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BĄDŹ APOSTOŁEM RÓŻAŃCOWEJ MODLITWY

Różaniec jest modlitwą, którą
poleca odmawiać sama Matka Naj-
świętsza. Ona go nam objawiła i z
nim wielokrotnie się ukazywała wy-
branym osobom. Różaniec nie może
być tylko ozdobą dziecka w dniu
pierwszej Komunii św. i zwień-
czeniem martwych rąk człowieka
leżącego w trumnie. Różaniec jest
ulubioną modlitwą Kościoła, więc
winien być ulubioną modlitwą nas
wszystkich, którzy ten kościół sta-
nowimy.

Obecny sposób odmawiania ró-
żańca pochodzi od św. Dominika
(zm. 1221 r.), założyciela zakonu do-
minikanów. Do rozpowszechnienia
modlitwy różańcowej przyczyniły
się zakony dominikański, francisz-
kański i jezuicki.

Kiedy w drugiej połowie XVI w.
Turcy zaczęli zagrażać Europie
i chrześcijaństwu, papież św. Pius V
nakazał wszystkim bractwom ró-
żańcowym i całemu Kościołowi mo-
dlitwę różańcową, posty i proce-
sje, w których w Rzymie osobiście
uczestniczył, by za wstawiennic-
twem Matki Bożej wyprosić zwy-
cięstwo. W decydującej bitwie pod
Lepanto w dniu 7 października
1571 r. Turcy mimo liczebnej prze-
wagi, zostali pokonani. Zwycięstwo
przypisywano orędownictwu Mat-
ki Bożej Różańcowej. Jako wotum
dziękczynne, Ojciec św. ustanowił
dzień 7 października świętem Mat-
ki Bożej Różańcowej. Do czasów
papieża Leona XII (zm. 1903 r.) 35

papieży wydało 135 listów apostol-
skich o różańcu, zachęcając usilnie
wiernych do jego odmawiania. Pa-
pież Pius IX (zm. 1878 r.) codziennie
wraz z pracownikami Watykanu od-
mawiał różaniec. Papież Jan XXIII
od wczesnych lat swojego życia
aż do śmierci codziennie odma-
wiał wszystkie trzy części różańca.
Paweł VI nazwał różaniec „stresz-
czeniem Ewangelii”. Nasz rodak
Jan Paweł II mówiąc o różańcu
zaraz po wyborze na papieża powie-
dział: „różaniec jest moją codzienną
umiłowaną modlitwą”. Przed mo-
dlitwą Anioł Pański 29 paździer-
nika 1978 r. Papież zaznaczył, że
tę „różańcową pobożność” Maryjną
wyniósł ze swego ojczystego kraju.

W przeddzień października,
31 września 1981 r., zachęcał wier-
nych: „Chcę wezwać i zachęcić do
coraz gorliwszego odmawiania ró-
żańca. Sam wyrosłem z tradycji
nabożeństwa różańcowego w mo-
jej rodzinnej parafii w Wadowi-
cach. . . Ufam, że ta tradycja odma-
wiania różańca w mojej ojczyźnie
będzie podtrzymywana i rozwijana.
Tego życzę z całego serca duszpaste-
rzom i rodakomwmojej Ojczyźnie”.

W modlitwie różańcowej może-
my sercem ogarnąć sprawy oso-
biste, rodzinne, Ojczyzny, Kościoła
i całej ludzkości, a szczególnie tych,
którzy są bliscy naszemu sercu.
Różaniec jest modlitwą z Mary-
ją i modlitwą Maryi z nami. Sa-
ma Maryja w swoich objawieniach
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w Lourdes we Francji, w Fatimie
w Portugalii, w Gietrzwałdzie i w
Licheniu w Polsce prosi o modlitwę
na różańcu.

W Lourdes ukazała się ma-
łej Bernadetcie Soubirous w gro-
cie massabielskiej nad rzeką Gawą
z różańcem w ręku i przesuwała
ziarenka, gdy odmawiała go Ber-
nadetka, podczas „Chwała Ojcu”
w uwielbieniu wznosiła twarz w gó-
rę. Nie odmawiała „Ojcze nasz” – bo
te prośby o chleb powszedni i inne
tam zawarte Jej już nie dotyczą, ani
„Zdrowaś” – bo te słowa mówiłaby
do siebie, lecz na „Chwała Ojcu”
wielbiła Boga.

W Fatimie trojgu pastuszkom
Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie,
wielokrotnie polecała odmawianie
różańcowej modlitwy oraz objawiła
prośbę o poświęcenie świata i Rosji
Jej Niepokalanemu Sercu. W odpo-
wiedzi na tę prośbę, Ojciec Św. Pius
XII 31 października 1942 r. doko-
nał poświęcenia ludzkości i narodu
rosyjskiego Niepokalanemu Sercu
Maryi i odnowił to poświęcenie Pa-
pież Paweł VI 21 listopada 1964 r.
Ponownie Rosję zawierzył Matce
Bożej Papież Jan Paweł II w 1984 r.
w obecności biskupów i kardynałów
uczstniczących w Synodzie.

Maryja w Fatimie wyraziła też
pragnienie, by w pierwsze soboty
miesiąca wierni wynagradzali Jej
za zniewagi. 10 grudnia 1925 r. po-
wiedziała do Łucji: „Widzisz moje
serce otoczone cierniami, który-
mi niewdzięczni ludzie nieustan-
nie przeszywają je przekleństwami

i niewdzięcznością. . . Obiecuję tym
wszystkim, którzy przez pięć pierw-
szych sobót miesiąca przystąpią do
spowiedzi i Komunii św., odmówią
różaniec i przez 15 minut będą
mi towarzyszyć przez rozważanie
tajemnic różańcowych w duchu wy-
nagrodzenia za wyrządzone mi obe-
lgi, że będę przy nich w godzinie
śmierci ze wszystkimi łaskami po-
trzebnymi do zbawienia ich duszy”.

Maryjnymi sanktuariami różań-
cowymi w Polsce są Turza Śląska,
Trzebinia, Gietrzwałd i Licheń.

Usilnie zapraszam w paździer-
niku wszystkich należących do Ży-
wego Różańca i Rycerstwa Nie-
pokalanej do udziału w nabożeń-
stwach różańcowych. Posyłajmy na
nie swoje dzieci, niech kształtują na
tej pięknej modlitwie swoją miłość
do Matki Jezusowej. Odmawiajmy
w każdej rodzinie choć dziesiąt-
kę różańca w ramach wieczornego
pacierza. Niech wzorem dla nas
będzie św. Maksymilian Maria Kol-
be, który uważał, że kto się modli
na różańcu, ten się zbawi. Apo-
stołami tej modlitwy są też Sługa
Boży Prymas Tysiąclecia kardynał
Stefan Wyszyński oraz Papież Jan
Paweł II.

Każde Sanktuarium Maryjne
jest miejscem szczególnie roz-
brzmiewającym modlitwą różańco-
wą – za Papieża, za Kościół święty
i za Ojczyznę. Niech takie będzie
i nasze sanktuarium trąbkowskie.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2002

6 października: 27. niedziela
zwykła

Iz 5,1 – 7
Flp 4,6 – 9
Mt 21,33 – 43

„Królestwo Boże będzie wam za-
brane”

Boję się ludzi sprawiedliwych,
szlachetnych, prawych, czystych,
ludzi o nieskalanych rękach. To są
ci, którzy innych osądzają, skazują,
potępiają.

Boję się o tych ludzi, którzy sie-
bie uważają za uczciwych, prawych,
sprawiedliwych, za ludzi czystych
rąk. Ci są zdolni do najgorszych
grzechów.

13 października: 28. niedziela
zwykła

Iz 25,6 – 10a
Flp 4,12 – 14.19 – 20
Mt 22,1 – 14

„Uczta jest gotowa”
Ostatnia Wieczerza: świętowa-

nie Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Jezusa – świętowanie usta-
nowione przez Niego samego. Każ-
dy Wielki Czwartek jest rocznicą
Ostatniej Wieczerzy, ale również
każda Msza święta. Do istoty tego
sakramentu należy, aby wszystko
się odbywało tak jak wtedy. Ma
być taki chleb jak wtedy, wino
jak wtedy i słowa te same – jak

wtedy. I tak każda Msza święta
jest kontynuacją Ostatniej Wiecze-
rzy. Każda Msza święta – tak jak
OstatniaWieczerza – jest świętowa-
niem, uobecnieniem Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Jezusa. My
przy stole Pańskim na równi z apo-
stołami spożywamy to samo Ciało
i pijemy tę samą Krew Pańską,
którą Jezus przelał na krzyżu.

20 października: 29. niedziela
zwykła

Iz 45,1.4 – 6
1 Tes 1,1 – 5b
Mt 22,15 – 21

„Oddajcie co Bożego Bogu”
Przestajemy się modlić. Gi-

nie modlitwa indywidualna ranna
i wieczorna. Nawet dzieci przesta-
je się przyuczać do pacierza. Giną
rozmaite modlitewne zwyczaje, jak
wstępowanie do kościoła na krótką
chwilę.

Przestajemy się modlić. Odpo-
wiedzią jest zawsze brak czasu. Ale
odpowiedzią głębszą, która pozo-
staje w tle naszej świadomości, jest
przeświadczenie, że w życiu liczy
się przede wszystkim czyn, że za
czyn będziemy rozliczani.

Równocześnie ginie czyn miło-
ści. Spotkać człowieka, który po-
trafi zobaczyć Sprawę i podjąć ją
nie kombinując, ile na niej za-
robi, spotkać człowieka, który za
jakąkolwiek pomoc, przysługę nie
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wyciągnie łapy po wynagrodzenie,
który nie domaga się za każdą
uprzejmość rewanżu, nie jest ła-
two. Bo tak to jest. Nie łatwo
zdobyć się na bezinteresowność,
bośmy interesowni, chciwi, zabor-
czy, zazdrośni, i nawet przy najlep-
szych początkach z dnia na dzień
ześlizgujemy się niezauważenie na
robienie interesu nawet z najświęt-
szej sprawy. A przecież czyn miłości
jest warunkiem naszego chrześci-
jaństwa i naszego człowieczeństwa.

Dlatego modlitwa. Dlatego co-
dzienna modlitwa. Dlatego ta ko-
nieczność systematycznego stawa-
nia w obecności Bożej, jednoczenia
się z Tym, który jest Miłością, Obyś
nie przegrał życia, które jest twoją
największą wartością.

27 października: 30. niedziela
zwykła

Wj 22,20 – 26
1 Tes 1,5c – 10
Mt 22,34 – 40

„Będzieszmiłował bliźniego swego”
Chorobą jest nienawiść. Choro-

bą jest złośliwość, zazdrość, pycha,
chciwość, egoizm. Każdy grzech to
nie tylko zło moralne, ale choroba,
skrzywienie osobowości.

Uleczyć takiego człowieka moż-
na tylko dobrocią, cierpliwością,
wyrozumiałością, spokojem, cie-
płem, serdecznością – miłością.

Oprac. ks. E. Szymański

Z ŻYCIA PARAFIALNEGO

W I czwartek miesiąca, 3 paź-
dziernika i w I piątek, 4 październi-
ka przystępujemy do spowiedzi św.
Zwłaszcza proszę o to dzieci klasy
III, które w maju przyjęły I Komu-
nię św. oraz młodzież trzecich klas
gimnazjalnych, w ramach ducho-
wego przygotowania do przyjęcia
sakramentu bierzmowania.

***
Od soboty 28 września w naszym

dekanacie, obejmującym 11 parafii,
rozpoczyna się peregrynacja Obra-
zu Miłosierdzia Bożego. Każda pa-
rafia gościć będzie obraz przez cały
tydzień, od soboty do soboty. W po-
witaniu obrazu zawsze uczestniczy
ksiądz Biskup. W związku z tym,

że jako dziekan muszę uczestniczyć
w przekazywaniu obrazu z parafii
do parafii, w soboty października,
listopada i grudnia – nabożeństwo
Maryjne odbywać się będzie przed
południem.

Kolejność parafii przyjmujących
obraz Miłosierdzia Bożego jest na-
stępująca:

28 września – Kłodawa,
5 października – Sobowidz,
12 października – Trąbki Wielkie,
19 października – Postołowo,
2 listopada – Mierzeszyn,
9 listopada – Przywidz,
16 listopada – Jodłowno,
23 listopada – Nowa Wieś
Przywidzka,
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30 listopada – Pręgowo,
7 grudnia – Kolbudy,
14 grudnia – Lublewo.

W wielu parafiach z Nawiedze-
niem Obrazu Miłosierdzia Bożego
będzie połączona wizytacja kano-
niczna, którą ksiądz Biskup prze-
prowadza co 5 lat.

Również w naszej parafii bi-
skupia wizytacja kanoniczna będzie
miała miejsce w sobotę, 12 paź-
dziernika, w dniu przyjęcia Obrazu
Miłosierdzia Bożego. Przez cały Ty-
dzień Nawiedzenia będą prowadzo-
ne rekolekcje św., które poprowadzi
ojciec Sławomir Bela – werbista.

***
Trwa budowa kościoła w Czer-

niewie.

W chwili, gdy piszę tę informa-
cję, są zakładane krokwie, a ściany
świątyni okłada się łupanym ka-
mieniem. Między pustaki a kamień
kładziona jest warstwa ocieplająca
styropianu grubości 8 cm.

Koniecznie należy przed zimą
położyć dach, aby woda deszczowa
nie przedostawała się do kaplicy,
w której w każdą niedzielę od-
prawiana jest Msza św. Dach jest
inwestycją kosztowną, tym serdecz-
niej dziękuję wszystkim parafianom
co miesiąc spieszącym z materialną
pomocą. Niech Jezus pełen Miło-
sierdzia wynagrodzi hojnie naszym
ofiarodawcom.

ks. E. Szymański

Budowa kościoła w Czerniewie, stan 20 września 2002 r.
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POKŁOSIE ODPUSTOWE

Tegoroczny Tydzień Odpustowy,
już piętnasty raz obchodzony od
chwili koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej, był wyjątkowo uroczy-
sty. Przez cały tydzień, a zwłaszcza
w niedzielę, 8 września dopisała
piękna słoneczna pogoda.

Tygodniowe uroczystości rozpo-
częły się 1 września sumą odpustową
celebrowaną przez ks. Prałata Stani-
sława Dułaka – dziekana dekanatu
sopockiego.

W poniedziałek licznie przyby-
li małżonkowie, zwłaszcza z Oruni
Górnej wraz z ks. proboszczem kano-
nikiem Remigiuszem Langowskim.

Wewtorekniestety zawiodły dzie-
ci szkolne. Naszych nie było prawie
wcale. Księża przybyli z innych para-
fii byli zaskoczeni tak niską frekwen-
cją dzieci. Bardziej od dzieci zawiedli
rodzice, którzy ich nie posłali, aby
mogły wspólnie podziękować za ła-
skę chrztu św. i I Komunii św.

Już w środę jednak nasza świą-
tynia nie mogła pomieścić pielgrzy-
mów przybyłych z Gdańska, Wrzesz-
cza, Pruszcza Gdańskiego, Oruni
i sąsiednich parafii. Tradycyjnie już
Eucharystii przewodniczył ks. pro-
boszcz Tadeusz Chajewski z parafii
Matki Bożej w Brętowie, który może
poszczycić się wieloletnim uczestnic-
twem w gdańskiej pieszej pielgrzym-
ce na Jasną Górę.

Najwięcej pielgrzymów gościli-
śmy w czwartek. Na podwórzu przy
pomocy strażaków ustawiło się 7
autokarów, a samochody w większo-
ści skierowane zostały na trawnik

za domem pielgrzyma. Ks. kano-
nik Włodzimierz Zduński, proboszcz
parafiiMatki Bożej Bolesnej w Gdań-
sku wygłosił niezwykle interesującą
homilię, a po zakończonej Mszy św.
dokonał poświęcenia pojazdów.

Wydaje mi się, że w piątek by-
ło nieco mniej chorych niż w po-
przednich latach, bo był to zarazem
I piątek miesiąca i kapłani posługi-
wali w swoich parafiach. Tradycyjnie
Mszy św. przewodniczył ks. kanonik
Stanisław Łada, dziekan dekanatu
pruszczańskiego, a homilię z wiel-
kim zaangażowaniem wygłosił dłu-
goletni, obecnie emerytowany, kape-
lan szpitala ks. pallotyn Leon Dąb-
ski. Chorzy odprawili na zewnątrz
kościoła przez siebie przygotowaną
Drogę Krzyżową, a w czasie Mszy św.
otrzymali sakrament namaszczenia.

W sobotę przed południem gości-
liśmy ks. biskupa Zygmunta Paw-
łowicza oraz około stu kapłanów,
którzy wspólnie odprawili Mszę św.
i zawierzyli się opiece Matce Bożej
Trąbkowskiej. Po Mszy św. wszyst-
kich zaprosiłem do domu pielgrzyma
na kawę i ciasto przygotowane przez
ofiarne parafianki. Po południu przy-
była 70-osobowa piesza pielgrzymka
młodzieży z Kolbud z trzema księż-
mi, oraz młodzież i zespół muzyczny
z księdzem kanonikiem Bernardem
Zielińskim z Brzeźna. Ks. Zieliń-
ski przewodniczył Mszy św., którą
koncelebrowali również nasi księża
rodacy. Młodzież dopisała lepiej niż
dzieci.

W niedzielę, 8 września już od
godzin rannych przybywali indywi-
dualni pielgrzymi, a potem przybyły
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pielgrzymki piesze z Pszczółek, Ró-
żyn, Łęgowa, Sobowidza, Godzisze-
wa, Suchej Huty, Postołowa, Mierze-
szyna, Jodłowna i Pruszcza Gdań-
skiego. Ponieważ zakończenie odpu-
stu połączyliśmy z powiatowymi do-
żynkami, więc swoją obecnością za-
szczycili nas wójtowie gmin powiatu
pruszczańskiego, władze samorządo-
we, burmistrz miasta Pruszcza, pre-
zes mleczarni w Maćkowach, przed-
stawiciele Marszałka Województwa
i Wojewody Pomorskiego, przedsta-
wiciele policji i Państwowej Straży
Pożarnej z Pruszcza Gdańskiego,
przedstawiciele Banku Spółdzielcze-
go w Pruszczu Gdańskim, prezes
Pomorskiej Izby Rolniczej, przed-
stawiciele Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz Agencji Re-
strukturyzacji Rolnictwa. Zaprosze-
ni zostali również członkowie Kapi-
tuły Promującej Wzorowe Rodziny
z Pruszcza Gdańskiego.

W części programu odpustowego
dotyczącej organizacji dożynek po-
wiatowych i festynu na stadionie
istotną pomocą posłużył wójt naszej
gminy Błażej Konkol, a na stadio-
nie pan Andrzej Gralla, pani Lidia
Orzechowska i pan Tomasz Kempa.

Przed rozpoczęciem Mszy świę-
tej odpustowo-dożynkowej odbyło się
powitanie dostojnego gościa ks. Bi-
skupa Zygmunta Pawłowicza przez
dzieci, młodzież, przedstawiciela rol-
ników Andrzeja Dończyka, staro-
stów tegorocznych dożynek państwa
Marię i Zenona Orlikowskich, pana
wicestarostę powiatu gdańskiego Ja-
nusza Wróbla, pana wójta Błażeja
Konkola i miejscowego proboszcza,
po czym odbył się konkurs koron
żniwnych. Twórcy wyróżnionych ko-

ron otrzymali puchar starosty, preze-
sa Pomorskiej Izby Rolniczej, wójta
oraz nagrody od pani prezes mle-
czarni „Maćkowy”.

Następnie ks. Biskup wręczył
rodzinom wyróżnionym przez Ka-
pitułę Promującą Wzorowe Rodziny
listy gratulacyjne od ks. Arcybiskupa
Metropolity Gdańskiego wraz z ryn-
grafem Matki Bożej Trąbkowskiej.
Pierwsza z wyróżnionych rodzin
otrzymała statuetkę św. Wojciecha
patrona i chrzciciela Gdańska. Nad-
mienię, że kapituła z siedzibą przy
Sanktuarium w Trąbkach Wielkich
corocznie w czasie odpustu przekaże
wyróżnienie 10 rodzinom. W tym
roku wyróżnienie otrzymali:
� Marcela i Piotr Marjakowie
z Pruszcza Gdańskiego,
� Krystyna i Stanisław Budychowie
z Postołowa,
� Stanisława i Roman Holzowie
z Suchej Huty,
� Ilza i Jan Kielasowie z Kleszczewa,
� Elżbieta i Franciszek Nowakowie
z Kleszczewa,
� Halina i Stanisław Piotrzkowscy
z Mierzeszyna,
� Krystyna i Józef Srokowie z Trą-
bek Wielkich,
� Halina i Bolesław Ronowiczowie
z Błotni.

Następnie rozpoczęła się Msza św.
koncelebrowana pod przewodnic-
twem ks. Biskupa przy ołtarzu wy-
konanym na placu Drogi Krzyżo-
wej na tle trzech krzyży. Wszyst-
kim uczestnikom bardzo spodobał
się ołtarz, a szczególnie miejsce je-
go ustawienia, skąd był doskonały
kontakt z wszystkimi uczestnikami
odpustowej uroczystości. W czasie
sumy odpustowej oprawą muzyczną
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Uroczysta Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych w pielgrzymce
do Trąbek Wielkich podczas Tugodnia Odpustowego w dniu Liturgicznej Służby
Ołtarza (środa).

Uroczystość odpustowo-dożynkowa w Trąbkach Wielkich, starostowie dożynek,
państwo Maria i Zenon Orlikowscy z Ełganowa podają tradycyjny bochen chleba
biskupowi Zygmuntowi Pawłowiczowi.
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Rodzina państwa Marceli i Piotra Marjaków z Pruszcza Gdańskiego uhonorowana
została nadaniem miana Wzorowej Rodziny.

Wójt gminy Błażej Konkol składa gratulacje twórcom korony żniwnej z Ełganowa.
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służyły nam nasz zespół pod kierun-
kiem Zdzisława Jaszewskiego i or-
kiestra dęta z parafii Matki Bożej
Różańcowej na Przymorzu.

Po zakończonej Eucharystii ka-
płani oraz zaproszeni goście i piel-
grzymi, mogli zwiedzić wystawę fi-
latelistyczną otwartą w domu piel-
grzyma oraz nabyć okolicznościowe
znaczki i karty pocztowe z wize-
runkiem Matki Bożej Trąbkowskiej.
Wspólny obiad z księdzem Biskupem
odbył się w Domu Pielgrzyma, a po
nim ks. Biskup i goście udali się na
stadion, uczestnicząc przez chwilę
w bogatym w atrakcje festynie.

Dzień odpustu zakończył koncert
chóru zKalisk oraz koncert uhonoro-
wanego wieloma nagrodami zespołu
muzyki dawnej, prowadzonego przez
pana Janusza Beyera.

Na zakończenie pozwolę so-
bie wyrazić gorące podziękowanie
wszystkim, którzy włączyli się w uro-
czystość odpustową. Dziękuję po-
rządkującym teren Drogi Krzyżowej
przed odpustem i wykonawcom na-
szego ołtarza, paniom z Przymierza
Rodzin, Neokatechumenatu i innym
przygotowującym posiłki księżom,
przybyłym gościom i zespołom mu-
zycznym.

W poniedziałek i wtorek posłu-
giwały panie Mariola Jankowska
i Zdzisława Dziemińska, w środę
i czwartek – panie Krystyna Sroka
i Anna Karcz, w piątek i sobotę –
panie Jadwiga Pianowska i Krystyna
Pańków, a w niedzielę – wszystkie
razem. Młodzież neokatechumenal-
na w domu pielgrzyma posługiwa-
ła szafarzom Eucharystii, chórowi,
Przymierzu Rodzin, Neokatechume-
natowi, chorym, kapłanom i gościom
dożynkowym.

Dziękuję panom kierowcom
szkolnych autokarów codziennie po-
sługującym wiernym z innych wio-
sek, którzy chcieli uczestniczyć w od-
puście. Dziękuję zespołowi pana Ja-
szewskiego, który przez cały tydzień
służył niezmordowanie oprawie Eu-
charystii. Dziękuję panom straża-
kom, chętnie służącym w niesieniu
baldachimu i pilnującym porządku.

Naszym parafiankom dziękuję za
wiele blach ciasta, które dostarczały
przez cały tydzień dla przybyłych
gości i kapłanów. Dziękuję księ-
żom, którzy codziennie przybywali
ze swoimi parafianami, a zwłaszcza
ks. kanonikowi Gerardowi Borysowi
z Mierzeszyna, ks. proboszczowi Ka-
zimierzowi Glamie z Postołowa, ks.
proboszczowi Bronisławowi Chude-
mu z Kłodawy, ks. prefektowi Jac-
kowi Taborowi z Pruszcza Gd., ks.
kanonikowi dziekanowi Stanisławo-
wi Ładzie, który codziennie przysyłał
autokar z pielgrzymami z Pruszcza.
Dziękuję księżom służącym w Tygo-
dniu Odpustowym Słowem Bożym
i przybywającym z parafianami i ze-
społami, o których już wcześniej
wspominałem.

Dziękuję też dzieciom codziennie
wytrwale prószącym kwiaty Panu
Jezusowi Eucharystycznemu w cza-
sie procesji.

Końcowe podziękowanie, któ-
re wieńczy wszystkie wymienione,
a umieszczone winno być na począt-
ku, należy się Najwyższemu Bogu
za dar pogody, za przybyłych piel-
grzymów, za wysłuchane prośby, za
łaski udzielone przez wstawiennic-
two Matki Bożej, Pani Trąbkowskiej.

Warto dodać, że z okazji odpu-
stu zostały wydane dwie książki –
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przewodniki o naszym sanktuarium,
autorstwa ks. mgr Krzysztofa Sroki
i ks. dr Mirosława Gawrona, które
można nabyć w kościelnym kiosku.
Wdzięcznością obejmuję wszystkich
ofiarodawców na rzecz naszego Se-
minarium Duchownego i na budu-

jący się kościół Miłosierdzia Bożego.
Wszystkim za wszystko dobro niech
Bóg hojnie wynagrodzi. PolecamWas
opiece i wstawiennictwu naszej Pani
Trąbkowskiej.

ks. E. Szymański

POWITANIE KS. BISKUPA

W imieniu młodzieży
Justyna Jaszewska

Najdostojniejszy księże Bisku-
pie.

Z wielką radością witamy Cię
w naszym sanktuarium u stóp Mat-
ki Jezusa. Dzisiejszy dzień jest pa-
miątką jej narodzin. Maleńka, bez-
bronna, po raz pierwszy spoglądają-
ca ufnymi oczkami na uśmiechniętą
twarz swojej matki, Anny, nie wie-
działa, że Ona będzie tuliła do
swojej piersi Boga, a Jej imię bę-
dzie czczone na całej ziemi. I my
także zgromadziliśmy się tutaj, by
oddać jej chwałę. Wpatrzeni w jej
oblicze jesteśmy szczęśliwi, że jest
ona tak blisko nas, że otacza nas
opieką. Pragniemy wzrastać w po-
słuszeństwie Bogu, na wzór Maryi,
która mimo cierpienia i smutku,
trwała do końca przy swym Synu.
Tak samo wytrwale wciąż jest przy
nas, swoich przybranych dzieciach.
Wdzięczni za Jej ogromną miłość
chcemy pogłębiać naszą wiarę, sta-
wać się gorliwymi czcicielami Matki
Bożej oraz szerzyć dobro i miłość
wśród naszych rówieśników.

Szczęść Boże!

W imieniu rolników
Andrzej Dończyk

Ekscelencjo, Pasterzu Kościoła
Gdańskiego.

Witam Cię Ekscelencjo w imie-
niu stanu rolniczego u bram Pa-
ni Trąbkowskiej, Królowej Wyżyny
Gdańskiej na uroczystości dziękczy-
nienia za plony, wieńczącej Tydzień
Odpustowy w naszej trąbkowskiej
parafii. Tegoroczna uroczystość wią-
że się z dwoma wielkimi wydarze-
niami.

Po pierwsze, już po raz piętnasty
obchodzimy w naszym sanktuarium
tygodniowe uroczystości odpustowe
ku uczczeniu Matki Najświętszej
w tajemnicy jej narodzenia. To już
15 lat mija, jak Ojciec święty Jan
Paweł II koronował 12 czerwca na
Zaspie obraz Matki Boskiej Trąb-
kowskiej.

Po drugie znowu gościliśmy na
naszej polskiej ziemi Ojca świętego
Jana Pawła II, który konsekrował
w Krakowie Łagiewnikach Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego i zawie-
rzył całą rodzinę ludzką Miłosier-
dziu Bożemu. „Jezu ufam Tobie” to
słowa przekazane świętej Faustynie
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przez Jezusa Chrystusa. My także
zaufaliśmy Jezusowi i dostąpiliśmy
od Boga łaski, by w naszej parafii bu-
dować w Czerniewie kościół poświę-
cony Miłosierdziu Bożemu. Wzno-
szony z wielkim trudem, naszymi
rękami i wyrzeczeniami, pomimo
zubożenia społeczeństwa, trudności
ze znalezieniem pracy, kościół niech
stanie się SanktuariumMiłosierdzia
Bożego na Wyżynie Gdańskiej.

W imieniu tej społeczności dzię-
kujemy wszystkim za okazaną po-
moc zarówno w postaci materialnej,
wykonanej pracy oraz modlitwę,
abyśmy mogli dokończyć budowę
tej świątyni ku chwale Miłosierdzia
Bożego.

Tegoroczne dziękczynienie za
plony, za chleb codzienny niech bę-
dzie podziękowaniem Bogu, dawcy

wszelkiego pożywienia, żeby uchro-
nić nas od cierpień powodzi i utraty
posiadanego dobytku.

Pamiętajmy, iż my rolnicy je-
steśmy tylko cząstką pośród tych
wszystkich, którzy przyczyniają się
do tego, aby powstał chleb, chleb,
który daje nam życie. Dlatego my
wszyscy przed obliczem Matki Bo-
skiej Trąbkowskiej chcemy podzię-
kować Bogu za dar Ziemi, Ziemi,
która daje nam plony, czyli chleb,
który spożywamy. Ekscelencjo pro-
szę Cię o odprawienie tej Mszy św.
dziękczynnej za dary ziemi i mo-
dlitwę za nas wszystkich, którzy
przyczyniają się do wyprodukowa-
nia tego chleba, aby nasza praca
przynosiła nam więcej zadowolenia
i satysfakcji oraz służyła Bogu, Ma-
ryi i całemu naszemu polskiemu
narodowi.

Szczęść Boże!

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Jak często bywa, że płyną łzy
Wspomnienie o Tobie pomaga mi
Bo wszędzie szukać Miłości chcę
O Ty Najczystsza rozumiesz mnie
Kochana Moja Mamo
dla Ciebie. . .

Przebacz mi proszę wszystko co było
Wszystko co złego dziś uczyniłam
Nadchodzi cicho nocka już miła
Tulę serduszko do Ciebie Lilijo
Kochana Moja Mamo
dla Ciebie. . .

W jakże smutnym, zadumanym,
wdzięcznym. . . zapatrzeniu w pa-
ciorki Różańca Świętego, kierujemy

swe serca ku Tajemnicy Wcielenia
Syna Bożego. Cały miesiąc paździer-
nik Kościół w szczególny sposób
jest złączony z tą Modlitwą; jakby
współuczestniczy wraz z Niepokala-
ną wmodlitewnym czuwaniu. Na ile
nasze serca są gotowe i wytrwałe,
aby mogły wypowiedzieć to Jedy-
ne słowo „kocham” – wypowiedzieć
i wprowadzić w czyn. Ucz nas tej
doskonałej Miłości, którą nosiłaś;
Miłości Boga w Trójcy Jedynego.

Halina Kanka
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JAK PRZEŻYWAM SWOJĄ SAMOTNOŚĆ?

Dokończenie z poprzedniego
numeru.

Po tej długiej, nocnej rozmo-
wie mogłam pierwszy raz od kilku
lat naprawdę z czystym sumieniem
przyjąć Pana Jezusa do swojego ser-
ca. Bardzo tego pragnęłam. I nie
uciekam już wzrokiem od Pana Je-
zusa spoglądającego na mnie z ob-
razu. Wiem, że nawet jeśli mi się
nie uda, to On będzie zawsze przy
mnie. Wiem także, że to Pan Jezus
postawił na mej drodze mojego mę-
ża, który jest mi podporą, naszego
księdza i wielu ludzi z AA. Czuję,
że pomogło też wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza, do którego często
się modliłam; to w dniu jego święta
– 28 października – przestałam być
sama.

Zdaję sobie sprawę, że alkohol
będzie chodził za mną jak cień przez
całe moje życie. Ale nie jestem już
sama, mogę liczyć na pomoc moich
przyjaciół – także „tych z góry”.
Oni zawsze przy mnie byli, tylko ja
o tym nie wiedziałam. Dziś ufam, że
wstawiają się za mną i moją rodziną
do Maryi, która jest Pośredniczką
łask. Kocham Ją za to i często
Jej o tym mówię. Teraz już wiem,
że muszę ufać, choć to jest tak
strasznie ciężko, muszę wierzyć,
choć to dla mnie czasami niepojęte,
i muszęmówić o swoich problemach,
aby się nie skazać na samotność, jak
to dotychczas robiłam. Nie wolno
szatanowi dawać powodu do radości,
że nas zniewolił. Szatan nie lubi,

gdy dzielimy się swoimi problemami
z drugim człowiekiem.

Te wszystkie lata sprawiły, że
lubię być sama, lubię ciszę wokół
siebie. W takich chwilach rozmy-
ślam o problemach swoich i swoich
dzieci. Ich droga także nie jest łatwa.
Zawsze mają jakieś trudności, prze-
szkody. Modlę się, aby wyrośli na
dobrych ludzi. Moja kochana babcia
była prostą kobietą. Miała w so-
bie wielką dobroć i mądrość. Kiedy
byłam już dorastającą dziewczyną
i coś mi nie wychodziło, mówiła:
„Nie martw się, ale pamiętaj: mu-
sisz robić tak, aby nikt nigdy przez
ciebie nie płakał, a będzie dobrze”.
Nie zawsze mi się to udaje, ale
staram się wpoić moim dzieciom, że
nie jest ważne to, co widać, ale to,
jakim się jest człowiekiem.

Wydawało mi się, że pisząc o tym
wszystkim, wyrzucam z siebie to,
co było dla mnie takie ciężkie. Mia-
łam nadzieję, że raz na zawsze
zamknę ten smutny rozdział mo-
jego życia. A jednak wiem, że my
alkoholicy będziemy zawsze wracać
do przeszłości, rozmawiać o tym, co
było, aby trwać w dobrym. Teraz
jest mi jeszcze bardzo ciężko, nie
umiem się odnaleźć. Wydaje mi się,
że kurczę się i maleję, borykam
się z własnymi myślami – niegdyś
wszystko było takie proste, alko-
hol leczył każdy stres. Długo nie
umiałam wymazać z pamięci słów
ojca Grandę, że „alkoholizm nie jest
chorobą, lecz psychiczną rozpustą.
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Mówiąc o chorobie, usprawiedliwia-
my zwyczajnych przestępców oby-
czajowych”. Ja wiem, że alkoholizm
to choroba, która niszczy w człowie-
ku jego własne „ja”, zabija w nim
poczucie wartości i bezpieczeństwa,
sieje spustoszenie w psychice i du-
szy. Nigdy nie zrozumie człowieka
chorego – zdrowy, alkoholika, któ-
ry chce wyjść z nałogu człowiek,
który nie ma problemów alkoholo-
wych. Ktoś, kto chce się wyleczyć,
potrzebuje silnych dłoni do podnie-
sienia się. Potrzebuje kogoś, komu

można ufać, kto będzie miał dużo
cierpliwości i nie będzie robił wymó-
wek. Wiem, że czeka mnie mnóstwo
pracy nad sobą. Alkohol poczynił
w moim organizmie duże spusto-
szenie. Wielkim oparciem jest dla
mnie mój mąż. Bóg wie, jak łączyć
ludzi: tym słabym daje mocne rę-
ce drugiego człowieka. Mimo pokus
będę walczyć o siebie. Mam dla kogo
żyć.

Alicja

KULFONY W KONFESJONALE

O grzechach, które jedni widzą, a inni
nie, mówi ojciec prof. Jacek Salij,
dominikanin.

– PodobnoOjciec Święty spowia-
da się co tydzień. Jakie on może
mieć grzechy...?
– Myślę, że to jest podobnie jak
z Adamem Małyszem. Tak wspaniale
skacze, a jednak prawie po każdych
zawodach mówi, że w jego skokach
jest sporo niedociągnięć, nad którymi
musi jeszcze popracować.

– No tak, ktoś prawie idealnywi-
dzi różne swoje niedociągnięcia,
a inny nawet wielkich grzechów
u siebie nie widzi.
– Co masz na myśli?

– Wydaje mi się, że kiedy np.
ktoś wciąga kolegę w narkotyki,
to w ogóle nie uświadamia sobie
tego, że to jest bardzo ciężki
grzech.
– Czy wiesz, jak się nazywa taki stan
ducha, kiedy ktoś popełnia wielkie

grzechy, a w ogóle tego nie widzi ani
nie rozumie?

– Gdyby nie chodziło o wielkie
grzechy, powiedziałbym o takim
człowieku z ironią: „niewiniąt-
ko”. A tak, to nie wiem.
– W gruncie rzeczy są na to dwie
nazwy. Kiedy ktoś czyni oczywiste
zło, a nie chce tego uznać za zło,
nazywamy to zatwardziałością ser-
ca. Natomiast kiedy ktoś nie zdaje
sobie sprawy z tego, że czyni zło,
nazywamy to zaślepieniem.

– Aż trudno uwierzyć, że to mo-
że się zdarzyć. Ktoś czyni zło
i sumienie mu tego nie wyrzuca?
Czy to możliwe?
– Przypomnij sobie terrorystów, któ-
rzy dokonali masakry w Nowym
Jorku.

– To są jednak wyjątki. Zresztą
to byli fanatycy. . .
– Wobec tego przywołam sytuację
bardziej zwyczajną, bo sam o niej
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wspomniałeś. Ktoś na przykład wcią-
ga kolegę w narkotyki. Sam mówiłeś,
że ktoś może czynić tak wielkie zło
i nawet nie pomyśli o tym, że to jest
bardzo ciężki grzech.
– Czy taki zaślepiony człowiek
ma grzech? Przecież grzech
to jest świadome i dobrowol-
ne przekroczenie prawa Bożego.
Skoro zaś ktoś czyni zło i sumie-
nie mu tego nie wyrzuca. . .
– Z wyrzutami sumienia to jest tro-
chę tak, jak z odczuwaniem bólu. Kie-
dy człowiek straci przytomność, bólu
już nie odczuwa. Człowiek zaślepiony
to ktoś taki, kto stracił przytomność
moralną. Czyni zło, a sumienie jest
w nim jakby wyłączone.
– Kto stracił przytomność, winy
za to nie ponosi.
– Przytomność fizyczną. Nieprzy-
tomność moralna jest prawie zawsze
stanem zawinionym. Zanim ktoś sta-
nie się zatwardziałym grzesznikiem,
wiele razy depcze swoje sumienie, aż
w końcu ono przestanie się odzywać.
– Chyba wreszcie zrozumiałem.
Tylko że wyszliśmy daleko poza
temat. Chciałem przecież poroz-
mawiać o spowiedzi.
– Wobec tego powiem Ci od razu, co
jest w spowiedzi naprawdę najważ-
niejsze. Spowiedź jest to wyznanie
miłości Panu Jezusowi przeze mnie,
który w tej miłości się zachwiałem.
– Przecież na spowiedzi wyzna-
jemy grzechy, a nie miłość.
– Kiedy wyznaję grzechy, wyznaję
Panu Jezusowi to wszystko, w czym
Go zawiodłem. Moje wyznanie grze-
chów dopiero wtedy ma sens, kiedy
płynie z mojej miłości do Pana Je-
zusa. Przychodzę do spowiedzi, bo

pragnę Go kochać prawdziwiej, niż
dotychczas.
– Na spowiedzi otrzymujemy od-
puszczenie grzechów. Na czym
to polega? Czy na tym, że nasze
grzechy już się nam nie liczą?
– To jest bardzo ciekawy temat, mo-
glibyśmy nawet kiedyś poświęcić mu
całą rozmowę. Teraz powiem tylko
tyle, że Pan Jezus jest Boskim Le-
karzem. Kiedy ja temu Lekarzowi
pokazuję moje rany, On słowem ka-
płańskiego rozgrzeszenia ich dotyka
i mnie uzdrawia.

– Jednak po spowiedzi człowiek
jest często takim samym grzesz-
nikiem, jak przed spowiedzią.
– Tak jest wówczas, gdy ktoś tylko
wyliczył swoje grzechy, ale ani się
nimi nie zmartwił, ani jego wyznanie
grzechów nie płynęło z pragnienia
większej miłości do Pana Jezusa.
Taką byle jaką spowiedzią tylko ob-
rażamy Pana Jezusa.
– Czasem jednak ktoś naprawdę
żałuje za swoje grzechy i na-
prawdę chce być lepszy, ale to
mu jakoś nie wychodzi.
– Masz rację, że czasem tak się
zdarza. Przypomnij sobie, jak to by-
ło kiedy uczyłeś się sztuki pisania.
Naprawdę chciałeś stawiać piękne
literki i naprawdę się starałeś, ciągle
tylko jakieś niezgrabne kulfony wy-
chodziły Ci spod pióra. Po prostu do
niektórych umiejętności trzeba się
długo wprawiać i nie zrażać się tym,
że postępu prawie nie widać.

Piotr Życieński
„Mały Gość Niedzielny”
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MEDZIUGORJE
MIEJSCE OBJAWIEŃ MATKI BOSKIEJ POKOJU

Figura Matki Bożej z Medziugorje.

Medziugorje to niewielka miej-
scowość położona w Górach Dynar-
skich na terenie byłej Jugosławii
a obecnie w Bośni i Hercegowinie.
Miejscowa ludność żyje skromnie
i jest bardzo wierząca.

W czerwcu 1981 r. po raz pierw-
szy Matka Boża z Dzieciątkiem na
ręku ukazała się sześciorgu dzie-
ciom będącym na spacerze w gó-
rach. Przestraszone, z płaczem, ale
i radością uciekały do domów, żeby
tam wszystko opowiedzieć. Następ-
nego dnia wszystkie dzieci jakby
instynktownie zapragnęły wrócić na
to miejsce. Weszły na wzgórze i zo-
baczyły Matkę Bożą tym razem bez

Dzieciątka Jezus. Od tego czasu
Maryja zaczęła objawiać się całej
szóstce każdego dnia. Przez kilkana-
ście tygodni Matka Boża pojawiała
się na wzgórzu, później, gdy poli-
cja zabroniła wstępu na wzgórze,
ukazywała się w domach widzących
dzieci, w kościele, kaplicy, na ple-
banii. Przez wiele lat widzący, ich
rodziny i księża byli prześladowani
przez komunistów.

Nieprzypadkowo Maryja wybrała
to miejsce na swoje objawienia. Jak
powiedziała widzącym – jest to jej
kontynuacja objawień z Fatimy, wy-
znała również, że są to jej ostatnie
objawienia na Ziemi.

Objawienia Matki Bożej w Me-
dziugorje trwają do dziś. Początko-
wo każdego dnia ukazywała się całej
szóstce, obecnie tylko dwoje ma co-
dzienne widzenia. Widzący otrzymu-
ją orędzia, aby przekazać je całemu
światu oraz 10 tajemnic, z których
większość dotyczy przyszłości świata
i kościoła.

W orędziach Matka Boża pro-
si głównie o modlitwę, szczególnie
za pokój na świecie i nawrócenia.
Orędzia przekazywane są przez wi-
dzących na bieżąco. W nich często
powtarza: Módlcie się na różańcu,
módlcie się na różańcu każdego wie-
czoru.

Poprzez widzących Matka Boża
przekazała również orędzie Papie-
żowi: Bądź ojcem wszystkich ludzi,
nie tylko chrześcijan. Niestrudzenie
i z odwagą rozpowszechniaj orędzie
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Pokoju i Miłości wśród ludzi. Po za-
machu na życie Papieża powiedziała
widzącym: Jego wrogowie chcieli go
zabić, ale Ja go obroniłam.

Tajemnice przekazywane przez
Matkę Bożą, a jest ich 10, zna już 4
widzących, im ukazuje się już tylko
w dniu ich urodzin. Dwoje z nich
ma jeszcze codziennie objawienia,
oni nie znają jeszcze wszystkich ta-
jemnic. O treści tajemnic nie wolno
rozmawiać widzącym między sobą.
Kiedy już cała szóstka pozna treść
tych tajemnic, zostaną one objawio-
ne światu. Do ich wyjawienia Matka
Boża wyznaczyła Mirianę. Miriana
wspólnie z Ojcem Petrem, którego
wybrała sobie spośród wielu du-
chownych, będzie pościła przez 7 dni
o chlebie i wodzie. To właśnie jemu
wyjawi pierwszą tajemnicę, a Oj-
ciec objawi światu następne. Maryja
bardzo martwi się o niewierzących.
Powtarza, że ci, którzy uważają Bo-
ga za swojego Ojca, nie muszą się
martwić i mogą być pewni, że ich nie
skrzywdzi, Matka Boża szczególnie
prosi o:
� odmawianie różańca,
� post,
� czytanie Biblii,
� uczestnictwo w Eucharystii,
� comiesięczną spowiedź.

W tym roku na początku sierpnia
dane mi było po raz drugi odwiedzić
to szczególne miejsce. Tu w Me-
dziugorje nie istnieje pojęcie czasu,
zła, nudy. Czas wymierza modlitwa,
spotkania z widzącymi, spotkania
z duchownymi związanymi z histo-
rią objawień tego miejsca. Modlitwa
jak nigdzie indziej sprawia tu ogrom-
ną radość, a obecność Boga odczuwa
się na każdym miejscu.

Modlitwa różańcowa zdaje się
być zbyt krótka. Odmawia się ją idąc
drogą różańcową, która prowadzi na
wzgórze, gdzie na szczycie znajduje
się krzyż z wtopionymi relikwiami
krzyża, na którym umierał Jezus.
Medziugorje to miejsce wielu uzdro-
wień, nawróceń. Ludzie przyjeżdżają
tu po to, żeby zanieść Matce swoje
prośby, czasami podziękowania.

Wiele opowiada o tym, jak od-
nalazło tu sens życia. Inni nauczyli
się czerpać radość, jeszcze inni na-
uczyli się ją dawać. Sama spotkałam
w tym roku człowieka, który opowia-
dał nam, że przez wiele lat był daleko
od Boga. Dwa lata temu poproszono
go, żeby wyjechał z grupą po to, aby
z ich pobytu w Medziugorje nakrę-
cić amatorski film. Wyjazd jego, jak
uważał pierwotnie, był przypadkiem,
gdyż w ostatniej chwili zastąpił ko-
legę, który zachorował. W sierpniu
był po raz szósty w Medziugorje.
Jego życie odmieniło się. Teraz już
potrafi i chce rozmawiać z Bogiem.
Gorąco modlił się o to, żeby mógł tu
kiedyś przyjechać z żoną i synem,
którzy coraz bardziej oddalają się
od Boga. Życzę mu tego z całego
serca i wierzę, że tak będzie. Matka
Boża powtarza, że nikt do Medziu-
gorje nie przyjeżdża przypadkowo.
Chcę wierzyć, że i mój pobyt tu nie
był tylko kwestią przypadku. Moich
doznań, odczuć i myśli związanych
z pobytem w Medziugorje nie jestem
w stanie przelać na papier. Uważam,
że nie jest to możliwe, tam po prostu
trzeba być. Matka Boża zaprasza do
Medziugorje, jeżeli ktoś tylko może
i chce, powinien skorzystać z Jej
zaproszenia.

Wiesława Niedzielska
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CO ŁĄCZY KAROLA WOJTYŁĘ
Z KAZIMIERZEM JAGIELLOŃCZYKIEM?

W 1973 roku w kaplicy Świę-
tokrzyskiej na Wawelu odbywały
się prace porządkujące i konserwa-
torskie. Działania te prowadzono
między innymi z inicjatywy ów-
czesnego dyrektora Państwowych
Zbiorów Sztuki na Wawelu profe-
sora Jerzego Szablowskiego. Jest
rzeczą oczywistą, że jakiekolwiek
badania w Katedrze mogły być wy-
konane za zgodą gospodarza tej
świątyni Kardynała Karola Woj-
tyły. Archeolog Stanisław Kozieł
wywiercił w murze, gdzie spodzie-
wano się natrafić na grobowiec
króla Kazimierza otwór o średni-
cy zaledwie 2 cm i głębokości 90
cm. W ten sposób natrafiono na
poszukiwaną komorę grobową. Na-
stępnie otwór powiększono i oczom
badaczy ukazał się królewski gro-
bowiec. Uczeni zorientowali się,
że są pierwszymi ludźmi, którzy
zaglądają tu od 1492 roku. Był
dzień 7 maja 1973 roku. Nie by-
ło żadnych wątpliwości, odkryto
doczesne szczątki jednego z naj-
większych monarchów w dziejach
Polski. 19maja 1973 rokuKardynał
Karol Wojtyła przyszedł do bada-
czy na wizję lokalną. Na zebraniu
razem z naukowcami i kapłana-
mi z katedry, wysłuchawszy opinii
wszystkich zebranych, wyraził zgo-
dę na dalsze badania naukowe.
Oficjalny komunikat z tego spotka-
nia stwierdzał: Zebrani stwierdzili,

że w komorze grobowej znajdują się
szczątki szkieletu ludzkiego i drew-
nianej zbutwiałej trumny. Szczątki
te są na miejscu, w którym był
pogrzebany król Kazimierz Jagiel-
lończyk. Układ szczątków wskazuje
na to, że komora grobowa nigdy nie
była otwierana. Ksiądz kardynał
Karol Wojtyła jako gospodarz kate-
dry wawelskiej za opinią zebranych
wyraził zgodę na przeprowadzenie
eksploracji i badań naukowych ca-
łej zawartości komory grobowej.

Trumna była wykonana z wy-
drążonego pnia drewna o długości
220 cm, wysokości 55 cm i szero-
kości 60 cm przy ramionach zmar-
łego. Dłubanka zmniejszała swą
szerokość do 36 cm przy stopach.
W tej trumnie zwłoki królewskie
transportowano z Grodna i mia-
ła ona zapobiec przesuwaniu się
ciała króla. Trumny w Krakowie
przed pogrzebem prawdopodobnie
nie otwierano. Król zmarł 7 czerw-
ca 1492 roku i transport zwłok od-
bywał się w czerwcu i lipcu. Ciało
Jagiellończyka owinięto w purpu-
rową tkaninę altembasową, prze-
tykaną srebrną nicią. W grobow-
cu nie znaleziono obuwia. Obok
czaszki znajdowały się resztki mie-
cza z zachowaną rękojeścią. Był
to półtoraręczny, nieozdobny miecz
bojowy, taki sam, jakim dokonu-
je się pasowania gimnazjalistów
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w Trąbkach Wielkich. Historycy
odnaleźli koronę grobową, jabłko
i berło wykonane ze skóry i pier-
wotnie prawdopodobnie pomalowa-
ne na żółto. Nawet po śmierci
nasz patron okazał się skromnym
i niewymagającym człowiekiem. Na
dnie zbutwiałej trumny między ko-
śćmi palców znaleziono jeden złoty
pierścień z turkusowym oczkiem.
Szkielet królewski z przedmiotami
z trumny leżał w nienaturalnym
przemieszczeniu na dnie komory.
Zagadka chaosu w komorze gro-
bowej została szybko rozwiązana.
Pierwotnie trumna spoczywała na
trzech żelaznych sztabach, 80 cm
nad posadzką. Kiedy korozja znisz-
czyła żelazne podpory, trumna ru-
nęła na dno grobowca powodując
rozsypanie się kości królewskich.
Teraz przez następnych 5 miesięcy
naukowcy pracować będą nad kró-
lewskim szkieletem. Ksiądz Kardy-
nał Wojtyła żywo interesował się
wynikami badań. Był informowany
o nich na bieżąco i często przy-
chodził do kaplicy Świętokrzyskiej,
która teraz zamieniła się w małe
laboratorium badawcze.

18 października 1973 r. na Wa-
welu odbył się ponowny pogrzeb
królewskiej pary (wcześniej odkry-
to grobowiec żony Kazimierza Elż-
biety Rakuszanki). Kardynał Woj-
tyła zwraca się do przybyłego epi-
skopatu z Prymasem Wyszyńskim
w następujący sposób: Arcybiskup
krakowski wraz z kapitułą metro-
politalną i całym Kościołem kra-
kowskim prosi dzisiaj o szczegól-
ną, niezwykłą posługę religijną.

W związku z odnowieniem Ka-
plicy Świętokrzyskiej wydobyliśmy
z największą czcią szczątki do-
czesne wielkiego króla Kazimierza
Jagiellończyka oraz jego małżon-
ki królowej Elżbiety, Matki Kró-
lów. Po badaniach naukowych pra-
gniemy dzisiaj te doczesne szczątki
naszych władców sprzed pięciuset
lat pogrzebać powtórnie. Pragnę
przypomnieć, że ostatnie podobne
wydarzenie miało miejsce w roku
1869, kiedy otwarto grób króla Ka-
zimierza Wielkiego i po zbadaniu
grobu pogrzebano powtórnie docze-
sne szczątki ostatniego z Piastów.
Zwracamy się do Waszej Eminen-
cji, do Waszych Ekscelencji, ażeby
zechcieli przewodniczyć temu akto-
wi religijnemu, przez który odda-
jemy zarazem cześć naszej polskiej
i chrześcijańskiej przeszłości, a tak-
że potwierdzamy ciągłość dziejów
za naszych dni. W czasie homilii
prymas Stefan Wyszyński zwrócił
się ze słowami podziękowania skie-
rowanymi do gospodarza wawel-
skiego wzgórza: Szczęśliwa to oko-
liczność – Najdostojniejszy Kardy-
nale Metropolito Krakowski, Stróżu
Królewskiej Katedry – że wydobyłeś
z jej podziemi najpotężniejsze pro-
chy królewskie i ukazałeś je całemu
Narodowi. Tym samym zwróciłeś
myśli nasze ku przeszłości. Ka-
żesz nam myśleć o przedziwnym
wieku, który napełnia nas dumą.
Nie tylko dlatego, że w tych cza-
sach Polska była najpotężniejszym
imperium europejskim, ogarniają-
cym niemal milion trzysta tysięcy
kilometrów kwadratowych, ale że
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była wówczas także wyrazicielką
wolności ducha Narodu, czemu da-
ła wyraz już wcześniej na polach
Grunwaldu.

Kiedy ceremonia pogrzebowa
dobiegła końca Kardynałowie pode-
szli do katafalku, a Prymas przed
trumnami królewskimi powiedział:
Królowi Nieśmiertelnemu Wieków
powierzamy prochy króla Kazimie-
rza Jagiellończyka i małżonki jego,
królowej Elżbiety. Ośmiu członków
Bractwa Kurkowego dźwiga dwie
ciężkie ołowiane trumny, a w tym
momencie powoli i ciężko zaczyna
bić dzwon Zygmunt. Bije po raz
pierwszy na pogrzeb tego wielkie-
go króla i jego żony. W kaplicy

Świętokrzyskiej Karol Wojtyła do-
pełnia obrządku. Sypie na trumny
łopatką ziemię i zapewne wypo-
wiada słowa, jakie mówi ksiądz
na chrześcijańskim pogrzebie: Pro-
chem jesteś i w proch się obrócisz,
ale Pan cię wskrzesi w dniu osta-
tecznym. Śpij w pokoju. W ten oto
sposób arcybiskup krakowski Kar-
dynał KarolWojtyła przyszły papież
dokonał ponownego pogrzebu pa-
trona naszego gimnazjum i oddał
należną mu cześć od współczesnego
pokolenia Polaków.

Mariusz Paradecki

Powtórny pogrzeb pary królewskiej Kazimierza Jagiellończyka i ElżbietyRakuszanki
w roku 1973 w katedrze na Wawelu.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

W dniach 1– 8 września miał
miejsce, tradycyjnie już, tygodnio-
wy odpust ku Czci Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w naszym
sanktuarium. W tym roku ponow-
nie główna uroczystość odpustowa
w dniu 8 września połączona została
z obchodami dożynek powiatowych.
Przed uroczystą sumą odpustową
odbyły się ceremonie poświęcenia
wieńców dożynkowych, wybór naj-
ładniejszych koron żniwnych oraz
wręczenie wyróżnień rodzinom z po-
wiatu gdańskiego, nominowanym
przez Kapitułę Promującą Wzoro-
we Rodziny. Po południu na miej-
scowym stadionie odbył się festyn
i zabawa taneczna na bocznym bo-
isku. Więcej o tegorocznym odpuście
można przeczytać w artykule ks.
E. Szymańskiego, zamieszczonym
na stronach 7– 12 „Kany”.

***
21 września w naszym koście-

le sakrament małżeństwa zawar-
li Agnieszka Karpińska z Trąbek
Wielkich z Andrzejem Andrzejew-
skim z Gdańska.

***
21 września odbyła się uroczy-

stość poświęcenia i oddania do użyt-
ku nowej remizy OSP w Trąbkach
Wielkich. W 55 roku istnienia tej
jednostki druhowie doczekali się sie-
dziby z prawdziwego zdarzenia. Bu-
dowa trwała kilka lat przy wielkim
wkładzie pracy społecznej członków

trąbkowskiej jednostki. Gratuluje-
my strażakom i życzymy, aby nowy
obiekt służył im przez długie la-
ta. Szerszą relację z uroczystości
zamieścimy w następnym numerze
„Kany”.

***
Poniżej oczekiwań kibiców i dzia-

łaczy piłkarskich, a chyba i samych
zawodników, spisują się (jak dotych-
czas) seniorzy zespołu Orzeł Trąbki
Wielkie, w nowym sezonie rozgry-
wek piłkarskich klasy okręgowej.
W grupie I, po 6 kolejkach, nasz
zespół zajmuje 14. miejsce z dorob-
kiem zaledwie 3 punktów. Drużyna
odniosła tylko jedno zwycięstwo (3:1
ze Startem Mrzezino) i poniosła 5
porażek. Mamy nadzieję, że piłkarze
przypomną sobie jak grać skutecz-
nie (jak wiosną tego roku) i szybko
opuszczą dolne rejony tabeli, czego
im i sobie gorąco życzymy.

***
Trwają roboty przy budowie

trąbkowskiego gimnazjum. Termin
zakończenia budowy I etapu inwe-
stycji, ustalony w wyniku przetargu
na koniec sierpnia, został przesu-
nięty do końca br. Obecnie trwa-
ją roboty instalacyjne wewnętrz-
ne i zewnętrzne, roboty tynkarskie
z ociepleniem ścian zewnętrznych,
wstawiane są okna, a dach pokry-
wany jest blachodachówką. Zarząd
Gminy podjął decyzję, aby zamiast
zbiornika na ścieki przy szkole, wy-
budować biologiczną oczyszczalnię
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Młoda para Agnieszka i Andrzej Andrzejewscy.

Trwa budowa trąbkowskiego gimnazjum – stan prac w dniu 21 września 2002 r.
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ścieków w Trąbkach Wielkich, na
terenie przeznaczonym na ten cel
w planie zagospodarowania prze-
strzennego. Do oczyszczalni dopro-
wadzono by na razie ścieki z gim-
nazjum, hali sportowej, szkoły pod-
stawowej, ośrodka zdrowia i GOK-
SiR, a po rozbudowie oczyszczalni
również innych budynków – w za-
leżności od posiadanych w budżecie
środków.

***
Zarząd Gminy powierzył obo-

wiązki dyrektora przedszkola
w Trąbkach Wielkich pani Bo-
żenie Dawidowskiej na okres od
3.09.2002 r. do 31.08.2007 r. Dotych-
czasowa dyrektorka, pani Janina
Balcer przeszła na emeryturę.

Oprac. S.D.

W sobotę, 22 września została poświęcona i oddana do użytku nowa remiza
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach Wielkich.

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom
i wychowawcom życzymy zdrowia i pogody ducha,

a także dobrych i wdzięcznych uczniów.

Redakcja „Kany”
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z sierpnia to
PIELGRZYMKA.
Nagrody w konkursie „Kany”, którą funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich,
wylosował Wojtek Kosiński z Trąbek Wielkich. Gratulujemy.
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 20 października).

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Krzyżowa. 2. Kwiat z kolcami. 3. Jedno ze zbóż. 4. Pierwszy człowiek.
5. Ulubiony batonik. 6. Główna rzeka Polski. 7. Duży w kinie. 8. Nasz
powszedni.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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NA WESOŁO

Niech pan powie, doktorze, czy
zawsze udaje się panu wyrwać ząb
bez bólu?
– O nie, wczoraj zwichnąłem sobie
rękę.

***
Jasiu, dlaczego Małgosia płacze?
– Z lenistwa.
– Jak to?
– Usiadła na kaktus i nie chce się jej
wstać!

***
Niedowiarek mówi do kapłana:
– Chrześcijaństwo istnieje dwa
tysiące lat, ale ja nie widzę by ludzie
byli lepsi i choć trochę się zmienili.

Ksiądz na to odpowiada:
– Woda istnieje miliony lat, a niech
się pan przyjrzy swojej szyi!

***
Mama pyta syna: Jak tam wasz
nowy nauczyciel?
– Chyba niewiele wie! Cały czas
o coś nas pyta.

***
Mama pyta syna wracającego ze
szkoły:
– Jaka jest wasza nowa pani
z polskiego?
– Ekologiczna – odpowiada synek.
– Dlaczego? – pyta mamusia.
– Bo nie truje.

INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2002

1. Za śp. Barbarę Kromer
2. Za śp. Anastazego i Paulinę

Chillów
3. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Michała
Kozala – p. Kusaj

4. Pierwszy piątek miesiąca,

przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jadwigi –
p. Papis

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Cecylii – p. Halbowej

6. Za śp. Leona i Agnieszkę
Zulewskich oraz śp. Antoniego
Brembora, godz. 800

#
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Za śp. Władysława Szostka,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna za plony z wioski
Trąbki Wielkie, godz. 1100

Za śp. Henryka Gołembiewskie-
go, godz. 1800

7. Za śp. Sylwestra Reimusa
(4. rocznica śmierci)

8. Za śp. Bronisława Sokołowskiego
9. O zdrowie dla ojca rodziny

10. Za zmarłych z rodziny Machów
11. Za śp. Władysława Szostka
12. Ku czci Miłosierdzia Bożego
13. Za zmarłych z rodzin Struckiel

i Garczyńskich, godz. 800

Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(5. rocznica śmierci), godz. 930

(Czerniewo)
Dziękczynna za plony z wioski
Ełganowo, godz. 1100

Za śp. Łucję Jaszewską
i zmarłych z rodziny Młyńskich,
godz. 1800

14. Za zmarłych z rodzin Pirchów
i Lempkowskich

15. Za śp. Rozalię Marchewicz
(7. rocznica śmierci)

16. Za śp. Pawła Hensel (1. rocznica
śmierci)
O zdrowie dla ojca rodziny

17. Za śp. Barbarę Kromer
18. Za śp. Martę i Witolda

Piszczuków
19. Za śp. Jerzego Zielke, Mariannę

Kamińską i Piotra Wilka
20. Za śp. Urszulę Kinder

(1. rocznica śmierci), godz. 800

Dziękczynna w 81. rocznicę
urodzin Heleny Cieszyńskiej,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa Kariny
i Wojciecha Szulców, godz. 1100

Za śp. Urszulę Salewską,
godz. 1800

21. Za śp. Łucję Selka
22. Dziękczynna w 25-lecie

sakramentu małżeństwa
Krystyny i Jerzego Karpińskich,
z intencji dzieci

23. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa Anny
i Andrzeja Karczów

24. Dziękczynna w 37. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Józefa Ziemanów

25. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Haliny
i Ryszarda Nowaków

26. Dziękczynna w 35-lecie
sakramentu małżeństwa
Emilii i Janusza Brzózków
oraz 25-lecie sakramentu
małżeństwa Barbary i Ireneusza
Niedźwiedzkich oraz 15-lecie
sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Krzysztofa
Niedźwiedzkich

27. Za śp. Metę Cymermann,
godz. 800

Za śp. Stanisława Lewka
i Józefa Rodę, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Stanisława
Chmielewskiego, godz. 1100

Za śp. Bertę Stefan i zmarłych
z tej rodziny, godz. 1700

28. O zdrowie dla ojca rodziny
29. Za śp. Jana Ohla (4. rocznica

śmierci)
30. Za zmarłych lekarzy, którzy

pracowali w Ośrodku Zdrowia
w Trąbkach Wielkich, z intencji
pracowników Ośrodka Zdrowia

31. O powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Magdaleny
– p. Karcz
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
7 października: pierwszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzi
Andrzej Edmund Gdaniec

Rocznice sakramentu małżeństwa
7.10: 2. rocznica sakramentu małżeństwa Beaty i Mariana Rekowskich

18.10: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty i Witolda Kiwaczów
25.10: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Rafała Pisarków
3.10: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Sabiny i Mirosława Reszczyńskich
10.10: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Tomasza Mularczyków
24.10: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Stanisława Czerwów
23.10: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Bożeny i Edwarda Wenzlów
23.10: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Andrzeja Karczów
15.10: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy i Stanisława Luksemburgów
22.10: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny i Jerzego Karpińskich
26.10: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Ireneusza Niedźwiedzkich
29.10: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Haliny i Ryszarda Nowaków
26.10: 35. rocznica sakramentu małżeństwa Emilii i Janusza Brzózków
20.10: 40. rocznica sakramentu małżeństwa Kariny i Wojciecha Szulców

Odeszli do Pana
4 października: 1. rocznica śmierci śp. Alfonsa Czerwińskiego
16 października: 1. rocznica śmierci śp. Pawła Hensel
25 października: 1. rocznica śmierci śp. Urszuli Kinder
28 października: 1. rocznica śmierci śp. Alfonsa Kinder

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


