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Już tradycyjnie, pielgrzymi zdążający na Jasną Górę, nawiedzają Sanktuarium
Maryjne w Trąbkach Wielkich.



TYGODNIOWY ODPUST
KU CZCI MATKI BOŻEJ TRĄBKOWSKIEJ

Już po raz piętnasty obchodzi-
my w naszym Sanktuarium przez
cały tydzień uroczystości odpusto-
we ku uczczeniu Matki Najświęt-
szej w tajemnicy Jej Narodzenia.
Po uroczystym powrocie w dniu
5 września 1987 r. Cudownego Ob-
razu z Bazyliki Mariackiej w Gdań-
sku, po koronacji dokonanej przez
Papieża Jana Pawła II, rozpoczę-
ły się dziękczynne pokoronacyjne
uroczystości trwające cały tydzień.
Przez pierwsze trzy lata w Tygo-
dniu Odpustowym codzienne na-
bożeństwa odbywały się również
w porze przedpołudniowej.

Corocznie od 1987 r. do wszyst-
kich rodzin naszej parafii wysyłane
są zaproszenia oraz programy Ty-
godniowego Odpustu.

Wcześniej zapraszam kapłanów
do przewodniczenia w poszczególne
dni odpustowe i przybycia do nas
ze swoimi parafianami. Kapłanów
dekanatu proszę o zorganizowa-
nie pielgrzymki parafialnej na za-
kończenie obchodów odpustowych
połączonych z dożynkami, którym
zawsze przewodniczy ksiądz Bi-
skup.

W bieżącym roku przypada pięt-
nasta rocznica inauguracji Tygo-
dniowego Odpustu ku czci Na-
rodzenia Matki Bożej. Zapraszam
wszystkich parafian do uczestnic-
twa nie tylko w niedzielę, ale w po-
szczególne dni tego wyjątkowego

Tygodnia w nabożeństwach ku czci
Matki Bożej. Odpust obchodzony
będzie od 1 – 8 września. Okażmy
Bożej Matce serdeczną wdzięczność
za to, że nas ukochała i tak bardzo
wyróżniła, wybierając sobie wśród
nas miejsce na szczególne „za-
mieszkanie”. Nasze Sanktuarium
to miejsce ufnej modlitwy wiernych
i obfitych łask Bożych udzielanych
za wstawiennictwem Matki Bożej.

Nie brak w Polsce wspania-
łych wzorców czcicieli Matki Bożej.
Ona z kolei przez nich dokonywała
zawsze wspaniałych dzieł uświęca-
nia i umocniania wiary w naszej
Ojczyźnie, wszak jest Królową na-
szego Narodu.

Pomocy Maryi potrzebują ro-
dzice, by w niezwykle trudnych
czasach stanąć na wysokości swo-
jego powołania i dobrze wychować
swoje dzieci, aby były wierne Bogu,
Ojczyźnie i Kościołowi świętemu.
W tych dniach słyszałem piękne
świadectwo, dane przez Papieża
o swoim ojcu, którego, budząc się
w nocy, widział klęczącego na mo-
dlitwie. Tyle Waszej miłości do
Matki Najświętszej, ile Waszej mo-
dlitwy. Uczcie swoje dzieci kochać
Maryję, gdyż to jest najprostsza
droga do dobrego wychowania.

Pomocy Maryi potrzebują na-
uczyciele i wychowawcy w trudzie
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formowania psychiki wychowan-
ków, jakże często wypaczanej przez
środki masowego przekazu, skąd
płynie agresja i przemoc. Sami
umacniając się w umiłowaniu Boga
łatwiej przekażą tę miłość dzieciom
i młodzieży, do których ich Bóg
posyła.

Pomocy Maryi potrzebują lu-
dzie schorowani i w jesieni życia,
aby ich doświadczenie cierpienia,
choroby, samotności i ubóstwa by-
ły przygotowaniem do prawdziwej
i trwałej radości w niebie.

Pomocy Maryi potrzebują dzieci
i młodziwż, gdyż to Matka, która
ich ochrania i prowadzi do wyboru
dobra. Patron młodzieży, św. Stani-
sław Kostka na postawione pytanie,
czy kocha Matkę Najświętszą, od-
powiedział bez wahania: „Jakbym
Ją miał nie kochać! Przecież to
moja Matka”.

Proszę wszystkich drogich Pa-
rafian – przybywajcie codziennie
wieczorem na uroczystości odpu-
stowe, a nie tylko w niedzielę! Nie
zawiedźcie Maryi swoją obojętno-
ścią, bo Ona Was kocha i na Was
wszystkich codziennie będzie cze-
kała, by Was wysłuchać, a prośby
Wasze nie są Jej obojętne. Ona jest
naszym skarbem i wszyscy troszcz-
my się, by daru Jej obecności wśród
nas nie osłabić, lecz spotęgować.

Zawierzyliśmy Jej każdą rodzi-
nę w czasie „Nawiedzenia Rodzin”
przez Obraz Matki Bożej Trąb-
kowskiej, trwającego od 16 lute-
go 1997 r. do 12 września 1998 r.,
więc okażmy Jej wdzięczną miłość.

Niech wyrazi się ona w przystąpie-
niu do sakramentu Pokuty i Ko-
munii świętej wszystkich drogich
parafian. Niech to będzie duchowy
„kwiatek” ofiarowany przez każde-
go z Was na urodziny Matki Bożej,
obchodzone w dniu 8 września.

Zaprośmy na odpust krewnych
i przyjaciół. Odpust to uroczystości
naszej Matki, więc bądźmy wszyscy
obecni, nie wypada w dniu odpu-
stu wyjeżdżać z parafii. Parafia to
rodzina rodzin, uczcijmy jak tylko
możemy naszą Niebieską Matkę.

W dniu zakończenia Tygodnio-
wego Odpustu dziękujemy za tego-
roczne plony, za chleb codzienny.
Popatrzmy ile nasi sąsiedzi ucier-
pieli przez powodzie, ile znisz-
czonych zasiewów i posiadanego
dobytku. Za plony dziękują Bogu
– Dawcy wszelkiego pożywienia –
nie tylko rolnicy, ale my wszyscy,
korzystający z owoców ich ciężkiej
pracy.

Wasz dar serca złożony w tym
dniu posłuży na pokrycie ciążą-
cej na parafii powinności wobec
naszego Seminarium, które utrzy-
muje się wyłącznie z naszych ofiar,
kształcąc przyszłych kapłanów, któ-
rzy będą do nas posłani.

Wszystkich raz jeszcze serdecz-
nie zapraszam do aktywnego prze-
żywania Tygodniowego, piętnasty
raz już obchodzonego, OdpustuMa-
ryjnego w naszym Sanktuarium
Trąbkowskim.

ks. E. Szymański
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

od 1 do 8 września 2002

Niedziela 1 września –
Rozpoczęcie Odpustu

7.30 Godzinki o NMP

8.00 Msza św. z homilią

9.30 Msza św. z homilią
w Czerniewie

11.00 Uroczysta suma z procesją –
celebruje Ks. dziekan prałat
Stanisław Dułak – proboszcz
parafii św. Michała, Sopot

18.00 Msza św. z homilią

21.00 Apel Jasnogórski –
zapraszamy starszych

Poniedziałek 2 września – Dzień
Małżeństw i Przymierza Rodzin

17.00 Różaniec w intencji
małżeństw

18.00 Msza św., odnowienie
przysięgi małżeńskiej –
celebruje Ks. mgr Remigiusz
Langowski – proboszcz
parafii św. Jadwigi Królowej,
Gdańsk Orunia; po Mszy św.
spotkanie Przymierza Rodzin
i Neokatechumenatu

21.00 Apel Jasnogórski –
zapraszamy małżonków

Wtorek 3 września – Dzieci
szkolne, nauczyciele, dziękczy-
nienie za Sakrament Chrztu
i Eucharystii

17.00 Nabożeństwo Maryjne

18.00 Msza św. z homilią – celebruje
Ks. wicedziekan kanonik
Gerard Borys – proboszcz
parafii św. Bartłomieja,
Mierzeszyn; homilię wygłosi
Ks. mgr Jacek Tabor –
parafia MB Nieustającej
Pomocy, Pruszcz Gdański

21.00 Apel Jasnogórski –
zapraszamy wszystkie dzieci
z rodzicami

Środa 4 września – Dzień
Liturgicznej Służby Ołtarza z
Szafarzami Eucharystii

17.00 Nabożeństwo adoracyjne
przed Najświętszym
Sakramentem

18.00 Msza św. z homilią –
koncelebrują Ks. Tadeusz
Chajewski – proboszcz
parafii MB Nieustającej
Pomocy, Gdańsk Brętowo
oraz Ks. mgr Władysław
Pałys – proboszcz parafii
św. Rafała Kalinowskiego,
Gdańsk Złota Karczma;
ministranci odnowią
przyrzeczenia ministranckie;
uczestniczą nadzwyczajni
Szafarze Eucharystii z całego
dekanatu

21.00 Apel Jasnogórski –
zapraszamy nauczycieli
i wychowawców
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Czwartek 5 września – Dzień
Czcicieli NMP, Żywy Różaniec,
Rycerstwo Niepokalanej

17.00 Różaniec Fatimski

18.00 Msza św. dziękczynna za
koronację, poświęcenie
pojazdów – celebruje Ks.
kanonik lic. Włodzimierz
Zduński – proboszcz parafii
MB Bolesnej, Gdańsk

21.00 Apel Jasnogórski –
zapraszamy czcicieli Matki
Bożej

Piątek 6 września – Dzień
Chorych

16.30 Droga Krzyżowa przy
kaplicach, przygotowują
Chorzy

18.00 Msza św. z homilią
i udzielenie Sakramentu
Chorych – celebruje Ks.
dziekan kanonik Stanisław
Łada – proboszcz parafii
Podwyższenia Krzyża Św.,
Pruszcz Gdański; homilię
wygłosi Ks. kapelan Leon
Dąbski, pallotyn z Gdańska

21.00 Apel Jasnogórski –
zapraszamy starszych

Sobota 7 września – Dzień
Młodzieży, dziękczynienie za
Sakrament Bierzmowania

10.00 Przewidziana jest pielgrzym-
ka kapłanów Archidiecezji
Gdańskiej pod przewodnic-
twem Ks. Biskupa

15.00 Początek Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu

17.00 Nabożeństwo Maryjne
z Nowenną do Matki Bożej
i Procesją Eucharystyczną

18.00 Msza św. z homilią –
przewodniczy Ks. kanonik
Bernard Zieliński – proboszcz
parafii św. Antoniego, Gdańsk
Brzeźno; koncelebrują Księża
Rodacy

21.00 Apel Jasnogórski –
zapraszamy młodzież

Niedziela 8 września –
Uroczystość centralna,
dziękczynienie za plony

7.30 Godzinki o NMP

8.00 Msza św. z homilią

12.00 Msza św. koncelebrowana
przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z wszystkich
parafii dekanatu, Pruszcza
Gdańskiego, Pszczółek,
Godziszewa i Łęgowa –
przewodniczy Ks. Biskup
Zygmunt Pawłowicz;

nadanie wyróżnień rodzinom
nominowanym przez Kapitułę
Promującą Wzorowe Rodziny;

błogosławieństwo tegorocz-
nych plonów, korony żniwne
z wszystkich wiosek biorą
udział w procesji;

zaproszeni są: władze powiatu,
miasta Pruszcza Gdańskiego oraz
wójtowie wszystkich gmin powiatu

15.30 Festyn dożynkowy na
stadionie

18.00 Msza św. z homilią i Apel
Jasnogórski
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2002

1 września: 22. niedziela zwykła

Jr 20,7 – 9
Rz 12,1 – 2
Mt 16,21 – 27

„Piotr zaczął Mu robić wyrzuty”
Teraźniejszość jest zwodnicza.

Jest pełna namiętności, emocji, unie-
sień, zachwytów, oburzeń, zacietrze-
wienia. Jest pełna plotek, dezinfor-
macji, niedomówień, przesady, nie-
doceniania.

Dopiero czas wymierza światu
wyrok. Gasi ognie namiętności. Roz-
wiewa popioły. Odsłania diamenty
lub próchno.

8 września: 23. niedziela zwykła

Ez 33,7 – 9
Rz 13,8 – 10
Mt 18,15 – 20

„Jeśli brat twój zgrzeszy przeciwko
tobie”

Za krzywdy, które bliźnim na-
szym wyrządzaliśmy ze spokojnym
sumieniem

za obmowy, oszczerstwa i obelgi,
które na bliźnich naszych rzucaliśmy
ze spokojnym sumieniem

za okłamywanie, nieuczciwość
i oszustwa, których przeciwko bliź-
nim naszym dopuszczaliśmy się ze
spokojnym sumieniem

za naszą pychę, lenistwo, za-
zdrość, chciwość, obłudę, w której
żyjemy ze spokojnym sumieniem

przepraszamy Cię, Panie.
Aby sumienia nasze stały się

wrażliwe, Ciebie prosimy, wysłuchaj
nas, Panie.

15 września: 24. niedziela
zwykła

Syr 27,30 – 28,7
Rz 14,7 – 9
Mt 18,21 – 35

„Panie, ile razy mam przebaczać?”
Potrafimy być wyrozumiali, prze-

baczający, wielkoduszni dla przestęp-
ców – nawet dla zbrodniarzy, którzy
czynią zło z premedytacją. Ale tylko
dla tych, którzy działają w dużej
odległości od nas.

Jesteśmy bezwzględni, domaga-
jący się sprawiedliwości, pełnego za-
dośćuczynienia, wynagrodzenia wo-
bec łudzi, którzy wyrządzili krzywdę
nam osobiście. Dla nich nie mamy
litości. Traktujemy ich jak wyjętych
spod prawa, wobec których dozwolo-
ny jest każdy czyn, byleby wyrównać
naszą krzywdę.

A przecież Jezus myślał właśnie
o tych ludziach, gdy nakazał nam
się modlić: „. . . i odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”.

22 września: 25. niedziela
zwykła

Iz 55,6 – 9
Flp 1,20c – 24.27a
Mt 20,1 – 16a

„Wyszedł gospodarz najmować do
winnicy swojej”

Z której godziny jesteś – z ran-
nej, z południowej, z wieczornej?
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Odkąd przystałeś do Jezusa – od
lat dziecięcych, poprzez „Pa, Boziu”,
pierwszy nieporadny znak krzyża,
pierwsze niezrozumiałe „Ojcze nasz”
pierwszą w bieli uroczystą Komunię
świętą. A może jesteś z godziny
przedpołudniowej: z czasu młodzień-
czych burz, kiedy odkryłeś piękno
prawdy Chrystusowej. A może jesteś
z godziny południowej, gdyś wszedł
już w życie i przekonałeś się, jaką
ma wartość nauka Chrystusa dla
życia indywidualnego i społecznego.
A może jesteś z godziny popołudnio-
wej, z twojej gorzkości, z zawodów,
z klęsk: gdyś zobaczył, co jest złotem
w życiu, a co prochem – co się w ży-
ciu naprawdę liczy. A może dopiero
w przedostatniej swojej godzinie –
w starości swojej zobaczyłeś Jezusa
Chrystusa – dopiero wobec swojej
śmierci uwierzyłeś w Jego śmierć
i Jego zmartwychwstanie.

Niezależnie od tego, z której je-
steś godziny, niezależnie od tego,
kiedyś przyszedł do Jezusa, naj-
ważniejsze, żebyś od Niego już nie
odszedł.

29 września: 26. niedziela
zwykła

Ez 18,25 – 28
Flp 2,1 – 11
Mt 21,28 – 32

„Powiedział: Idę, ale nie poszedł”
Jacy my jesteśmy tolerancyjni.

Już się niczemu nie dziwimy. Po-
trafimy patrzeć na wszystko bez
zmrużenia oka. Potrafimy słuchać
wszystkiego w milczeniu, Już się do
wszystkiego przyzwyczailiśmy. Nie
mamy żadnych oporów ani zastrze-
żeń.

Jacy my jesteśmy tolerancyjni.
Uśmiechamy się na wyrost. Kiwamy
głowami, zanim usłyszymy polece-
nie. Żeby się nie narazić, żeby ktoś
nie pomyślał, że nie chcemy się
zgodzić.

My jesteśmy tacy tolerancyjni,
bo nas po prostu nic nie obchodzi.
Niech sobie gadają, co chcą. Niech
sobie robią, co chcą. Byle urato-
wać swoją skórę jak najlepiej i jak
najdokładniej.

Oprac. ks. E. Szymański

JEZU UFAM TOBIE

Te słowa, zapisane na obrazach
„Miłosierdzia Bożego”, przekazane
zostały przez Pana Jezusa św. Fau-
stynie.

Kult Miłosierdzia Bożego prze-
żywa niebywały rozkwit po wynie-
sieniu na ołtarze siostry Faustyny
Kowalskiej – apostołki tego nabo-
żeństwa. Dokonał tego Papież Jan
Paweł II w drugą niedzielę Wiel-
kanocną roku Wielkiego Jubileuszu

2000. Pan Jezus przekazał siostrze
Faustynie pragnienie, aby druga
niedziela po Wielkiejnocy obchodzo-
na była jako niedziela Miłosierdzia
Bożego. Kult Miłosierdzia Bożego
przeszedł próbę wątpliwości: po co
go wprowadzać, skoro istnieje kult
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
jest Litania do Najśw. Serca i Akt
Zawierzenia Rodzaju Ludzkiego Bo-
żemu Sercu. Stolica Apostolska na
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jakiś czas wstrzymała rozwijający
się kult Miłosierdzia Bożego. Do
jego ponownego rozwoju przyczynił
się polski Papież, wcześniejszy me-
tropolita krakowski – biskup miej-
sca, gdzie przebywała w klasztorze
i zmarła w opinii świętości apostołka
tego nabożeństwa – siostra Fausty-
na. To Jan Paweł II beatyfikował,
a w kilka lat później kanonizował
siostrę Faustynę. W dniu 17 sierp-
nia 2002 r., dokonując konsekracji
kościoła ku czci Miłosierdzia Boże-
go, zawierzył całą rodzinę ludzką
Bożemu Miłosierdziu, ustanawiając
świątynię w Krakowie Łagiewni-
kach światowym centrum tego kul-
tu. Powierzył też Polsce niełatwe
zadanie, strzeżenia i szerzenia tego
nabożeństwa w całym Kościele.

Pan Jezus przekazał św. Fausty-
nie, że ludzkość nie zazna spokoju,
dopóki nie zanurzy się w jego Miło-
sierdziu. Ciekawe jest zjawisko, że
intensywniej ten kult rozwinął się
na Dalekim Wschodzie, na Filipi-
nach oraz w Ameryce i Włoszech
niż w Polsce.

Miłosierdzie Boże opiera się na
trzech teologicznych przesłankach
mających uzasadnienie w Piśmie
Świętym.

Pierwsza zawiera się w słowach
Matki Najświętszej wypowiedzia-
nych w hymnie Magnifikat. „A mi-
łosierdzie Jego z pokolenia na poko-
lenie, nad tymi, którzy się Go boją”.
„Bać się Boga” oznacza tak Pana
Boga kochać, by lękać się obrazić Go
jakimikolwiek grzechami. W „Roz-
mowach z Janem Pawłem II” autor
Froisant zapytał Papieża, o co się
najczęściej modli. Papież odpowie-
dział, że modli się o „dar Bojaźni

Bożej”, czyli by mógł tak Boga
kochać, by lękał się obrazić Go
grzechami.

Drugą przesłanką są słowa
z 8 Błogosławieństw wypowiedzia-
nych w „Kazaniu na Górze”. „Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia doznają”. To nasze
miłosierdzie wobec bliźnich, nasze
przebaczenie bliźnim jest nieodzow-
nymwarunkiem dostąpienia Bożego
miłosierdzia. W odmawianej przez
nas modlitwie, której nauczył Apo-
stołów sam Pan Jezus, wypowia-
damy słowa: „I odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy. . .”.

Trzecim warunkiem otrzymania
łaski miłosierdzia jest szczere, we-
wnętrzne nawrócenie się, czyli od-
wrócenie się od drogi grzechu i zwró-
cenie się z ufnością i pokorą do
Chrystusa. Taką postawę ukazuje
Pismo Święte na przykładach Do-
brego Łotra, Jawnogrzesznicy, Pio-
tra czy w przypowieści o Synu
Marnotrawnym, którą często nazy-
wa się przypowieścią o Miłosiernym
Ojcu.

Miłosierdzie Boże nie jest zachę-
tą do grzesznego życia w mniema-
niu, że On mi i tak przebaczy, gdyż
nie byłby prawdomówny. Owszem
przebaczy, jeśli Pana Boga lękamy
się obrazić, sami jesteśmymiłosierni
względem bliźnich i szczerze pra-
gniemy się nawrócić, czyli zerwać
z grzechem.

Jest jakiś „palec Boży” w tym,
że podczas wizyty kolędowej w ro-
ku 2000 każdą rodzinę w specjalnej
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modlitwie (której tekst został po-
zostawiony do ewentualnego odma-
wiania) zawierzyłem Bożemu Miło-
sierdziu. Pamiątką tego wydarzenia
są obrazki ze specjalnym wpisem na
odwrocie, które umieściliście w wa-
szych mieszkaniach. Jesienią, od
28 września do 21 grudnia gościć
będziemy w naszym dekanacie Ob-
raz Miłosierdzia Bożego. W naszej
parafii przyjmiemy obraz w sobotę
12 października i będziemy przy
nim trwali na modlitwie przez cały
tydzień, do soboty, 9 października.

Ogromnie się raduję, że w kon-
tekście kanonizacji św. Faustyny,

ustanowieniaw Łagiewnikach sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego i za-
wierzenia przez Papieża Jana Paw-
ła II całej rodziny ludzkiej Bożemu
Miłosierdziu, dostąpiliśmy od Boga
łaski, by w naszej parafii budować
w Czerniewie kościół poświęcony
Bożemu Miłosierdziu. Niech wznie-
siony Waszym trudem, wyrzecze-
niami i Waszymi rękami stanie się
sanktuarium Bożego Miłosierdzia
na Wyżynie Gdańskiej.

ks. E. Szymański

NIEPOKALANE POCZĘCIE

Dziecino moja maleńka
Kruszyno najcudowniejsza
Nie mogę doczekać chwili
Gdy ujrzą Ciebie me oczy

Rodzice Maryi Joachim i Anna
doznali tej łaski; spełnienia miło-
ści małżeńskiej darem potomstwa.
W Nich powstaje zalążek; początek
Miłości Ofiarnej. Wszelaki trud, któ-
ry ponieśli, wynagrodziła Im radość
otrzymanego nowego życia; radość
pielęgnowania i kształtowania Go.
Czy jakiekolwiek słowo jest w stanie
wyrazić to wszystko – coś czego bar-
dzo długo oczekujemy, pragniemy –
to spełnia się – myślę, iż w każdym
z nas wdzięczna modlitwa będzie
najpiękniejszą odpowiedzią.

I tak to już jest w każdym
z nas: najpełniej odkrywamy radość
życia, mogąc zrealizować siebie, swo-
je osobiste powołanie czy inaczej
wewnętrzne potrzeby; życie okryte

Tajemnicą Bożą, przywilej otrzyma-
ny wraz z darem życia.

W Maryi Niepokalanie Poczętej
spełnia się to wszystko. Pozostaje
wierna do końca w pokorze i posłu-
szeństwie, w wypełnieniu macierzyń-
stwa, zapowiedzianego w Zwiastowa-
niu – prowadzących do Zbawienia.

Jak długi czas upłynął; jak wie-
le mądrości włączonej – Rodzice,
Anna, Symeon – kształtowało, pro-
wadziło i wspierało. Aż w trzecim
pokoleniu, Jezusie Chrystusie, do-
pełnia się Ofiara Doskonała: ustano-
wienie Eucharystii: „To czyńcie na
Moją pamiątkę”; śmierć na Krzy-
żu: „Zaprawdę powiadam ci dziś ze
Mną będziesz w raju”; „Niewiasto
oto Syn Twój”, „Oto Matka Two-
ja”; Zmartwychwstanie; „Dlaczego
szukacie żywego wśród umarłych”,
„Witajcie”!

Halina Kanka
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JAK PRZEŻYWAM SWOJĄ SAMOTNOŚĆ?

Od 15 lat mieszkam w Niem-
czech. Tu przeżyłam swoje piękne
chwile i tu przeżywam swoją samot-
ność wśród wielu kochających mnie
ludzi. O wszystkim wiedzą tylko mój
mąż i nasz ksiądz. Za to, że nie opuści-
li mnie i nie wzgardzili mną, jestem
im bardzo wdzięczna. Zmobilizowa-
łam się do opisania tego wszystkiego
– chcę to z siebie wyrzucić. Wysyłając
ten list, mam nadzieję, że zamykam
smutny rozdział mojego życia.

Opowiem o samotności, która boli
jak każda samotność, ale jest inna niż
wszystkie. Prowadzi do samozniewo-
lenia. Wypacza obraz Boga. Sprawia,
że wydaje się, iż nic nie ma sensu –
życie nie ma sensu, a Bóg jest odległy
i obojętny. Dzisiaj wiem, że jest ina-
czej: Bóg czuwa nade mną i zawsze
nade mną czuwał.

Chciałabym opowiedzieć o potędze
wpływu alkoholu i o moim życiu uwi-
kłanym w walkę z nim. O tym, jak
całkowicie nieświadomie i niespodzie-
wanie przekroczyłam granicę kontroli
i znalazłam się w straszliwej próżni.
Ktoś może sobie pomyśleć: ma, czego
chciała. I tak jest niewątpliwie. Sama
siebie doprowadziłam do tej sytuacji.

Mądre chińskie przysłowie mówi,
że najpierw człowiek sięga po kieli-
szek, potem kieliszek sięga po butelkę,
a potem butelka sięga po człowieka.

Mam dla kogo żyć

Tak właśnie było ze mną. Butel-
ka musiała być w domu, a gdy była
pusta, pojawiała się nowa. Trwało to
kilka bardzo długich lat. Mając obok
siebie kochających ludzi, sama ska-
załam siebie na samotność. Zaczęło

się niewinnie. Alkohol był antidotum
na stres, zmęczenie po nieprzespa-
nych nocach i pracowitych dniach,
koił tęsknotę za najbliższymi, którzy
zostali w Polsce, i łagodził dokuczli-
we pragnienie powrotu. Był pomocny
w chwilach samotności, gdy mąż wy-
jeżdżał w delegacje, a ja borykałam
się z płaczącymi po nocach i rozrabia-
jącymi w dzień dziećmi. Marzyła mi
się babcia, która była daleko. Miałam
dużo znajomych, ale nikogo, komu
mogłabym zaufać i wyżalić się. Naj-
częściej to ja wysłuchiwałam zwierzeń
innych, znałam ich problemy i troski.
Zazdrościłam im, że mają odwagę mó-
wić, narzekać, żalić się. Słuchałam,
a głuchy krzyk rozdzierał mi gardło.
I znowu pomagał mi alkohol. Coraz
częściej pozwalałam sobie na „szczyp-
tę zapomnienia”. Czułam się wtedy
pewniej, miałam więcej siły i spokoju.

Mijały lata, było mi coraz trudniej
obejść się bez butelki. Zaczęłam zda-
wać sobie sprawę, że już nie ja rządzę
moim życiem, ale rządzi nim alkohol.
Mąż pracując od rana do wieczora nie
miał pojęcia, co się ze mną dzieje.
Przychodził do domu zmęczony, ale
pogodny. Zawsze miał uśmiech dla
mnie, dla dzieci, ochotę i siły do za-
bawy z nimi. Do dziś dzieci czekają
niecierpliwie na powrót taty z pra-
cy. Lubią, kiedy tata jest w domu.
A ja, mimo uśmiechu na twarzy, co-
raz bardziej zamykałam się w sobie.
Wszystko mnie denerwowało – nawet
śmiech dzieci zaczął mi przeszkadzać.
Czułam się jak złodziej, który kradnie
swoim najbliższym coś bardzo cenne-
go i boi się, aby go nie przyłapano. Bo
tak naprawdę to kradłam. Kradłam
czas swoim dzieciom – czas na wspól-
ną zabawę, spacery, naukę. Wtedy, gdy
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spałam, musiały sobie radzić same. To
najbardziej mnie boli i ciągle dręczy.
Robiłam im wielką krzywdę i zdawa-
łam sobie z tego sprawę. Stawałam
wtedy ze wstydem przed obrazem
Jezusa Miłosiernego, nie mogąc Mu
spojrzeć w oczy, i prosiłam o pomoc,
o odwagę wyznania wszystkiego mę-
żowi, o jego zrozumienie i pomocnych
ludzi na mej drodze. Bałam się reak-
cji męża. Wydawało mi się, że będzie
krzyczał, wstydził się, że ma taką
żonę, a znajomi, gdy się dowiedzą,
będą mu współczuć i śmiać się po
kątach. Ciągle powracałam do modli-
twy. Czasami zastanawiałam się, czy
nie znudziłam się Bogu swoimi obiet-
nicami, wciąż łamanymi, a potem
gorzkimi przeprosinami.

Dwa lata temu przybył do nas
na misję ksiądz, na którego czeka-
liśmy całe lata. Ksiądz z powołania,
prawdziwy duszpasterz. Jest w nim
wiele pokory, ciepła i chęci słuchania.
Ludzie garną się do niego, bo czło-
wiek zagubiony, a takich jest tu wielu,
potrzebuje, aby go po prostu wysłu-
chano. Wtedy wracają siły do dalszej
walki. Od kiedy jest z nami, wiele
się zmieniło, łatwiej jest nam żyć;
stara się łączyć ludzi dobrem i miło-
ścią. Często myślę o naszym księdzu.
Wokoło niego też pełno ludzi, ale
tak naprawdę jest sam. Musi i chce
słuchać naszych zwierzeń, a swo-
je własne chowa w sobie. Rozmowy
z nim zawsze przynosiły mi ulgę, po-
trzebowałam ich. Po nich czułam się
silniejsza. Słowa księdza budowały na
nowo wiarę we własne siły, pozwalały
wierzyć, że nie jestem złym czło-
wiekiem. Te rozmowy doprowadziły
do tego, że się zmieniłam: zapragnę-
łam walczyć o siebie. Miałam pełną
świadomość spustoszeń, jakich doko-
nuje alkohol. Wydawało mi się, że
nie wytrzymam, że zwariuję. Ostat-
nie dni października były dla mnie

straszne. Miałam ochotę wszystko po-
tłuc, zdemolować mieszkanie, bo co
to wszystko jest warte, jeśli człowiek
nie umie się cieszyć tym, co ma, jeśli
zagubił się w tym świecie i nie potrafi
się odnaleźć.

Będąc u granic wytrzymałości,
zdobyłam się w końcu na odwagę
i powiedziałammężowi omoim strasz-
nym problemie. Nie uwierzył. Powie-
dział, że to niemożliwe, aby przez tyle
lat niczego nie zauważył. Wydawało
mu się, że mówię mu to specjalnie,
aby wzbudzić jego litość. To mnie
przybiło do dna. Nie umiałam zebrać
myśli. Modliłam się: „Jezu, co mam
teraz robić? Upijać się specjalnie, aby
mnie widział pijaną? Ale wtedy będą
kłótnie i awantury”. Kilka dni póź-
niej postanowiłam – teraz albo nigdy,
a potem niech się dzieje wola Boża.
Musiałam mu to jeszcze raz wytłuma-
czyć, tym bardziej, że zaświeciła dla
mnie maleńka gwiazdka na niebie:
zaczęły się spotkania AA. Wiedzia-
łam, że muszę na nie pójść, pokonując
wstyd i strach. Czekałam na spotka-
nie z tymi ludźmi. Mieliśmy sobie tyle
do powiedzenia. W noc poprzedzającą
to spotkanie rozmawiałam z mężem
bardzo długo. Wyrzuciłam z siebie
wszystko, co tłumiłam przez tyle lat.
Czułam, jak wstępuje we mnie nowy
człowiek. Wydaje mi się, że od tego
momentu umiem dostrzec i docenić
to, co najważniejsze. Jest mi lżej,
bo mogę i potrafię rozmawiać o pro-
blemach, które dusiły mnie tyle lat.
Także w domu dla mnie i mojego
męża jest to temat otwarty. Nigdy
mnie o to nie pyta, ale gdy chcę mu
coś powiedzieć, słucha.

Wiem, że nie jestem już sama.

Dokończenie w przyszłym miesiącu.

Alicja
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WYPRAWY SENIORÓW Z EŁGANOWA
29 czerwca do sali wiejskiej Ra-

da Sołecka zaprosiła Seniorów na
tradycyjne spotkanie. Przy kawusi
i muzyce gawędzono, wspominano,
był wspólny śpiew, a nawet i tańce.

Uroczystość uświetnił pan Józef
Smukała recytując dwa długie frag-
menty z „Pana Tadeusza”, które
tematycznie powiązał z trwającym
spotkaniem.

Pani Wanda Zulewska wysunęła
propozycję, by wspólnie wyjechać
na wycieczkę. Ponieważ wiele osób
wyraziło chęć wyjazdu, „młodzi” –
Rada Sołecka przyjęła pomysł do
realizacji.

I tak 12 lipca o godz. 7 wyruszyło
autokarem 50 osób do Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Morza do Swa-
rzewa. Organista tej parafii i kustosz
zapoznał pielgrzymów z Ełganowa
z historią Sanktuarium, a ksiądz
wikary z Pucka odprawił Mszę świę-
tą w intencji podróżujących i całej
parafii Matki Bożej Trąbkowskiej.

Następnie udaliśmy się na Hel
– tu spacer po promenadzie, zwie-
dzanie muzeum i fokarium. Podróż
po półwyspie pozwoliła podziwiać
piękno tego zakątka kraju w pełni
sezonu podczas wakacji. W drodze
powrotnej byliśmy w Rozewiu. Jedni
wchodzili na latarnię, inni schodzili
do morza. Na koniec jeszcze Jastrzę-
bia Góra. Tu wielu pomoczyło nogi
w Bałtyku.

Ta wyprawa była pełna uroku
dla duszy i ciała. Nadmienić trzeba,
że wśród pielgrzymów-turystów by-
li poważni wiekiem seniorzy, bo po
„80-tce” – p. JadwigaWiller, p. Maria

Knitter, p. Stefan Kaczmarek oraz
małżeństwa z długoletnim stażem –
pp. Agnieszka i Józef Stolc, pp. Wan-
da i Bernard Zulewscy, pp. Teresa
i Alojzy Pelowscy.

Autokar udostępnił p. Edward
Salewski z Rusocina (były miesz-
kaniec naszej wsi), pilotował junior
Trofimowicz, a nad całością czu-
wał sołtys – Zenon Orlikowski oraz
p. Grzegorz Olszewski i p. Zygmunt
Schwichtenberg z Rady Sołeckiej.

W myśl przysłowia – w mia-
rę jedzenia apetyt rośnie – chęć
zobaczenia jeszcze innych zakąt-
ków kraju była impulsem do ko-
lejnego wyjazdu. Jeszcze przed żni-
wami 23 lipca o 5 rano ten
sam autokar, wielu tych samych
pielgrzymów-podróżników i ich bli-
skich udało się do Sanktuarium
w Gietrzwałdzie i do Świętej Lipki.

W programie tego wyjazdu było
zwiedzanie skansenu ziemi warmiń-
sko-mazurskiej w Olsztynku oraz
Wilczego Szańca w Gierłożu. Pro-
gram zrealizowano w całości. Do do-
mu wróciliśmy bardzo późnym wie-
czorem. Pogoda, humor, siły i zdro-
wie dopisały wszystkim.

Refleksja starszych – nasze dzie-
ci, wnuki już tu były, ale i my też
zdążyliśmy tu dojechać, tak wiele
zobaczyć i przeżyć.

Uczestnicy wypraw tą drogą
serdecznie dziękują organizatorom
i z utęsknieniem oczekują na na-
stępny wyjazd.

Zofia Trofimowicz
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Uczestnicy pielgrzymki z Ełganowa przy źródełku w Swarzewie.

Pamiątkowe zdjęcie podczas spaceru na Helu.
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W chwili pisania tej relacji w czę-
ści głównej ścian świątyni położony
został żelbetonowy wieniec wysoko-
ści 60 cm. Kładziemy zwieńczenie
murów w części prezbiterium, nad
zakrystią i chórem. Od 26 sierp-
nia planujemy rozpocząć prace przy
więźbie dachowej. Bardzo pragnę do
zimy położyć choćby prowizoryczny
dach i wylać betonową posadzkę.

Mocno ufam, że nie zawiedzie
mnie ofiarność moich Drogich Pa-
rafian. Jest ona teraz szczególnie
potrzebna na zakup materiału da-
chowego. Potem trzeba będzie wsta-
wić okna i drzwi. Ufam Miłosier-
dziu Bożemu oraz Waszym ofiarnym
sercom. Dziękuję za każdą złożoną
przez Was ofiarę. Wdzięczny jestem
osobom przeprowadzającym zbiórkę
ofiar w rodzinach. Dziękuję budow-
niczym kościoła.

Aby szybciej rosła ta świątynia,
przyszedł z pomocą murarską pan
Stanisław Budych z Postołowa wraz
z synem i zięciem oraz pan Roman
Hinza z Suchej Huty. Od począt-
ku budowy zaangażowany jest pan
Franciszek Jaszewski z Trąbek Wiel-
kich.

Gdy tylko to możliwe, odprawiam
Msze święte w intencji wszystkich
ofiarodawców i budowniczych świą-
tyni ku czci Miłosierdzia Bożego, by
w ten sposób wyrazić moją wdzięcz-
ność za dar Waszych serc i wypro-
sić Boże Miłosierdzie dla wszystkich
ofiarodawców. „Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia do-
stąpią”.

ks. E. Szymański

Budowa kościoła w Czerniewie, stan 23 sierpnia 2002 r.
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NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
architektura gotycka

Nazwa najpiękniejszego, moim
zdaniem, stylu w architekturze jest
wynikiem błędu jaki popełnił flo-
rencki pisarz i historiograf Gior-
gio Vasari (1511 –1574). Pamiętamy
również zapewne z „Pana Tadeusza”
spór, który toczył Hrabia z Sędzią
o zamek w Soplicowie. Popełnił on
też błąd, ale innego rodzaju. Adam
Mickiewicz pisał, że Hrabia:

„Przyjechawszy z wojażu upodo-
bał mury,

Tłumacząc, że gotyckiej są archi-
tektury;

Choć Sędzia z dokumentów prze-
konywał o tem,

Że architekt był majstrem z Wil-
na, nie zaś Gotem.”

Pomyłkę Vasariego nazwano póź-
niej pożałowania godnym pomiesza-
niem pojęć. Twierdził on, że zabytki
średniowiecza wykonywano „manie-
rą Gotów”, powstałą w Niemczech
i w związku z tym nazywał te za-
bytki gotyckimi. W XVIII i XIX
wieku, kiedy zapanowała moda na
średniowiecze, próbowano zastąpić
termin gotycki nazwą „stylu ostrołu-
ku”. Wiedziono w tym czasie długie
dyskusje, zastanawiając się, gdzie
narodził się ten styl. Jedni dowodzi-
li, że gotyk to dzieło wschodu inni,
że początki tego stylu związane są
z Niemcami, a następnie przeszły do
Francji, aby upowszechnić się w ca-
łej chrześcijańskiej Europie. Dziś
już wiemy, że kolebką gotyku jest
francuska Normandia i Ile – de

– France kraina w pobliżu Paryża,
należąca do króla. Królewskie posia-
dłości wraz z Paryżem dostarczały
najwięcej pomysłów i były regionem
najbardziej znaczącym dla rozwo-
ju architektury gotyku. Historycy
wiedzą, że w średniowieczu moda
na ostry łuk przychodziła do in-
nych krajów z Francji i nazywano ją
w Europie „opus francigenum”.

W gotyku najważniejsze znacze-
nie ma konstrukcja ostrołukowe-
go sklepienia żebrowego. Sklepienia
wspiera się na żebrach przekąt-
nych i jego ciężar przenoszony jest
na zewnątrz przez łuki przyporowe
i skarpy. Są to słynne sklepienia
krzyżowo – żebrowe. Pierwsza bu-
dowla gotycka powstała w podpary-
skim Saint – Denis. W 1122 król
Francji Ludwik VI za namową opata
Sugera uczynił z kościoła w Saint
– Denis oficjalną nekropolię (miej-
sce pochówku) przyszłych władców
Francji. Już przed tą decyzją Saint
– Denis była miejscem ważnych uro-
czystości królewskich. To właśnie
kanclerz królestwa Francji opat Su-
ger jest twórcą stylu gotyckiego.
Pierwszy raz wzniesiono tu skle-
pienia krzyżowo – żebrowe, które
umożliwiły usunięcie ścian pomię-
dzy podporami. W absydzie wybito
ogromne otwory okienne. Także po
raz pierwszy w historii europejskiej
architektury w fasadzie umieszczo-
no wielką rozetę. W ten sposób
wnętrze mrocznej do tej pory świą-
tyni zalało „boskie światło”. Łuki
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przyporowe pozwalały odtąd przez
następne trzy wieki wznosić budow-
le o niespotykanej do tej pory wyso-
kości wnętrz i smukłości proporcji
oraz wielkie wydłużone okna zapeł-
niać kolorowymi witrażami. Kościół
gotycki ukazuje się układem zło-
żonym i tak doskonałym, że nie
można w nim zmienić żadnej czę-
ści konstrukcyjnej bez naruszania
innych. Jeśli pęknie przypora, cała
konstrukcja jest zagrożona zawale-
niem.

W czasie majowej wycieczki
do Paryża trąbkowscy gimnazjaliści
mogli podziwiać prawdziwy klejnot
gotyku Sainte – Chapelle (Świętą
Kaplicę). Wzniesiona przez Ludwi-
ka Świętego w latach 1243 –1248
przeznaczona została do przecho-
wywania relikwii Męki Pańskiej,
zwłaszcza korony cierniowej zaku-
pionej przez króla za gigantyczną
kwotę 135 tys. liwrów. Całkowity
koszt budowy kaplicy szacowano na
40 tys. liwrów. Ściany w kaplicy
dzięki przemyślnej konstrukcji me-
talowej prawie nie istnieją. Światło
przenika do środka przez witraże
ze wszystkich stron. Ludwik Świę-
ty i jego krzyżowi rycerze oglądali
koronę cierniową pokazywaną na
wysokim ołtarzu w formie barwnej
aureoli. Okna z witrażami mierzą
ponad 20 metrów wysokości, a łącz-
na ich powierzchnia wynosi 618 m2
i przedstawiają 1134 sceny ze Sta-
rego i Nowego Testamentu.

Współcześni turyści i pielgrzymi
podziwiają gotyckie katedry w całej
Europie. Do najpiękniejszych należą
kościoły znajdujące się w: Paryżu,
Chartrez, Rouen, Amiens, Tours,
Burgos, Sewilli, Toledo, Barcelonie,

Wenecji, Mediolanie, Sienie, Kolonii,
Ratyzbonie, Norymberdze, Ganda-
wie, Wiedniu, Pradze, Strasburgu
i w wielu innych średniowiecznych
miastach. Za najpiękniejszą wśród
katedr gotyckich, jakie widziałem
w wielu państwach europejskich
uważam świątynię koronacyjną kró-
lów Francji w Reims.

W Polsce mamy również praw-
dziwe perły gotyku, które nasi
przodkowie wznosili z czerwonej
cegły. Najpiękniejsze gotyckie świą-
tynie na naszych ziemiach to kościół
Mariacki w Krakowie, Katedra na
Wawelu, kościół Najświętszej Marii
Panny i Świętej Trójcy w Gdańsku.
Ponadto wspaniałe przykłady gotyc-
kiej architektury sakralnej znajdują
się w: Poznaniu, Sieradzu, Wro-
cławiu, Kaliszu, Gnieźnie, Sando-
mierzu, Wiślicy, Płocku, Pelplinie,
Lądzie, Oliwie, Świdnicy, Legnicy,
Strzegomiu, Toruniu i innych mia-
stach.

W wielkiej różnorodności goty-
ku możemy wymienić pewne stałe
elementy charakterystyczne. Są to:
� sklepienia krzyżowo – żebrowe
przechodzące w gwiaździste i pal-
mowe,
� okna zakończone ostrym łukiem,
� okrągłe okna rozetowe,
� witraże,
� kościoły trzy – nawowe z transep-
tem, budowane na planie krzyża
łacińskiego,
� strzeliste fasady bogato zdobione,
� rozbudowane portale z galeriami
królewskimi,
� kościoły posiadają dwie lub jedną
wieżę,
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� kościoły dwu – wieżowe są syme-
tryczne lub asymetryczne,
� prezbiteria zamknięte półkoliście,
� przypory i łuki przyporowe,
� głowice kolumn zdobiono elemen-
tami roślinnymi,
� kolumny budowano na planie ko-
ła, bądź nakładających się na sie-
bie wielu kół.

Jednym słowem, to najpiękniejsza,
w moim mniemaniu, architektura
w historii starego kontynentu.

Dziś, kiedy największe budowle
wznosi się w ciągu dwóch, trzech lat,
nie potrafimy zrozumieć dawnych
czasów i ludzi. Katedry wznoszo-
no kilkaset lat przez wiele pokoleń.

Pierwotne plany realizowali zmie-
niający się architekci i majstrowie.
Byli oni pokornymi i bezimiennymi
sługami katedr. Znamy jedynie ich
imiona. Starzymistrzowie przekazy-
wali tajniki budowy swoim uczniom,
a całe życie spędzali przy budowie
i rozwiązywaniu problemów kon-
strukcyjnych tych cudownych ko-
ściołów. Dzieło ich rąk i serca pozo-
stało i zachwyca pięknem: dekoracji,
proporcji, majestatu i strzelistości,
która zdaje się wspinać ku niebu.

Mariusz Paradecki

Po lewej: katedra w Reims (1211 –1311). Trójnawowa bazylika z trójnawowym
transeptem i obejściem prezbiterium z wieńcem kaplic. Fasada dwuwieżowa
z bogatym wystrojem figuralnym i ornamentyką – rozety, wimpergi, galeria królów.
Interesujące witraże; najwcześniejsze maswerki. Po prawej: katedra w Amiens
(1220 –1269). Konstrukcja przyporowa i tryforium.
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Jak co roku, piesza pielgrzymka na Jasną Górę została gościnnie przyjęta
w Trąbkach Wielkich.

Pielgrzymi z gminy Trąbki Wielkie, od lewej: Justyna Gralla, dwie panie
z Mierzeszyna, odprowadzające pielgrzymów, Andrzej Lejk z Mierzeszyna, Mariusz
Bachusz, Robert Mućka, Emilia Ziemian, Łukasz Lorkowski, Marcin Bachusz.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

27 lipca sakrament małżeństwa
zawarli Joanna Niedźwiedzka z Eł-
ganowa z Michałem Matuszewskim
zam. w Rusocinie.

***
28 lipca, tradycyjnie już, go-

ściliśmy na stadionie w Trąbkach
Wielkich Gdańską Metropolitalną
Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
Zmęczonych wędrówką i upałem
pielgrzymów poczęstowano smacz-
ną „pomidorową” oraz zimnymi
napojami. Po godzinnym odpoczyn-
ku i krótkiej modlitwie w Trąb-
kowskim Sanktuarium, sześć grup
pielgrzymów wyruszyło w dalszą
drogę, aby jak najszybciej dotrzeć
do pierwszego noclegu we wsiach
należących do parafii Godziszew-
skiej. Obok prezentujemy fotore-
portaż z tego wydarzenia.

***
30 lipca odbyła się VI zwyczaj-

na sesja Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie. Tym razem radni obradowali
w budynku byłej Szkoły Podstawo-
wej w Drzewinie, przemianowanej
od około 2 lat na Leśną Szkołę
Przygody NEPTUN, prowadzoną
przez Stowarzyszenie Klub Imprez
na Orientację NEPTUN z Gdań-
ska. Na sesji radni podjęli uchwały
m. in. w następujących sprawach:
1. dokonano zmian w budżecie

gminy na 2002 r.

2. podjęto decyzję o przystąpie-
niu do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentów
wsi, z przeznaczeniem:
– w Zaskoczynie ok. 5 ha na cele
rekreacyjne

– w Gołębiewie Wielkim ok.
0,5 ha pod budownictwo jed-
norodzinne

– w Mierzeszynie ok. 11 ha pod
budownictwo jednorodzinne

– w Kłodawie ok.2,4 ha pod bu-
downictwo jednorodzinne

– w Złej Wsi ok. 0,4 ha pod
budownictwo jednorodzinne

– w Kleszczewie ok. 3,8 ha pod
budownictwo jednorodzinne

– w Warczu ok. 2,7 ha pod bu-
downictwo jednorodzinne

– w Granicznej Wsi ok.2,1 ha pod
budownictwo jednorodzinne

– w Drzewinie ok. 12,2 ha na cele
rekreacyjne, usługowe i miesz-
kaniowe

– w Ełganowie ok.0,3 ha pod
budownictwo jednorodzinne

– w Trąbkach Wielkich ok. 5 ha
pod budownictwo jednorodzin-
ne

3. podjęto decyzję o przekazaniu
działki o pow. 664 m2 w Pawło-
wie, w drodze darowizny, Parafii
p.w. Św. Józefa w Postołowie pod
budowę kaplicy.

4. wyrażono zgodę na sprzedaż
działek:
– wGołębiewku dz. o pow. 247m2
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Młoda para Joanna i Michał Matuszewscy.

Młoda para Beata i Marek Płocke.
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Młoda para Katarzyna i Cezary Wawrynowiczowie.

Młoda para Alicja i Grzegorz Czajkowscy.
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W dniu chrztu św. Karolina Paulina Piotrowska z rodzicami i chrzestnymi.

Trwa budowa trąbkowskiego gimnazjum – stan prac w dniu 23 sierpnia 2002 r.

22



– w Rościszewku dz. o pow.
0,19 ha

– w Drzewinie dz. o pow. 0,33 ha

***
4 sierpnia w naszym koście-

le chrzest św. otrzymała Karolina
Paulina Piotrowska, córka Lucyny
i Piotra zam. w Czerniewie.

***
10 sierpnia sakrament małżeń-

stwa zawarli Beata Gołembiewska
z Gdańska z Markiem Płocke zam.
w Trąbkach Wielkich.

***
10 sierpnia chrzest św. otrzymał

Mateusz Płocke, syn Beaty i Marka
zam. w Trąbkach Wielkich.

***
15 sierpnia 30-lecie pracy dusz-

pasterskiej w naszej parafii ob-
chodził ks. Edward Szymański. Po
Mszy św. odpustowej o godz. 11:00,
z życzeniami dla Jubilata pośpie-
szyli przedstawiciele grup parafial-
nych takich jak DuszpasterskaRada
Parafialna, Róże Różańcowe, Neo-
katechumenat, Przymierze Rodzin
i Szafarze Eucharystii. W imieniu
władz samorządowych gminy ży-
czenia złożył Wójt Błażej Konkol.

Ponadto życzenia i podziękowania
złożyli panowie Stanisław Budych
i Bogumił Polasik wraz z ks. Kazi-
mierzem Glamą reprezentujący pa-
rafię w Postołowie. W imieniu pra-
cowników Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich życzenia przekazał dyrek-
tor Mariusz Paradecki. Do wszyst-
kich podziękowań i życzeń z tej
okazji dołącza się redakcja „Kany”.

***
16 sierpnia w naszym kościele

chrzest św. otrzymał Jan Wacław
Szurgociński, syn Elżbiety i Mariu-
sza zam. w Trąbkach Wielkich.

***
17 sierpnia ślub w naszej świą-

tyni zawarli Katarzyna Piepiórka
z Sobowidza z Leszkiem Cezarym
Wawrynowiczem zam. w Trąbkach
Wielkich.

***
24 sierpnia sakrament małżeń-

stwa zawarli Alicja Preuss z Trąbek
Wielkich z Grzegorzem Czajkow-
skim zam. w Rusocinie.

Oprac. S.D.

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z lipca to MODLITWA.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci
„34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny utworzą
rozwiązanie. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Należy odciąć pasek zaznaczony na dole strony, na nim wpisać rozwiązanie,
na drugiej stronie swoje imię, nazwisko i adres. Kupon wrzucamy do koszyka
na bocznym ołtarzu (do dnia 22 września).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Miesiąc rozpoczynający rok szkolny. 2. Są u dłoni i stóp. 3. Nasz . . . to
Gdańsk Wyżyny. 4. Zadawana przy spowiedzi. 5. Zły, kusiciel. 6. Rządzi
diecezją. 7. Imię naszego Arcybiskupa. 8. Miasto z Wawelem. 9. Ojciec św.
10. Miasto słynące z pierników. 11. Pierwszy, to chrzest.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 4 sierpnia 2002 r.
odbyło się wspólne posiedzenie Ra-
dy Duszpasterskiej z zelatorami
Żywego Różańca. Głównym tema-
tem tego spotkania były bieżące
sprawy parafii.

Na początku ks. Edward Szy-
mański przypomniał sprawy oma-
wiane na posiedzeniu w marcu br.,
a następnie nawiązał do zbliżające-
go się odpustu parafialnego w dniu
15 sierpnia i odpustu tygodniowe-
go w dniach 1 – 8 września. Ksiądz
podkreślił szersze, niż tylko para-
fialne, bo diecezjalne i powiatowe
znaczenie odpustu tygodniowego
w Trąbkach Wielkich. W tym roku,
wzorem lat ubiegłych, tydzień od-
pustowy zakończy się uroczystym
dziękczynieniem za plony, połączo-
nym z dożynkami powiatowymi.
Jak co roku, zbierać będziemy ofia-
ry na utrzymanie Gdańskiego Se-
minarium Duchownego.

Ksiądz poruszył też sprawę bu-
dowy kościoła w Czerniewie. Omó-
wił przebieg budowy i jeszcze
raz podziękował wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób włączają się
w to dzieło. Szczególne podzięko-
wania skierował do ofiarodawców.

W dalszej części dyskusji sporo
czasu poświęcono sprawie wywozu
śmieci z cmentarza. Problem pole-
ga na tym, że co roku te same osoby
z poszczególnych wiosek wykonują
tę pracę, pozostali – choć prawie

wszyscy mają kogoś ze swoich bli-
skich na cmentarzu – nie włączają
się. Tę sprawę należy rozwiązać
tak, aby obowiązek wywozu śmieci
z cmentarza spoczywał na wszyst-
kich parafianach. Podczas dyskusji
padały różne propozycje, postano-
wiono jednak, że nowe rozwiąza-
nia, które będą wszystkich zobo-
wiązywały do odpowiedzialności za
cmentarz, mogą być wprowadzone
dopiero w przyszłym roku.

Ksiądz poinformował zebra-
nych, że w bieżącym roku
w dniach 12 – 19 października przy-
pada w naszej parafii peregrynacja
obrazu Miłosierdzia Bożego. Do
tak ważnego wydarzenia parafia-
nie powinni przygotować się przez
odbycie Rekolekcji św.

Po raz kolejny ks. E. Szymański
zwrócił się do zebranych z gorą-
cą prośbą o pomoc w rozwiązaniu
problemu prac przykościelnych, po-
nieważ wszystkie prace, głównie
porządkowe, przerastają jego siły,
a dotychczas parafianie prawie się
nie włączają.

Pod koniec tego spotkania, już
bez obecności księdza, zebrani
omówili uroczystość odpustową 15
sierpnia br., w czasie której przy-
pada 30-lecie pracy duszpasterskiej
w naszej parafii ks. Edwarda Szy-
mańskiego. Wspólnie ustalono, że
na zakończenie Mszy św. para-
fianie złożą księdzu proboszczowi
najlepsze życzenia, wręczą kwia-
ty i skromny upominek. Ksiądz
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Edward przez swoją pracę i gor-
liwość zrobił tak wiele, że posta-
nowiono przypomnieć przebieg tej
30-letniej pracy, szczególnie tym,
którzy nie pamiętają oraz młode-
mu pokoleniu.

Józef Sroka

Z ostatniej chwili:
Pragniemy serdecznie podzięko-
wać wspólnotom i grupom dusz-
pasterskim parafii, tj. Przymierzu
Rodzin, Neokatechumenatowi, Ży-
wemu Różańcowi i szafarzom za

wsparcie finansowe zakupu kwia-
tów i ornatu z wizerunkiem Jezusa
Miłosiernego, które zostały złożone
w darze ks. Edwardowi z oka-
zji 30-lecia jego pracy wśród nas.
Jeszcze raz życzymy naszemu ko-
chanemu kapłanowi wszystkiego co
najlepsze, przede wszystkim zdro-
wia i obfitych łask Bożych na dalsze
lata pośród nas.

Rada Duszpasterska

INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2002

1. Za śp. Katarzynę, Stanisława
i Józefa Drągów oraz
śp. Romana Jaszczyka,
godz. 800

W intencji parafian –
ofiarodawców na budowę
kościoła Miłosierdzia Bożego,
godz. 1100

Dziękczynna za szczęśliwą
operację i o błogosławieństwo
Boże dla Hildegardy Karnath,
godz. 1800

2. Za śp. Zygmunta Fenskiego
O powrót do zdrowia ojca
rodziny

3. Za zmarłych z rodzin Kielasów
i Wolfów
Za zmarłych z rodzin Lagów
i Szczodrowskich

4. Za śp. Jana Bukowskiego
Dziękczynna w 40. rocz-
nicę urodzin Mariusza
Szurgocińskiego
Dziękczynna w 3. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Sławomira Drewów

Dziękczynna z intencji rodziny
Ewy i Romana Tyslerów

5. Za śp. Danutę Jankowską
(6. rocznica śmierci)
i śp. Kazimierza Jankowskiego

Za zmarłych z róży św. Teresy
od Dzieciątka Jezus –
p. Lewandowskiej

Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Franciszka
z Asyżu – p. Kielas

6. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian,
z róży św. Maksymiliana Kolbe
– p. Świerczek

Za śp. Zygmunta Kluskiewicza
i zmarłych z rodziny Geer

7. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Stanisława Biskupa –
p. Preussa

Za śp. Zygmunta Fenskiego
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8. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Krystyny Tkaczyk,
w dniu urodzin, godz. 800

W intencji parafian, godz. 1200

Za śp. Jana Brokosa
(12. rocznica śmierci),
godz. 1800

9. Dziękczynna w 4. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Lucyny i Piotra Piotrowskich
(w Czerniewie)
Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Wiesława Jędryszków,
godz. 1800

10. Za śp. Piotra (10. rocznica
śmierci) i Agnieszkę Kotulów

11. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa Beaty
i Mariana Lewańczyków

12. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Jolanty i Piotra Ciećków

13. Za śp. Piotra Wilka, Grażynę
Rosenstein, Jerzego Zielke
i Mariannę Kamińską

14. Za śp. Bertę i Jana Stefanów
15. Dziękczynna w 1. rocznicę

sakramentu małżeństwa Beaty
i Adama Galińskich, godz. 800

Za śp. Zygmunta Fenskiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta i Andrzeja
Świeczkowskich, godz. 1100

O powrót do zdrowia ojca
rodziny, godz. 1800

16. Za śp. Jana Kitowskiego
i zmarłych z tej rodziny

17. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz Wacława
i Kazimierza Brzózków

18. Za śp. Janinę Smuczyńską
(1. rocznica śmierci)

19. Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Haliny i Zbigniewa Jaszczyków
i o zdrowie dla ich córki

20. Za śp. Stefana Świetlika
(3. rocznica śmierci)

21. Za śp. Jadwigę i Alojzego
Baranowskich

22. O zdrowie dla ojca rodziny,
godz. 800

Dziękczynna za plony z wiosek
Czerniewo i Czerniec, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Marię Kosińską
(6. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Zygmunta Bąka,
godz. 1800

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Marii
i Marcina Janiszewskich

25. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Zdzisławy i Stanisława
Dziemińskich

26. Za śp. Zygmunta Bąka
27. Za śp. Pelagię Bławat
28. Za śp. Alfonsa Macha
29. Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Jadwigi
Zarembskiej, w 73. rocznicę
urodzin od dzieci i wnuków,
godz. 800

Za śp. Annę Formelę, godz. 930

O zdrowie dla ojca rodziny,
godz. 1100

O błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej
Trąbkowskiej dla Florence
Naeem, godz. 1800

30. Za zmarłych z rodzin Dreschel
i Mach
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą:
2 września: Wiktoria Krystyna Budnik
29 września: Teresa Maria Żukowska

Rocznice sakramentu małżeństwa
15 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Krzysztofa Rutkowskich
15 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Adama Galińskich
22 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Piotra Kelerów
29 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Andrzeja Chmielewskich
29 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Justyny i Pawła Niedźwiedzkich
12 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Jolanty i Piotra Ciećków
11 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Mariana Lewańczyków
25 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Zdzisławy i Stanisława Dziemińskich
24 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii i Marcina Janiszewskich
9 września: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli i Wiesława Jędryszków

Odeszli do Pana
8 września: 1. rocznica śmierci śp. Wandy Majewskiej
17 września: 1. rocznica śmierci śp. Janiny Smuczyńskiej
29 września: 1. rocznica śmierci śp. Walerii Karpińskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


