyzwaniem. Jak pokazać mło-
dzieży to olbrzymiemiasto w tak krót-
kim czasie, aby ją zachwycić, zachęcić
do powtórnego przyjazdu a jednocze-
śnie nie przemęczyć, nie zniechęcić
czy zanudzić? Program wycieczki był
bardzo napięty, gdyż chciałam poka-
zać wszystkie najważniejsze zabytki
stolicy Austrii.

Poznawanie Wiednia rozpoczęli-
śmy w Belvedere – pałacu księ-
cia Eugeniusza Sabaudzkiego, gdzie
zwiedzaliśmy muzeum sztuki baroku
i wystawę austriackiej sztuki średnio-
wiecznej, romańskiej i gotyckiej.

Spacerując po ogrodach belwe-
derskich mogliśmy po raz pierwszy

oglądać panoramę miasta. Następnie
pojechaliśmy do centrum – pod Operę
Wiedeńską.

Stąd poszliśmy do kościoła kapu-
cynów, w którego podziemiach znaj-
dzie się „Kaisergruft”. Mogliśmy tam
w ciszy podziwiać 138 trumien – krypt
rodziny Habsburgów, w tym krypty
cesarza Franciszka Józefa i jego żony
Elżbiety (Sisi) oraz cesarzowej Marii
Teresy.

Wprost z podziemi udaliśmy się
ponad miasto – na szczyt północnej
wieży Katedry św. Stefana, by stąd
podziwiać panoramę Wiednia i dzwon
„Pummerin”. Gotycka katedra będą-
ca symbolem miasta zachwycała nas
zarówno z góry, jak też z zewnątrz
z placu i wewnątrz. Po zwiedzeniu
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katedry udaliśmy się przez plac „Gra-
ben” z kolumną zarazy „Pestsäule”
na Hoher Markt, gdzie podziwialiśmy
historyczny zegar Anker-Uhr i fon-
tannę zaręczyn z 1733 r.

Następnie udaliśmy się do Hofbur-
ga, by zwiedzić apartamenty cesarskie
i „Siberkammer” z wielkimi zbiorami
srebrnej, złotej i porcelanowej zasta-
wy stołowej.

Drugi dzień rozpoczęliśmy w let-
niej rezydencji Habsburgów –
w Schönbrunn. Najpierw spacerowa-
liśmy po przepięknym parku w stylu
francuskim, podziwialiśmy olbrzymią
fontannęNeptuna i Gloriettę. Następ-
nie odwiedziliśmy 40 komnat zamku,
które urządzone w stylu rokoko im-
ponowały bogactwem, smakiem, prze-
pychem. Zachwyceni „Schönbrunn”
udaliśmy się na Kahlenberg. Tu po-
witał nas polski ksiądz, który opo-
wiedział historię kościółka św. Jacka
i przypomniał postać Jana II Sobie-
skiego, który z tego miejsca pokonał
Turków i uwolnił chrześcijańską Eu-
ropę. Ze wzgórza Kahlenberg rozciąga

się również piękny widok na mia-
sto. Dzięki pięknej pogodzie mogli-
śmy więc podziwiać Wiedeń z różnych
punktów widokowych. Z Kahlenbergu
przez dzielnicę Grinzing zjechaliśmy
na Rungstrasse a spod opery wszyscy
bez problemu udali się Kärtnerstrasse
pod katedrę św. Stefana. Tu umówili-
śmy się na spotkanie po dwóch godzi-
nach i każdy rozpoczął poznawanie
Wiednia na własną rękę. Trzeciego
dnia obejrzeliśmy Parlament, Ratusz,
Teatr, ogród różany, Muzeum Historii
Sztuki i Historii Natury oraz pomnik
Marii Teresy. Zwiedziliśmy też Mu-
zeum Broni i Uzbrojenia oraz wysta-
wę Kultury Wschodu, które mieściły
się w Hofburgu.

Wszyscy gimnazjaliści i opiekuni
wracali bardzo zadowoleni. Wycieczka
była bardzo udana również dzięki
samodyscyplinie i wysokiej kulturze
naszej młodzieży, a jej jedyną wadą
było to, że tak szybko się skończyła.

Dorota Niewiadomska

Uczestnicy wycieczki do Wiednia; w tle letnia rezydencja Habsburgów – pałac
Schönbrunn.

15



JEDEN DZIEŃ Z WYCIECZKI

Na wycieczkę do Wiednia czeka-
liśmy od początku roku szkolnego.
Kiedy zbliżał się termin wyjazdu
wszyscy byli zniecierpliwieni i nie-
swoi. Nareszcie nadszedł dzień wy-
jazdu – poniedziałek 510. Wszyscy
w komplecie ruszyliśmy autokarem
do Tczewa, gdzie przesiedliśmy się
do pociągu. Późnym popołudniem
dojechaliśmy do Katowic, gdzie cze-
kał na nas luksusowy autokar, aby
zawieźć do Bratysławy. To była
nasza „baza”, skąd wyjeżdżaliśmy
codziennie do Wiednia.

Jedna z takich wycieczek utkwi-
ła mi mocno w pamięci. Tego dnia
wyruszyliśmy wcześnie rano, aby
jak najwięcej zwiedzić. Celem na-
szego „wypadu” była letnia rezy-
dencja Habsburgów. Był to obszar
około 200 ha z przepięknym par-
kiem, deptakami i zabytkami. Kiedy
wchodziliśmy głównym wejściem,
naszym oczom ukazała się olbrzy-
mia przestrzeń z tysiącami róż-
nokolorowych kwiatów i krzewów
o różnych odcieniach. Wszystko to
było idealnie poukładane, bardzo sy-
metryczne i niesamowicie kolorowe.
Jak później okazało się styl, w jakim
był „skomponowany” ogród, to styl
francuski, czyli „wszystko na swoim
miejscu”. Panowała tam harmonia
roślin, kwiatów oraz alejek, którymi
poruszaliśmy się. Było to po prostu
cudowne. Jedna z alejek prowadzi-
ła do letniej rezydencji Habsbur-
gów – bardzo okazałej i wspaniale
odrestaurowanej. Składała się ona

z 1441 sal (zwiedzanych 40), z któ-
rych dwie bardzo przypadły mi do
gustu. Jedna z tych sal to Große
Galerie czyli Wielka Galeria. Moim
oczom ukazała się ogromna sala
z wieloma dziełami sztuki. Malo-
widła ścienne, obrazy, przepiękne
świeczniki, kinkiety oraz żyrandole
to coś, co zapiera dech w piersiach.
Po prostu trzeba to obejrzeć, bo nie
sposób tego nawet opisać. Druga
sala Chinesischen Kabinett, czyli
Chiński Gabinet. Styl zupełnie inny
od poprzedniego. Wszystko wyko-
nane było przez artystów chińskich.
Ludowe malowidła chińskie zdo-
bione złoconymi ramami, porcelana
w różnych kolorach i wzornictwie.
We wszystkich „dziełach” mistrzów
chińskich widać było ich kunszt
i precyzję wykonania, która tak
bardzo mnie urzekła. Kiedy zwie-
dzaliśmy wnętrza zabytkowej rezy-
dencji, czas tak szybko minął, że
zapadł zmrok i czas było wracać do
Bratysławy. Do hotelu dojechaliśmy
późnym wieczorem pełni wrażeń.

Dzień ten pozwolił mi zebrać
nowe wiadomości, spojrzeć inaczej
na dzieje i ród Habsburgów. Zawsze,
kiedy ktośmnie zapyta comi najbar-
dziej podobało się? Odpowiem bez
wahania – letnia rezydencja Habs-
burgów. Chciałbym jeszcze kiedyś
tam wrócić i obejrzeć ją jeszcze raz.

Mateusz Piaskowski, klasa Ie

Godzina 700. O tej wczesnej (że-
by nie powiedzieć barbarzyńskiej)
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Jeden z cudów architektury europejskiej, katedra św. Stefana w Wiedniu.
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porze pani Dorota Niewiadomska,
główna organizatorka i „sprawczy-
ni” naszego wyjazdu, ogłosiła po-
budkę.

O godzinie 730 zjedliśmy śnia-
danie (oczywiście w naszym braty-
sławskim hotelu), po czym wyjecha-
liśmy do Wiednia, który oddalony
jest o kilkadziesiąt kilometrów od
Bratysławy.

Pierwszym miejscem, które od-
wiedziliśmy, był Belweder – Pałac
Księcia Eugeniusza Sabaudzkiego.
Dzieli się on na dwie części – gór-
ną oraz dolną. Zwiedzając Belweder
Dolny, zapoznaliśmy się ze sztu-
ką średniowiecza oraz baroku. Na-
stępnie przespacerowaliśmy się po
pięknych ogrodach belwederskich,
które utrzymywane są w stylu fran-
cuskim.

Kolejnym miejscem godnym
uwagi była Opera Wiedeńska, słyn-
na na całym świecie. Po jej obej-
rzeniu skierowaliśmy się w stro-
nę Krypt Cesarskich. Podziwialiśmy
tam grobowce słynnych cesarzy i ce-
sarzowych austriackich, np. Marii
Teresy czy Franciszka Józefa.

Następnie oddaliliśmy się w kie-
runku Katedry Św. Stefana. Windą
wjechaliśmy na jej wieżę, by podzi-
wiać panoramę Wiednia. Będąc już
wewnątrz katedry, pan dyrektor Pa-
radecki powiedział nam kilka słów
na temat jej wystroju oraz zwró-
cił uwagę na kilka ciekawostek, po
czym udaliśmy się do Habsburga –
Zimowej Rezydencji Habsburgów.

Jego zwiedzanie rozpoczęliśmy
dopiero w kolejnym dniu. Cały kom-
pleks pałacowy jest ogromny. Spa-
cerując po licznych salonach habs-
burskiego pałacu, można wyobrazić
sobie potęgę dawnej Austrii.

No i wreszcie dostaliśmy czas
wolny. Każdy znalazł coś dla siebie.
Jedni podziwiali pokazy i zręcz-
ność młodych ludzi żonglujących na
ulicy różnymi dziwnymi przedmio-
tami, inni robili zakupy, jeszcze inni
nie mogli nadziwić się luksusowym
pojazdom. Ja, będąc w Wiedniu,
stwierdziłem, że muszę pójść na
kawę, z której przecież to miasto
słynie. Oczywiście dopiąłem swego
celu, przy czym straciłem znacz-
ną część moich pieniędzy, ponieważ
kawa w Wiedniu nie należy do
najtańszych przyjemności.

Około godz. 2100 wróciliśmy na
nocleg do Bratysławy. Czas w hote-
lu spędziliśmy na rozmowach, grach
i oczywiście spaniu, ponieważ na-
stępnego dnia czekało na nas równie
dużo atrakcji.

Maciej Kucharski, klasa IIb

Z wycieczki do Wiednia je-
stem bardzo zadowolony. Zachwy-
ciły mnie przepiękne budowle Bel-
wederu i Hofburgu. W Belwederze
najbardziej podobało mi się przej-
ście z Belwederu górnego do dolne-
go, chociaż budynki też były ładne.
W Hofburgu spodobała mi się zasta-
wa z jakiej kiedyś jadano. Wykonana
była ze srebra, przybrana złotem.
W katedrze św. Stefana podziwiałem
widok i największy dzwon Austrii
Pummerin. W kościele kapucynów
było kilkadziesiąt krypt cesarskich,
z których niektóre mogły ważyć
nawet tonę. Bardzo spodobały mi
się budynek ratusza, teatru i parla-
mentu. Jednak najbardziej spodobał
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mi się Zamek Schönbrunn. Vis a vis
zamku stała bardzo duża fontanna
z postacią Neptuna. Nad fontanną,
200– 300 m za nią, jest Gloriet-
ti z ładnym punktem widokowym.
Ogrody tam były przepiękne choć
widziałem tylko ich cząstkę. Tuż
obok było wielkie ZOO.Wchodząc do
środka zamku i przechodząc przez

pokoje dowiedziałem się w jakim
luksusie żyli niegdyś mieszkańcy
tego zamku.

Cały Wiedeń, samochody po nim
jeżdżące i cała wycieczka były super
i chciałbym jeszcze wrócić w tamte
strony.

Jacek Dziemiński, klasa Ib

KRONIKA
nie tylko parafialna

Zakończył się rok szkolny
2000/2001. W szkołach podsta-
wowych w Trąbkach Wielkich
i Czerniewie rozdano świadectwa
oraz wręczono nagrody najlepszym
uczniom. Aby otrzymać tzw. świa-
dectwo z paskiem, należało uzyskać
średnią ocen co najmniej 4,75.

Wśród tegorocznych absolwen-
tów SP w Trąbkach Wielkich naj-
lepsze wyniki w nauce osiągnęli:
� Agnieszka Szypica – 5,60
� Agnieszka Szczurowska – 5,30
� Joanna Kolibska – 5,20
� Barbara Bąk – 5,10
� Ewelina Szelest – 4,90

Świadectwa z wyróżnieniem
z klas czwartych i piątych SP
w Trąbkach Wielkich otrzymali:
� Jacek Kwaśniewski – 5,44
� Paulina Chylińska – 5,37
� Patrycja Raźniewska – 5,30
� Iwona Lipa – 5,25
� Paulina Antkowiak i Kamil Ko-
walewski – 5,12
� Marta Kulwikowska, Anna Ja-
szewska, Magdalena Paradecka
i Sławomir Turzyński – 5,00

� Anna Gralla, Ewelina Chylińska
i Joanna Szweda – 4,90
� Izabella Walaszewska – 4,80
� Anna Kleba i Jacek Nowak – 4,75

Najwyższą średnią ocen w SP
w Trąbkach Wielkich uzyskała
kl. IVb – 4,25. Najlepszą frekwencją
legitymuje się kl. IIIb – 97,80%

W SP w Czerniewie najlepszymi
absolwentami okazali się:
� Magdalena Olszewska – 5,20
� Marietta Polasik i Lucyna Meger
– 5,00
� Mateusz Snaza i Małgorzata Ja-
kubska – 4,90
� Emilia Krefta, Dawid Armatowski
i Andrzej Sautycz – 4,80
W klasach IV i V świadectwa

z paskiem otrzymali:
� Józef Tomczuk – 5,10
� Mariusz Lewańczyk – 4,90
� Ewa Grześlak, Magdalena Lubiń-
ska, Żaneta Zawadzka i Aniela
Stolc – 4,80

***
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Na zdjęciach: dyrektor Gimnazjum w Trąbkach Wielkich wręcza nagrody
ufundowane przez wójta gminy prymusom szkoły; u góry: nagrodę odbiera Tomasz
Schuchardt, poniżej Maciej Kucharski.
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22 czerwca, w kościele w Trąb-
kach Wielkich odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego dla
uczniów i nauczycieli trąbkowskie-
go gimnazjum.

Po Mszy św. wszyscy otrzyma-
li świadectwa, a najlepsi ucznio-
wie zostali uhonorowani nagroda-
mi przyznanymi przez Radę Szkoły
i wójta gminy.

Najwyższe średnie ocen uzy-
skali Maciej Kucharski i Tomasz
Schuchardt – 5,77 i obaj zostali
wyróżnieni nagrodami ufundowa-
nymi przez wójta gminy.

Oprócz nich świadectwa z wy-
różnieniem oraz nagrody otrzyma-
li:
� Natalia Świętorecka – 5,46
� Marek Kotula – 5,38
� Kinga Kotula – 5,33
� Edyta Knitter i Monika Lorkow-
ska – 5,31
� Monika Orlikowska – 5,30
� Iwona Kamińska i Agnieszka
Bąk – 5,25
� Piotr Sroka – 5,23
� Małgorzata Sieniek i Dorota Pła-
za – 5,15
� Róża Wojtas, Anna Cholewińska
i Marcin Płaza – 5,08
Ponadto, w trakcie uroczystości

miały miejsce dwa niecodzienne
zdarzenia:
� nauczyciel p. Stanisław Szulist,
z rąk dyrektora Mariusza Para-
deckiego, otrzymał list gratula-
cyjny odMinistra Edukacji Naro-
dowej Edmunda Wittbrodta, za
zajęcie II miejsca przez ucznia

klasy IId Tomasza Schuchardta
w ogólnopolskim konkursie pn.:
„Drogi do niepodległości Polski
w XX wieku”.
� nauczyciele p. Dorota Niewia-
domska i p. Mariusz Paradecki
otrzymali podziękowania, w for-
mie dyplomów, od młodzieży bio-
rącej udział w wycieczce doWied-
nia w maju br., „Za wkład pracy
włożonej w sprawną organizację
wycieczki do Wiednia oraz za
umożliwienie przeżycia niezapo-
mnianych chwil!!!”

Po uroczystościach oficjalnych na-
uczyciele gimanzjum spotkali się
„na pieczonym prosiaku” w ośrod-
ku GPRD w Jagatowie, rozpoczy-
nając w ten sposób okres wypo-
czynku po ciężko przepracowanym
roku szkolnym.

Wszystkim uczniom, nauczycie-
lom i pracownikom obsługi szkół
redakcja „Kany” życzy pogodnych
i atrakcyjnych wakacji.

Opracował SD przy pomocy:
Ewy Wojewódki
Doroty Niewiadomskiej
i Marioli Jankowskiej

***
26 czerwca odbyła się IV zwy-

czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie, podczas której zapadły
m. in. następujące decyzje:

1. Wybrano nowego przewodni-
czącego Rady Gminy. Został nim
ponownie p. Marian Płotka, któ-
ry był jedynym kandydatem na to
stanowisko. W głosowaniu tajnym
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uzyskał 11 głosów przy 7 przeciw-
nych.

2. Zapadła decyzja o zaciągnię-
ciu kredytu preferencyjnego z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Gdańsku na moder-
nizację wodociągu w Łaguszewie.
Środki z kredytu będą uzupełnie-
niem do otrzymanych wcześniej
pieniędzy na ten cel z Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3. Uchwalono ramowy skład
komisji do spraw awansu zawo-
dowego nauczycieli i upoważniono
Zarząd do powoływania imiennych
składów komisji w zależności od
konkretnych potrzeb.

4. Podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
naszej gminy. Zmiany te dotyczą te-
renów będących własnością gminy
oraz (w 1 przypadku) własnością
parafii w Trąbkach Wielkich.

Na cele budownictwa mieszka-
niowego jednorodzinnego planuje
się przeznaczyć następujące tere-
ny:
� w Trąbkach Wlk. – działkę nr
92/3 o pow. 6,01 ha
� w Kleszczewie – działkę nr 68/2
o pow. 0,70 ha
� – działkę nr 80 o pow. 0,71 ha
� – działkę nr 14/2 o pow. 1,87 ha
� wWarczu – działkę nr 93/7 o pow.
0,79 ha
� w Pawłowie – działkę nr 28 i 27
o pow. 0,10 ha
� w Kłodawie – działkę nr 58/2
o pow. 0,54 ha

Na cele rekreacyjne planuje się
przeznaczyć:
� w Drzewinie – działkę nr 8/10
o pow. 1,69 ha
� w Postołowie – działkę nr 53/2
o pow. 1,52 ha
� – działkę nr 54 o pow. 0,17 ha

Na cele kultu religijnego planu-
je się tereny:
� w Pawłowie – działkę nr 22/25
o pow. 0,06 ha (budowa kaplicy)
� w Czerniewie – działkę nr 87
o pow. 0,28 ha (budowa kościoła)
� w Trąbkach Wielkich – działkę
nr 100/4 o pow. 0,44 ha (po-
większenie terenu przykościel-
nego z budową nowego ołtarza
polowego).
5. Zatwierdzono sprawozda-

nie finansowe Gminnego Ośrodka
Zdrowia za 2000 rok.

6. Uchwalono stanowisko po-
pierające starania władz powiato-
wych w sprawie utworzenia Urzę-
du Skarbowego w Pruszczu Gd.

Poza porządkiem sesji – z ini-
cjatywy radnego p. Czesława Ma-
kowskiego – zbierano podpisy pod
obywatelskim projektem ustawy
o zakazie promowania przemocy
w środkach społecznego przekazu.

***
Na placu budowy przyszłego

gimnazjum w Trąbkach Wielkich
(obok hali sportowej) rozpoczęto
prace archeologiczne, które w cało-
ści muszą być sfinansowane z bu-
dżetu gminy. Prace te mają zakoń-
czyć się w okresie letnich wakacji,
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a jesienią planowane jest rozpoczę-
cie budowy gimnazjum.

***
10 lipca, w wypadku drogo-

wym, zginął mł. asp. Bogusław
Baryła, który od kilku lat był ko-
mendantem komisariatu, a ostat-
nio Kierownikiem Rewiru Policji
w Trąbkach Wielkich. Śp. Bogdan
Baryła dał się poznać jako obowiąz-
kowy, lecz jednocześnie przyjazny
mieszkańcom gminy człowiek. Nie-
jednokrotnie widzieliśmy go peł-
niącego obowiązki przy utrzyma-
niu porządku i zapewnieniu bez-
pieczeństwa uczestnikom procesji
Bożego Ciała czy też Gdańskiej
Pieszej Pielgrzymki, odpoczywają-
cej w Trąbkach Wielkich. Pogrzeb
śp. Bogusława Baryły odbył się
13 lipca w Starogardzie Gd.

SD

***
W dniach 28 – 30 czerwca

w Sanktuarium Matki Bożej
w Trąbkach Wielkich odbyły się
rekolekcje dla katechetów z archi-
diecezji gdańskiej. Na rekolekcje
przybyło 18 pań katechetek. Pod-
czas tych dni miałyśmy okazję le-
piej się poznać, podzielić doświad-
czeniami w pracy oraz spędzić
czas na wspólnej modlitwie. Po-
uczające i pobudzające do refleksji
słowa skierował do nas ks. Miro-
sław Paracki, dyrektor Wydziału
Katechetycznego przy Kurii Me-
tropolitalnej Gdańskiej.

MJ

Uczestniczki rekolekcji dla katechetów wraz z ks. Mirosławem Parackim.
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TABOR

Góra Tabor leży w dolnej Ga-
lilei, trzydzieści kilometrów na
wschód od Nazaretu. Wznosi się
588 metrów nad poziom morza
i około 400 metrów nad otaczającą
ją równinę. Pokryta w przeważa-
jącej części drzewami iglastymi,
wygląda jak olbrzymia ciemnozie-
lona czapka żandarma pośrodku
żyznej równiny.

Szczególne położenie w pobliżu
wielkiej, rozległej równiny Jizreel,
Jeziora Tyberiadzkiego oraz du-
żego węzła drogowego Bez Szean,
uczyniło z góry Tabor ważny punkt
strategiczny. Dzięki temu góra ta
stała się sławna w Starym Te-
stamencie, zwłaszcza w Księdze
Sędziów.

Zajmuje ona szczególne miejsce
w jednym ze znaczących wydarzeń
z życia Debory, która była proroki-
nią i sędzią. Otrzymała ona odBoga
natchnienie, że należy rozpocząć
wojnę z Filistynami, w której Pan
da zwycięstwo swojemu ludowi.
Nie było to takie oczywiste, w cza-
sie gdy Filistyni byli potężni jak
nigdy, rozciągając swoje panowanie
nad rozległym terytorium, aż do
Galilei. Dowódcą walki ofensywnej
mianowała sędziego Baraka. Jed-
nak ten nie czuł się na siłach, aby
stawić czoło takiemu przeciwniko-
wi. Wówczas Debora obiecała mu
pomoc. Strategia była następująca:
nocą, na górze Tabor zgromadzić

jak najwięcej ludzi, a następnie
o świcie uderzyć na wojska fili-
styńskie obozujące u stóg góry.

Góra Tabor spełniła doskonale
swoją rolę. Ludzie Baraka runęli
po zboczu, wznosząc okrzyki, za-
skakując Filistynów i siejąc w sze-
regach panikę. Klęska Filistynów
była całkowita, a ich wódz Sisera
poległ.

W ten sposób góra Tabor pozo-
stała w pamięci Izraela symbolem
zwycięstwa, lecz zwycięstwa od-
niesionego w Bogu, danego przez
Boga, a nie będącego zasługą woj-
ska i jego dowódcy. Na górze Tabor
objawiła się potęga Boga, która
zajaśniała w słabości Jego sług.

Zwycięstwo pod górą Tabor
naznaczy tak mocno świadomość
Izraela, że niektórzy prorocy, jak
Jeremiasz lub Ozeasz, powołają się
na nie, jako na dotykalny znak
wierności Boga. Góra ta stanie
się kamieniem węgielnym wiary
Izraela, trochę tak, jak stało się
nim Morze Czerwone po wyjściu
z Egiptu.

Bóg uwolnił swój lud z niewoli
egipskiej, przeprowadzając go su-
chą nogą przez Morze Czerwone,
i pokonał Filistynów dzięki zwy-
cięstwu pod górą Tabor.

Te motywy odegrały niewątpli-
wie pewną rolę, gdy w III wie-
ku chrześcijańska tradycja umiej-
scowiła Przemienienie Jezusa na
szczycie Góry Tabor. Ewangelie
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nie zawierają bowiem żadnych
szczegółów pozwalających dokład-
nie ustalić miejsce tego wydarze-
nia. Jednak podówczas najwybit-
niejsi bibliści, tacy jak Euzebiusz
z Cezarei, Orygenes lub święty
Hieronim, przychylali się do tej
lokalizacji.

Jest zrozumiałe, że ze wzglę-
du na swoją wspaniałą przeszłość,
góra Tabor była wręcz wskaza-
na, by zostać miejscem objawienia
się chwały Jezusa. Przez tę teofa-
nię zajaśniała potęga Boga, który
okazał się zwycięzcą nieprzyjaciół,
mocy ciemności i zniszczenia, znie-
walających ludzkość.

W chrześcijańskiej tradycji,
Przemienienie na górze Tabor sta-
ło się jednym z najważniejszych
momentów objawienia, gdyż Chry-
stus ukazuje się tam jako prawdzi-
wy Syn Boży, dzielący chwałę Ojca,
chwałę, która stała się osiągal-
na także dla ludzi, bowiem Piotr,
Jakub i Jan byli jej świadkami.

Góra Tabor stała się więc ry-
chło celem pielgrzymek i modlitwy.
Pewien pielgrzym, w 570 roku,
opisuje trzy bazyliki wystawione
na szczycie, na cześć Chrystusa,
Mojżesza i Eliasza. Owe miejsca

kultu i klasztory zbudowane w epo-
ce bizantyńskiej zostały zburzone
podczas inwazji arabskiej. Później
krzyżowcy wznieśli tutaj opactwo-
-fortecę, która dotrwała do 1263
roku. W tymże roku została splą-
drowana i zburzona przez sułtana
Bajbarsa.

W 1631 roku osiedlili się tu
franciszkanie i objęli nad miej-
scem opiekę, którą sprawują do
dziś. Piękna bazylika wznosi się od
tamtej pory na szczycie góry, gdzie
można podziwiać jeszcze resztki
budowli z czasów bizantyńskich i z
okresu wypraw krzyżowych.

Jedno jest pewne: w tym miej-
scu, na górze Tabor, spotkały się
historia Boga i historia ludzi. Ogło-
siła to Ewangelia o Przemienieniu.

Wreszcie, jeśli chodzi o naszą
małą, ludzką istotę, dobrze jest
wiedzieć, że Napoleon Bonaparte
i generał Kléber pokonali Turków
w bitwie pod górą Tabor, stosu-
jąc taktykę analogiczną do taktyki
Debory. . . Czyżby czytali Księgę
Sędziów?

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z czerwca to BOŻE CIAŁO.
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki, którą już tradycyjnie, ufundował
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek,
I. Jurkowska z Trąbek Wielkich przypadła Martynie Kantak z Kleszczewa.
Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Wyrazy wpisujemy pionowo, litery z
pogrubionej kolumny utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.
Tak jak w poprzednich miesiącach, należy odciąć zaznaczony pasek na
dole strony, na nim wpisać rozwiązanie, na drugiej stronie swoje imię,
nazwisko i adres. Kuponu tego nigdzie nie naklejamy, tylko w takiej
postaci wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 19 sierpnia).

13121110987654321

1. Gruszka. 2. Zapalany na grobach. 3. Kieruje samolotem. 4. Podróż
statkiem. 5.Wisi na ścianie. 6.Ma je róża. 7. Żona barana. 8.Noteć. 9.Oręż
kłusownika. 10. Górna kończyna. 11. Większy od morza. 12. Największa
rzeka w Polsce. 13. Uciążliwy chwast.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. Sierpień 2001

1. Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Łukasza Kotwy

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Cecylii –
p. Halba

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Karoliny
Kózkówny – p. Bębenek

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Jerzego Matulewicza –
p. Bolczak

5. Za śp. Franciszkę i Jana Selków,
godz. 700

Za śp. Elżbietę Laga (15. rocznica
śmierci), godz. 830

Dziękczynna w 40-lecie urodzin
Henryka Gdańca, godz. 1100

6. Za śp. Leokadię i Józefa
Ziemann

7. Za śp. Władysława Myszka
(3. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodziny Zielke

8. Za śp. Stanisławę i Józefa
Dopierałów

9. Za śp. Magdalenę Karassek
10. Za śp. Władysława Mućkę

(2. rocznica śmierci)
11. Za śp. Józefę i Augustyna

Zdrojewskich oraz za zmarłych
z tej rodziny

12. W intencji parafian, godz. 700

Za zmarłych z rodzin Plak
i Cymermann, godz. 830

Za śp. Jana Bukowskiego,
godz. 1100

O zdrowie dla Piotra
Lewańczyka, godz. 1800

13. Za śp. Antoninę Czerwińską,
Monikę i Alojzego Armatowskich
oraz Jana Stępnia

14. Za śp. Jadwigę i Włodzimierza
Arkatyn oraz Grzegorza
Sadocha

15. Za śp. Anielę Janus oraz za
zmarłych z rodziny Lipów,
godz. 830

W intencji parafian, godz. 1100

16. Za śp. Józefa Zalewskiego
(10. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodziny Zalewskich
i Blokus

17. Za śp. Zofię Skibowską oraz
za zmarłych jej rodziców
i rodzeństwo

19. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Leokadię Paradecką
(1. rocznica śmierci) i Tadeusza
Paradeckiego, godz. 830

20. Za śp. Grzegorza Sadocha
21. Dziękczynna w 25. rocznicę

sakramentu małżeństwa Danuty
i Stanisława Gostomskich

22. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

23. Za śp. Alojzego Ptacha
(6. rocznica śmierci) oraz
za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart

24. Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Andrzeja Ziemannów

25. Za śp. Jana Bukowskiego
26. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Bronisława Sokołowskie-
go, godz. 830

O błogosławieństwo Boże dla
Barbary Bąk, godz. 1100
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27. Dziękczynna w 35. rocznicę
sakramentu małżeństwa Marii
i Franciszka Preussów (z intencji
dzieci)

28. Za śp. Witolda i Martę
Piszczuków

29. Za śp. Paulinę i Anastazego
Chillów

30. Za śp. Jana Bukowskiego

ROCZNICE

Dar nowego życia
6 sierpnia 2000 r. przez sakrament chrztu świętego otrzymali dar nowego
życia Bożego i zostali włączeni do wspólnoty Kościoła świętego:
Karol Szarmach, Oskar Wawrynowicz, Paweł Jakub Ziemann, Kinga
Beata Kinder.

Rocznice sakramentu małżeństwa
12 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Renaty i Tomasza
Morawskich
21 sierpnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Danuty i Stanisława
Gostomskich
24 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Barbary i Andrzeja
Ziemannów
29 sierpnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Moniki i Wojciecha
Niedźwieckich
29 sierpnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony i Pawła
Zajączkowskich
30 sierpnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Gizeli i Jerzego Stolców

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. . . Ślubuję ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. . . Tak
mi dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. . .” (z liturgii
sakramentu małżeństwa).

Odeszli do Pana
3 sierpnia: 1. rocznica śmierci śp. Zygmunta Zielke

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


