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Witaj, Jezu,

Synu Maryi,

Tyś jest

Bóg prawdziwy

w świętej Hostii.

Boże Ciało 2003,
ołtarz przy krzyżu



NIE ZAPOMINAJMY O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
w Roku Różańca św.

Różaniec nazwany przez pa-
pieża Leona XIII Psałterzem
Maryjnym jest szczególną for-
mą pobożności Maryjnej. Papieże
ostatniego i obecnego stulecia
szczególnie zachęcają lud chrze-
ścijański do praktykowania tej
formy pobożności i uświęcenia.
Różaniec pomaga bowiem w roz-
ważaniu Ewangelii, eksponując
radosne, pełne apostolskiej pracy
nauczanie i cuda, bolesne i chwa-
lebne wydarzenia z życia Jezusa
i Jego Matki.

Maryja w swoich objawieniach
często zaprasza do modlitwy ró-
żańcowej. To ulubiona modlitwa
świętych i wielkich misjonarzy
Chrystusowych.

W roku Różańca niech nie mi-
nie dzień bez odmówienia choćby
dziesiątki Różańca za papieża,
przeżywającego jubileusz 25-lecia
kierowania Kościołem Chrystu-
sowym, czy o pokój na świe-
cie, a także w sprawach rodziny
i własnego szczęścia. Papież Jan
XXIII do końca życia codzien-
nie odmawiał wszystkie 3 części
Różańca św. Naszemu Papieżo-
wi zawdzięczamy ustanowienie
części czwartej zawierającej Ta-
jemnice światła. Zapoznajmy się

z bogactwem tych tajemnic, zwią-
zanych z publiczną działalnością
Pana Jezusa, od przyjęcia chrztu
w Jordanie po ustanowienie Eu-
charystii w Wielki Czwartek.

Wielu z nas podjęło zobo-
wiązanie codziennego odmówie-
nia w obecnym Roku Różańco-
wym jednej dziesiątki Różańca
w intencji Ojca Świętego. Bądź-
my wierni temu zobowiązaniu.
O szczególną systematyczność
w modlitwie różańcowej proszę
członków Żywego Różańca. Niech
dla was Różaniec stanie się na-
rzędziem ewangelizacji rodziny,
parafii i własnego uświęcenia.
Korzystajmy z miesięcznych spo-
tkań formacyjnych. Bądźcie pew-
ni, że nikt, kto modli się na
różańcu, nie może być potępio-
ny. Maryja będzie zawsze bronić
swoich oddanych czcicieli.

� Tajemnice Radosne
odmawiamy w poniedziałek
i sobotę

� Tajemnice Światła –
w czwartek

� Tajemnice Bolesne –
we wtorek i piątek

� Tajemnice Chwalebne –
w środę i niedzielę.

ks. E. Szymański
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RÓŻAŃCOWE TAJEMNICE ŚWIATŁA

I Tajemnica Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus, jedyny niewinny, przyjmuje nasz
grzech i schodzi do wody na znak
oczyszczenia. Ojciec ogłasza Go Synem
umiłowanym i posyła w Duchu Świę-
tym, abyśmy Go słuchali. (por. Mt 3,
13 – 17)

Panie, Ty oczyściłeś mnie wodą chrztu
i wlałeś mi Swego Ducha. Czy czuję się
posłany, by głosić na co dzień Ciebie
i Twoją miłość?

II Tajemnica Światła
Objawienie się Pana Jezusa na
weselu w Kanie Galilejskiej

Jezus przemienia wodę w wino, a tym
samym objawia Swoje Bóstwo. Maryja
pierwsza nie tylko w Niego uwierzyła,
ale Mu zawierzyła. I dlatego z ufnością
mówi: zróbcie wszystko cokolwiek wam
powie.

Na Jej słowa Jezus wyzwala swą Boską
moc, aby ulżyć ludzkim kłopotom. (por.
J 2, 1 – 12)

Czy ufam Jego mocy w wielkich i ma-
łych sprawach mego życia? Maryjo,
przymnóż mi wiary!

III Tajemnica Światła
Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia

W pierwszym publicznym wystąpie-
niu Pana Jezusa padają słowa: Bliskie
jest Królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię. Wkrótce potem
zachętę do nawrócenia oraz słowa Miło-
sierdzia usłyszy paralityk oraz grzeszna

kobieta: Odpuszczają ci się twoje grze-
chy. (por. Mk 1,15; Mk 2,3 – 13, Łk
7,47 – 48)

Panie, Ty znasz wszystkie moje myśli
i czyny. Ty wiesz ile w nich jest
grzechu. Naucz mnie walczyć z nimi
i ufać w potęgę Twego Miłosierdzia.

IV Tajemnica Światła
Przemienienie na Górze Tabor

Pan Jezus bierze umiłowanych uczniów
Piotra, Jakuba i Jana na Górę Tabor
i ukazuje im Swoje Bóstwo. Zachwyt
uczniów jest tak wielki, że chcą pozo-
stać tam na stałe. Jeszcze nie wiedzą,
że droga Jezusa do chwały prowadzić
będzie również przez cierpienie Ogrój-
ca. Takie są drogi ludzkiego życia –
przez krzyż do światła. Per crucem ad
lucem!

Panie, dziękuję Ci, za doznawane rado-
ści wiary, ale też proszę Cię, byś umac-
niał mnie w chwilach mojego Ogrójca.

V Tajemnica Światła
Ustanowienie Eucharystii

Po cudzie rozmnożenia chleba Jezus
powiedział: Kto spożywa Moje Ciało
i pije Moją Krew ma życie wieczne. Na
ostatniej wieczerzy uczniowie otrzyma-
li Jego Ciało i Krew oraz usłyszeli
polecenie: Czyńcie to na Moją pamiąt-
kę. Kościół wypełnia to polecenie od
dwóch tysięcy lat i stale zaprasza nas
na ucztę przy Eucharystycznym stole.
(por. J 6,48 – 58; 1 Kor 11,23 – 27)

Panie, Ty dajesz mi Siebie w Komunii
św. Naucz mnie ukochać ją i często
przyjmować.
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Lipiec 2003

Kleszczewo

29.06., niedziela: Ireneusz Strukiel
i Małgorzata Garczyńska

30.06., poniedziałek: Jan Kielas,
Roman Ogórek i Tomasz
Morawski

1., wtorek: Zofia Stanolewicz
2., środa: Herbert Tiborski
3., czwartek: Czesław Gawryjołek
4., piątek: Barbara i Mirosław

Staszewscy
5., sobota: Celina Plak
6, niedziela: Aniela Abram
7., poniedziałek: Zygmunt Kielas
8., wtorek: Tadeusz Bławat
9., środa: Ireneusz Abram, p.

Jelińscy
10., czwartek: Albert Sekutowski
11., piątek: Ryszard Kruk
12., sobota: Gerard Lewandowski
13., niedziela: Marcin Janiszewski
14., poniedziałek: Jan Kantak
15., wtorek: Piotr Nowosielski

16., środa: Stanisław Abram
17., czwartek: Wiesław Ożóg
18., piątek: Leon Kanka
19., sobota: Józef Dorniak
20., niedziela: Krzysztof

Wawrynowicz i Irena
Azarowicz

21., poniedziałek: Teresa Łyczak
i Andrzej Szreder

22., wtorek: Henryk Cieciora
23., środa: Zbigniew Ruciński,

Mieczysław Ruciński i Michał
Wendt

24., czwartek: Kazimierz Ruciński
i Zbigniew Szostek

25., piątek: Ryszard Nowak
26., sobota: Henryk Leszczyński
27., niedziela: Zbigniew Wójtowicz
28., poniedziałek: Maria Zielke

i Roman Zielke
29., wtorek: Franciszek Nowak
30., środa: Wiesław Jabłoński
31., czwartek: Wiesław Dymek

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2003

6 lipca: 14. niedziela zwykła

Ez 2,2 – 5
2 Kor 12,7 – 10
Mk 6,1 – 6

„Lekceważony”
Godność twoja. Mimo tego, że

jesteśmy słabi, mali, że tak krót-
ko żyjący; mimo tego, że jesteśmy

przygnieceni naszą materialnością,
naszą cielesnością; mimo tego, że
grzeszni jesteśmy, wciąż upadający –
to przecież stanowimy jedyną, nie-
powtarzalną wartość: wobec Boga,
wobec siebie i wobec bliźnich swo-
ich.

W imię tej wartości masz prawo
domagać się, abyś był szanowany,
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aby nikt cię do niczego nie zmuszał,
nie gwałcił twojej woli, nie rzucał cię
na kolana. Masz prawo domagać się,
byś nie był przez nikogo poniżany,
lekceważony.

W imię tej wartości masz obo-
wiązek nie dopuszczać się niczego
niegodnego: kłamstwa, obłudy, in-
tryganctwa, oszustwa, lizusostwa –
wszelkiego rodzaju interesowności;
stawiać sobie coraz wyższe wymaga-
nia, wciąż próbować wykonywać jak
najlepiej to, co jest twoim życiowym
powołaniem.

13 lipca: 15. niedziela zwykła

Am 7,12 – 15
Ef 1,3 – 14
Mk 6,7 – 13

„Wzywali do nawrócenia”
A my nienaruszeni. W ustalonych

układach: z rodziną, z kolegami,
ze znajomymi. W ustalonym trybie
życia: praca i dom; gazety, radio,
telewizja; bieżące sprawy, kłopoty;
wizyty, imieniny, urodziny; kino, te-
atr, koncert; spoczynek. Wakacje,
znowu praca.

A niedziela? W niedzielę padają
słowa Pana Jezusa. Czy mają szansę,
żeby owoc przyniosły.

20 lipca: 16. niedziela zwykła

Jr 23,1 – 6
Ef 2,13 – 18
Mk 6,30 – 34

„Odpocznijcie nieco”
Nie dajmy się zagadać na śmierć

i nie zagadajmy się sami na śmierć.
Najświętsze słowa mamłane, pa-

plane, powtarzane staną się jak
sieczka, jak plewy, jak uschła tra-
wa. I słowo „wolność” nie będzie
znaczyło wolność, „demokracja” nie

będzie znaczyło demokracja, „samo-
rządność” nie będzie znaczyło samo-
rządność, „sprawiedliwość” nie bę-
dzie znaczyło sprawiedliwość, „uczci-
wość” nie będzie znaczyło uczciwość,
„odpowiedzialność” nie będzie zna-
czyło odpowiedzialność, „praca” nie
będzie znaczyło praca”, „miłość” nie
będzie znaczyło miłość, „Bóg” nie
będzie znaczyło Bóg. Nie będzie zna-
czyło już nic.

Szanujmy te wielkie słowa, bierz-
my za nie odpowiedzialność i nieśmy
je jak skarb najdroższy w naczyniach
glinianych.

27 lipca: 17. niedziela zwykła

2 Krl 4,42 – 44
Ef 4,1 – 6
J 6,1 – 15

„Skąd kupimy chleba, aby oni się
posilili”

Czy czujesz się odpowiedzialny za
jakąś sprawę? Za jak wielką sprawę?
Za drugiego człowieka, za społecz-
ność? Za jak wielką społeczność?

Czy czujesz się odpowiedzialny
za siebie? A może wciąż jeszcze
rozglądasz się, uzależniasz swoje po-
stępowanie, swoje myślenie, od te-
go, czy zostaniesz zaakceptowany.
A może wciąż czekasz na to, żeby cię
dostrzeżono, odkryto, doceniono, po-
prowadzono, skierowano, popchnię-
to. A może wciąż uważasz, że to
ich obowiązkiem jest troszczyć się,
byś był odpowiednio wykorzystany,
że to do nich należy, abyś wykonywał
funkcje, do których zostałeś przygo-
towany, że oni są odpowiedzialni za
to, że się marnujesz.

Oprac. ks. E. Szymański
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KIM JEST DLA CIEBIE PAN JEZUS?

To pytanie często sobie też zada-
ję. Otaczająca nas rzeczywistość tak
nas absorbuje, rozprasza, że stopnio-
wo zapominamy o duchowej sferze
naszego życia. Liczy się „tu i teraz”.
Wciągamy się w pogoń za tym, „by
więcej mieć”. Odnoszę wrażenie, że
niemal wszyscy w naszej doczesnej
pogoni zaczynamy odwracać się od
Chrystusa. On staje się dla nas coraz
bardziej obcy, daleki, niewygodny,
zapomniany. Odrzucamy naukę, że
gdy Chrystus w naszym życiu jest
na pierwszym miejscu, to wszystko
jest na właściwym miejscu.

Będziecie Moimi świadkami

Te słowa Pan Jezus skierował
za pośrednictwem Apostołów do
wszystkich, których obdarował ła-
ską wiary na chrzcie świętym. Nie
wiem, dlaczego Ciebie i mnie Pan
Jezus tak hojnie ubogacił, wywyższył
i zaufał, że przyłączył do Swojej ro-
dziny „przybranych dzieci Bożych”.
Wiem, że to wyróżnienie zobowiązu-
je do wzajemności. On mnie wybrał
i wywyższył, ale czy ja każdego dnia
Go wybieram i wywyższam w moim
duchowym życiu? On mnie kocha,
a co ja kocham? On mi proponuje
radość, szczęście bez końca – czy mi
na tym zależy? Stawiam sobie pyta-
nie: Czy za to jak dziś żyję, jak dziś
pracuję i jak dziś się modlę mogę się
spodziewać wiecznej nagrody? Bę-
dziecie Moimi świadkami w miejscu
pracy, nauki, rozrywki, odpoczynku.

Wielu całymi tygodniami nie skieru-
je serca, myśli ku Bogu – jakie więc
jest nasze świadectwo o Nim?

Mamy czas na toaletę, na dłu-
gie rozmowy i polityczne bezpłodne
dyskusje, na oglądanie kiczowatych,
ogłupiających programów telewizyj-
nych, na przesiadywanie przy fili-
żance kawy czy herbaty, nie mówiąc
już o siedzeniu godzinami na boisku
czy wystawanie godzinami pod skle-
pami. Nie mamy natomiast czasu, by
rano się przeżegnać na rozpoczęcie
(może ostatniego) dnia, ani na jego
zakończenie.

Co czytamy? Prasę katolicką? – to
nas nie interesuje. Chętnie za to czy-
tamy „Nie”, „Fakty i Mity”, „Naj”
i wydajemy na to rocznie mnóstwo
pieniędzy. Czy znasz Ewangelię? Czy
czytasz słowa Ojca Świętego lub pra-
sę katolicką? Jak nasze codzienne
życie ma się do Chrystusowego na-
kazu: „Będziecie Moimi świadkami
od Jerozolimy, aż w po krańce zie-
mi”? W imię jakich konkretnych
wartości każdego dnia coraz bar-
dziej odwracamy się od Chrystusa?
Czy pomijanie Chrystusa przynosi
pokój i szczęście?

Wiara daje życie wieczne

Dziecko, które przyszło na świat,
rodzice chcą ochrzcić. Nie zawsze ro-
zumieją konsekwencje, które z faktu
chrztu wynikają. Podczas ceremonii
chrztu świętego proszą oni o ła-
skę wiary dla swojego dziecka. Na
pytanie kapłana: Co daje wiara? od-
powiadają: Życie wieczne. Zatem bez
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wiary nie można się zbawić. Stwier-
dzenie soboru trydenckiego brzmiało
dosadnie: „Poza Kościołem nie ma
zbawienia”. Droga do zbawienia wie-
dzie przez Kościół i przez posługę
Kościoła. Do Kościoła jesteśmy włą-
czeni na chrzcie świętym.

Kościołowi Pan Jezus pozosta-
wił i zlecił szafarstwo sakramentów
świętych, czyli źródeł łaski potrzeb-
nej do zbawienia. Albowiem „Łaska
Boża jest do zbawienia koniecznie
potrzebna” (prawda wiary). Na dro-
gę wiary rodzice wprowadzają swo-
je dziecko przez posługę Kościoła
i zobowiązują się je tą drogą pro-
wadzić. Tymczasem zawsze znajdują
się dzieci rozpoczynające przygoto-
wanie do Komunii św., których ka-
toliccy rodzice nie nauczyli nawet
poprawnie uczynić znaku krzyża,
nie mówiąc już o modlitwie. Dla wie-
lu rodzin po chrzcie świętym urywa
się kontakt z Kościołem i kontakt
z Bogiem. Przypomną sobie dopiero
o jego wznowieniu przy I Komunii
św. i znów następuje złowroga długa
przerwa. . . Czy taka wiara daje życie
wieczne?

Wiara jest łaską, którą bez na-
szych zasług obdarowuje nas Pan
Jezus. Bardzo trudno jest utraco-
ną wiarę odzyskać. Niekiedy matki
długie lata trwają na modlitwie, by
wyprosić utraconą wiarę dla syna,
córki czy męża. Przykładem jest tu
św. Monika, matka św. Augustyna,
która ponad 17 lat modliła się, by
syn jej odzyskał utraconą wiarę.
Do wiary musimy więc odnosić się
bardzo poważnie i konsekwentnie.
Wybór należy do człowieka i Bóg
szanuje naszą wolną wolę. Pan Je-
zus wielokrotnie odwoływał się do

wolnej woli spotkanych ludzi: „Je-
śli chcesz być zbawiony, zachowaj
przykazania”, albo „Jeżeli chcesz
być doskonały, sprzedaj wszystko
co masz i rozdaj ubogim?”, albo:
„Jeżeli chcesz, pójdź za Mną!” Zna-
mienne jest doświadczenie, że łatwiej
jest poganina włączyć do wspólno-
ty Kościoła niż katolika obojętnego
w tej wspólnocie utwierdzić. Czyta-
łem kiedyś o polskiej uczonej Marii
Curie-Skłodowskiej, która w rozmo-
wie z przyjaciółką skarżyła się, że
nie może odzyskać utraconej wiary
i zazdrościła jej, iż nie może tak
wierzyć i praktykować jak ona.

Łaska wiary to „skarb noszony
w glinianym naczyniu”. Trzeba ją
rozwijać, praktykować i za nią Panu
Jezusowi dziękować, bo wiara „daje
życie wieczne”.

Praktyki religijne

Wiara umacnia się, gdy ją wyzna-
jemy, czyli praktykujemy. Św. Paweł
uczy, że bez wiary nie można podobać
się Bogu. Człowiek rośnie, nabiera
sił, podtrzymuje zdrowie i sprawność
fizyczną, gdy się regularnie odżywia
i przyjmuje odpowiednią ilość po-
trzebnych witamin. Dusza umacnia
się w wierze, gdy nią ustawicznie
się karmi. Pokarmem dla wiary jest
codzienna modlitwa poranna i wie-
czorna. Skoro jestem „dzieckiem
Bożym”, czyż mogę przeżyć dzień
bez skierowania myśli, czy modlitwy
do Boga? Jeśli kocham Chrystusa,
to czyż mogę pozwolić sobie, by
przynajmniej raz w tygodniu Go
nie odwiedzić? By nie uczestniczyć
w niedzielnej Eucharystii – w Ofie-
rze, która za mnie się dokonuje?
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Posłuchaj, jeżeli chłopiec kocha wy-
braną dziewczynę, czyż tygodniami
jej nie odwiedzi (choć mieszka bli-
sko), równocześnie zapewniając, że
ją bardzo, ale to bardzo kocha? Dla
ziemskiej miłości względem drugiego
człowieka zdobywamy się na poświę-
cenie, a dla Chrystusa (a właściwie
dla swojego zbawienia) co czynimy?
Smutno jest słyszeć tłumaczenia:
Nie idę na niedzielną Mszę św., bo
jestem zmęczony. Dla innych waż-
niejsza niż Msza św. jest rozrywka,
giełda, telewizja. Jak więc nasz wysi-
łek ma się do Męki Chrystusa za nas
podjętej, a odnawianej i uobecnianej
we Mszy św.? Czy jeszcze przy takiej
postawie ochrzczony może bezczel-
nie twierdzić, że kocha Chrystusa?,
że troszczy się o zbawienie duszy?

Cośmy zrobili z Mszą św. Rodzice
w niedzielę śpią po sobotnim „grillo-
waniu”. Na Mszę św. nie idą ani oni,
ani dzieci. Pytam uczennicy z I kla-
sy gimnazjum: Czemu nie byłaś na
niedzielnej Mszy św.? Usłyszałem
odpowiedź: „Wszyscyśmy spali do
południa, a po południu się już nie
chciało iść na Mszę św.” Taką odpo-
wiedź zostawiam bez komentarza.

W niedzielę po I Komunii św.,
na zakończenie „białego tygodnia”,
już kilkoro dzieci było nieobecnych
na Mszy św. A przecież rodzice za-
biegali o to, by ich dziecko było
„przyjęte!” Po co? Dla prezentów?
Dla opinii dziadków, sąsiadów, może
ze względu na dorosłych? Czy do
nich nie stosują się słowa Chrystusa:
„Biada gorszycielom. Lepiej żeby się
taki człowiek nie narodził”. Rodzice
pierwszymi gorszycielami, a nie wy-
chowawcami tych niewinnych dzieci!
Jakie usprawiedliwienie podadzą na

„sądzie” po swojej śmierci? Są dzieci,
które po I Komunii św. rok i wię-
cej nie przystępują do spowiedzi św.
Wszystko zapomną. Potem się boją
iść do spowiedzi św. Czyja to wina?
Kilka miesięcy temu spowiadałem
ucznia gimnazjum, który po I Ko-
munii nie był ani razu do spowiedzi.
Nie umiał się spowiadać. Trzeba było
dużo czasu, by mu pomóc. Nie wiem,
czy ta spowiedź była ważna, dobra!
Czyja to wina?

Jest nabożeństwo majowe, różań-
cowe, roraty – dziecka nie posyła-
my, choć nie ma przeszkód, a małe
dziecko wszystko chłonie jak gąb-
ka. Pozbawione praktyk religijnych,
jest jak człowiek bez posiłku. Czy
ostoi się w przyszłości jego wia-
ra? Tak można snuć ten wątek na
tle innych sakramentów, zwłaszcza
sakramentu pokuty, do którego wie-
lu „katolików” nie przystępuje od
lat. Gdy uczestniczę w modlitwie
rodzinnej przy obrazie Miłosierdzia
Bożego, stwierdzam, że wielu z doro-
słych nie umie modlitwy Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Mało
kto umie Wierzę w Boga. Są tacy,
co do spowiedzi ostatnio byli przed
7 laty, przy nawiedzeniu obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej lub I Ko-
munii dziecka. Większość parafian
nie uczestniczy już w rekolekcjach
wielkopostnych i nie przystępuje do
spowiedzi św. wielkanocnej. Czy na-
prawdę kochają Chrystusa?

Wychowanie

Oto garść spostrzeżeń i pytań
związanych z problemem chrześci-
jańskiego wychowania dzieci:
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1. Czy uczymy nasze dzieci po-
zdrowienia chrześcijańskiego, a sami
czy je stosujemy?

2. Czy uczymy postawy wdzięcz-
ności wobec dziadków, nauczycieli,
siebie za świadczone dobro? Dobro to
łaska. Wdzięczność to cnota. Spotka-
ły się w niebie łaska i wdzięczność
i wcale się nie poznały.

3. Czy uczymy szacunku do star-
szych, do wychowawców, do przyro-
dy, do miejsc kultu?

4. Czy uczymy do zachowania
ładu i porządku w miejscach zabawy
czy naszego przebywania? Czemu
tyle śmieci na ulicach, w parkach,
pomieszczeniach czy wreszcie pona-
klejanych w kościele gum do żucia?

5. Kto wypisuje na przystan-
kach, na murze a nawet na świątyni

ohydne słowa? Czy to nie dzieci
z katolickich rodzin? Jakie to świa-
dectwo wiary wobec przybywających
do nas gości z zagranicy czy innych
miejscowości?

6. Dlaczego wychodzimy z kościo-
ła podczas śpiewania hymnów: Boże
coś Polskę, My chcemy Boga? Czy
to dobre świadectwo naszej religijnej
kultury?

7. Dlaczego nasze dzieci nie kła-
niają się na ulicy nauczycielowi,
wychowawcy, księdzu? Czy one bę-
dą szanować rodziców w podeszłym
wieku? Uczmy się od Chrystusa: „On
jak Matkę Ją szanował, Jej posłusz-
nym był. Każde słowo Jej szanował,
chociaż Bogiem był!”

ks. E. Szymański

CZŁOWIEK ISTOTĄ RELIGIJNĄ
Religie świata – hinduizm

Spotkaliśmy się już z takimi
wyrażeniami, jak „karma”, „joga”,
„mantra”. Trafiły one do nas z hin-
duizmu. Religia ta powstała mniej
więcej dwa tysiące lat przed Chry-
stusem.

W ujęciu hinduistycznym Bóg to
Byt Najwyższy, nazywany Brahmą.
Nie jest to jednak osoba i człowiek
nie może go poznać. Ma on do
pomocy bogów „uzupełniających”:
dobroczynnego Wisznu oraz boga
życia i śmierci – Sziwę.

Wyznawca hinduizmu dąży do
wyzwolenia, tzn. do przejścia z ży-
cia ziemskiego do życia duchowego,
co jakoby może osiągnąć na drodze

reinkarnacji (łacińskie reincarnatio,
to „ponowne wcielenie”). Hindusi
wierzą, że po śmierci dusza zmarłe-
go wstępuje w inną, np. człowieka,
zwierzę, a nawet roślinę. „Wędrów-
ka duszy” będzie trwać dotąd, dopó-
ki dusza nie oczyści się całkowicie
ze swoich win.

Na koniec ma nastąpić jej spo-
tkanie z Absolutem i zjednoczenie
się z nim. Tak więc w hinduizmie
do wyzwolenia dąży sam człowiek.

Hinduizm oznacza również po-
dział na kasty. Jest to wprawdzie
podział społeczny, lecz z ogromnym
wpływem na życie religijne. Według
braministów, są trzy uprzywilejo-
wane kasty: duchowni (bramini),
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wojownicy oraz wieśniacy, do któ-
rych należą rolnicy i kupcy. Całą
resztę stanowią pariasi, czyli rodzaj
niewolników. Do kasty przynależy
się ze względu na urodzenie, a pozo-
staje się w niej aż do śmierci. Tylko
reinkarnacja pozwala albo wznieść
się do wyższej kasty, albo spaść do
niższej kasty.

Moralność hinduizmu nakazu-
je szacunek dla życia, powszech-
ne współczucie, życzliwość. jednak
istnieją zasady życiowe związane
z przynależnością do poszczegól-
nych kast.

Życie religijne to między inny-
mi pięć modlitw dziennie, składanie
ofiar (np. z płatków kwiatów) przed
posągami boga. Charakterystyczna
jest również forma ascezy hindu-
skich fakirów – życie w skrajnym
ubóstwie. Zdarza się, że sypiają na
deskach nabijanych gwoździami.

Najbardziej znaną na Zachodzie
praktyką hinduizmu jest joga, czyli
„zjednoczenie”. Nie polega to jed-
nak na spotkaniu się z bogiem

w modlitwie, lecz na wchodzeniu
w kontakt z całym stworzeniem,
rozumianym jako wejście w zwią-
zek z „zasadą wszechświata. Jest
to rodzaj techniki panowania nad
własnym ciałem.

W Polsce jest zarejestrowanych
dziewięć związków wyznaniowych
o hinduicznym rodowodzie. Liczbę
ich wyznawców określa się na kil-
kaset osób. Znacznie więcej (czter-
naście związków) skupiło się wokół
buddyzmu, dla którego hinduizm
jest religią bazową.

Liczba wyznawców
najważniejszych religii:

� Chrześcijaństwo – 1400 mln. wy-
znawców

� Hinduizm – 700 mln. wyznawców
� Judaizm – 15 mln. wyznawców
� Islam – 900 mln. wyznawców

Karolina Frąckowiak

JAK PRZEŻYWAM SWOJĄ SAMOTNOŚĆ

Większość czasu spędzam samot-
nie w małym pokoju na poddaszu.
Jest tu czasem chłodno, zwłaszcza
zimą. Mam zaledwie 25 lat, a od
trzech lat choruję na depresję. Nie
jestem pogrążona w żalu czy roz-
paczy z powodu jakiegoś ciężkiego
przeżycia. Depresja to schorzenie
psychiczne, które w mojej rodzi-
nie jest dziedziczone genetycznie.
Mój stryj był chory na schizofrenię,
także babcia ze strony mamy choro-
wała na depresję, a potem jej dzieci:

moja mama i jej brat, no i teraz ja.
Przyjmuję to cierpienie dobrowolnie
i świadomie jako dopełnienie udręk
Chrystusa umierającego na krzyżu.

W przeszłości byłam związana
z grupą młodzieży, skupioną wokół
pobliskiej parafii. Teraz choroba mi
na to nie pozwala. Spędzam więc
większość czasu samotnie w pokoju.
Mieszkam z rodzicami i prócz mnie
cierpi także moja mama, ale tak na-
prawdę owo cierpienie przeżywamy
osobno. Mama, kiedy ma ciężkie dni,
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przeżywa je w samotności, nie dzieli
się z nikim tym, co się z nią dzieje.
Ja odwrotnie – w takich momen-
tach sięgam po telefon i dzwonię po
pomoc do moich duchowych przyja-
ciół. Stany, jakie przeżywam, są na
tyle niebezpieczne, że będąc w zu-
pełnej izolacji, mogłabym popełnić
samobójstwo. Tak więc pomimo te-
go, że jesteśmy dwie, każda z nas
cierpi indywidualnie na swój spo-
sób. Ja – na moim poddaszu, mama
– w pokoju na dole.

Dar, który zbliża mnie do Boga

Czasem jest mi bardzo cięż-
ko. W moim wieku powinnam tęt-
nić żywiołowością, a ja jestem po
prostu umęczona. Każdy moment,
w którym czuję się dobrze, wyko-
rzystuję na odpoczynek po udręce
wewnętrznej, jaką mam za sobą,
a potem piszę, dzieląc się tym, co
mi w tym czasie wpadnie do gło-
wy. Większość czasu spędzam na
pisaniu rozmyślań, refleksji religij-
nych i teologicznych, bo kończę stu-
dia teologiczne. Wysyłam je czasem
znajomym, które poznałam w cza-
sie ostatniej hospitalizacji. Pisanie
sprawia mi dużo satysfakcji i mobi-
lizuje mnie to do jakiejś aktywności.
Na razie nie jestem w stanie podjąć
jakiejkolwiek pracy. Czasem my-
ślę o założeniu rodziny, ale boję
się obciążyć kogoś swą niedyspozy-
cją. Poza tym, co z dziećmi? Nie
chcę dalej przenosić tego schorze-
nia, przekazywać go dalej, bo to
naprawdę nieciekawa sprawa – ist-
nieje wiele innych form ubogacania

swego życia. Przed zachorowaniem
myślałam o wstąpieniu do zakonu,
by oddać się całkowicie Bogu. Teraz
nie mogę realizować tej formy życia,
ale przecież oddanie się całkowicie
Bogu jest możliwe także w życiu
osoby świeckiej.

Przeżywane cierpienie traktuję
jako dość niekonwencjonalny dar,
który zbliża mnie do Boga. Całko-
wicie Mu ufam i nie lękam się,
kiedy On się zbliża. Witam Go
z radością, gdy mimo zamkniętych
drzwi przybywa do mnie. Drzwi
są zamknięte, aby utrzymać ciepło
w pokoju, ale serce jest zawsze
czujne, a wzrok duszy wyostrzony,
by dostrzec Umiłowanego. Kiedyś
zapytałam Pana, dlaczego obdarzył
mnie cierpieniem. Szybko nadeszła
odpowiedź w postaci myśli: „Bo ty
tak z radością Mnie witasz, kiedy
cię nawiedzam, i przyjmujesz każ-
dy podarunek i sprawę, z jaką do
ciebie przybywam. Wiedziałem, że
będziesz umiała sobie z tym po-
radzić i zrobisz z tego właściwy
użytek względem siebie samej, jak
i dla dobra innych osób”.

Tak więc spędzam większość cza-
su samotnie w zaciszu swego po-
koju, a częstym moim gościem jest
Umiłowany mej duszy i nie wiem,
czy jakikolwiek młodzieniec mógłby
z Nim rywalizować o me względy.
Nie umiem powiedzieć, czy samot-
ność jest mi przypisana tylko na
jakiś czas, czy na zawsze, ale jest
mi z nią dobrze.

Ania
„Słowo wśród nas”
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POD HASŁEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Czerwiec w Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich upływał w dużej mierze pod
kątem wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Dokładnie tydzień przed
referendum w szkole odbył się pierw-
szy Dzień Europejski, w trakcie któ-
rego odbywały się pokazy mody, pre-
zentacje i konkursy wiedzy o krajach
unijnych.

Każdy z konkursów miał na celu
przybliżenie młodzieży problematy-
ki unijnej. Tak więc konkurs mody
unijnej miał na celu zaprezentowa-
nie strojów inspirowanych flagami
i barwami narodowymi poszczegól-
nych państw (bezapelacyjnie zwycię-

żyły modelki z klasy Ia), a wszystko
w nastroju dobrej zabawy. Podob-
nie rzecz miała się z konkursem
na najlepszą prezentację. Tu także
wygrała Ia, ale na uwagę zasługi-
wały wszystkie prezentacje, bowiem
przybliżały widzom historię, trady-
cje, obyczaje i współczesne problemy
poszczególnych krajów. Najbarwniej-
szej prezentacji dokonali uczniowie
klas Ia i Ib. Jednak konkursem, któ-
ry wzbudził najwięcej emocji i chyba
najwięcej ważył w całym dniu, był
konkurs wiedzy o Unii. Poprowa-
dziły go uczennice (już absolwentki)
Magda Pikula i Martyna Kurowska,
a wygrała klasa Ic.

Premier Jerzy Buzek w Trąbkach Wielkich dokonał wpisów do szkolnej i sołeckiej
kroniki.
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Kulminacyjnym momentem dni
tuż przed referendum była wizyta
w szkole byłego premiera Jerzego
Buzka, która nastąpiła 4 czerwca.
Spotkanie to przyciągnęło do szko-
ły nie tylko młodzież, ale przede
wszystkim dorosłych.

Na wstępie tego spotkania pre-
mier przedstawił zebranym obraz
tego co nas czeka po wejściu do
Unii, a następnie zaprosił do dys-
kusji, w której wielką aktywnością
zaskoczyli młodzi ludzie, na ogół
deklarujący obojętność wobec poli-
tyki. Najczęściej pytali o kwestie
edukacji w krajach Unii, o szan-
se na tamtejszych rynkach pracy,
ale również o tak trudne proble-
my jak stosunek Unii do Polaków
mieszkających w Kazachstanie, czy
Białorusi, czy podatek katastralny.
Ze strony dorosłych padały głów-
nie pytania o rolnictwo, kwestie
własności i bezrobocie.

Odpowiadając na każde pytanie
w miarę wyczerpująco, profesor Bu-

zek powiedział w pewnym momen-
cie, że członkostwo Polski w Unii
to nie czerpanie korzyści od chwili
wstąpienia, ale przede wszystkim
wytężona praca. Dają nam tylko –
mówił – produkty, ale smaczny tort
musimy upiec sobie sami i musimy
nauczyć się to robić. W przeciwnym
razie staniemy się tylko konsumen-
tami unijnych funduszy, tak jak
Grecja.

Jako pozytywne przykłady kra-
jów, które skorzystały z faktu wej-
ścia w struktury Unii Europejskiej,
podał Portugalię, Hiszpanię i Irlan-
dię.

Spotkanie to zaowocowało wpi-
sami pamiątkowymi do szkolnej i so-
łeckiej kroniki, wspólnymi fotogra-
fiami z uczniami i pracownikami
gimnazjum i powszechnym odczu-
ciem, że premier Jerzy Buzek to
skromny i łatwo nawiązujący kon-
takt z ludźmi człowiek.

S. Szulist

SUKCES ZA SUKCESEM

W dniu 1 czerwca w Łęgowie
odbył się II Powiatowy Konkurs
Piosenki „Śpiewać każdy może”.
W przesłuchaniach mogli brać
udział uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z wszystkich gmin
powiatu gdańskiego.

Gimnazjum im. K. Jagielloń-
czyka w Trąbkach Wielkich repre-
zentowało trzech uczniów: Mar-

ta Idem, Krzysztof Kędzierski
i Agnieszka Bąk. Jury po przesłu-
chaniach wszystkich uczestników
oznajmiło, że poziom tegorocz-
nych przesłuchań był bardzo wy-
soki. Komisja oceniała: intonację,
emisję głosu, dobór repertuaru,
ogólny wyraz artystyczny.

W gronie laureatów znalazło
się dwóch uczniów z naszej gmi-
ny: Agnieszka Bąk, która zdobyła
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I miejsce i GRAND PRIX za pio-
senkę M. Rodowicz „Niech żyje
bal”, Krzysztof Kędzierski zajął
trzecią lokatę z piosenkę De Mo-
no „Statki na niebie”. Uczniów
i opracowanie piosenek do kon-
kursu przygotował Janusz Beyer.

Tydzień później, po sukcesach
naszych wokalistów, w dniach
6 – 8 czerwca 2003 r. Zespół Muzy-
ki Dawnej „Mille Regretz” działa-
jący przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Trąbkach Wielkich brał
udział w I Międzynarodowym Fe-
stiwalu Muzyki Dawnej „Wspólne

Dziedzictwo Kultury”, który od-
był się w Malborku. Na festiwalu
zaprezentowały się zespoły wokal-
ne, instrumentalne, instrumental-
no-wokalne, zespoły prezentujące
muzykę w powiązaniu z innymi
sztukami. Zespół „Mille Regretz”
z Trąbek Wielkich pod kierownic-
twem Janusza Beyera otrzymał
nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu.

Janusz Beyer

Marta Idem, Agnieszka Bąk i Krzysztof Kędzierski reprezentujący Gimnazjum
im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich na powiatowym konkursie piosenki
„Śpiewać każdy może”.
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SZKOŁA W MIERZESZYNIE MA JUŻ PATRONA

Ks. Jan Paweł Aeltermann.

Na posiedzeniu Rady Pedago-
gicznej rozpoczynającej rok szkolny
2002/2003 jako dyrektor szkoły za-
proponowałam, aby rozpocząć pracę
nad nadaniem naszej szkole imienia.
Kol. E. Florczyk zaproponowała, aby
wykorzystać tablicę, która już znaj-
duje się na szkole i poświęcona jest
więźniom hitlerowskim z września
1939 r.

Do stycznia 2003 r. trwały dys-
kusje wśród nauczycieli, uczniów,
rodziców. Na spotkaniu wigilijnym
z seniorami tutejszej parafii, które
odbyło się dnia 8 stycznia 2003 r.
padła propozycja nadania szkole
imienia księdza Jana Pawła Aelter-
manna, byłego proboszcza parafii w

Mierzeszynie, zamordowanego przez
hitlerowców.

Pedagog szkolny p. Maria Soły-
ga i opiekun samorządu szkolnego
p. Elżbieta Koderko przeprowadzi-
ły w klasach z dziećmi pogadanki
na temat referendum nad wyborem
patrona.

Zaraz potem na holu stanęła
urna, do której wszyscy zaintere-
sowani wrzucali swoje propozycje.
Wśród nich znalazła się kandyda-
tura ks. J. P. Aeltermanna, która
uzyskała 57 głosów.

Ucieszyliśmy się, bo wiedzieli-
śmy, że ta kandydatura będzie naj-
lepsza. Uzyskaliśmy akceptację ro-
dziców, uczniów i całej społeczności
lokalnej. Powołaliśmy zespół dorad-
czy, który miał zacząć pracę nad zbie-
raniem wiadomości o ks. J. P. Aelter-
mannie. W skład zespołu weszli: dyr.
szkoły Zofia Szymańska, proboszcz
parafii ks. Gerard Borys, sołtys wsi
Rita Lewandowska, nauczyciele: Ma-
ria Sołyga, Ewa Florczyk, Ludwika
Masłowiecka, rodzice: Iwona Konkol
i Ewa Papis.

Dnia 27 lutego 2003 r. zespół spo-
tkał się z p. Piotrem Szubarczykiem
Kierownikiem Referatu Wystaw, Wy-
dawnictw i Edukacji Historycznej
Oddziałowego Biura Edukacji Pu-
blicznej Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Gdańsku, który poinformował
nas o materiałach znajdujących się
w tym Instytucie. Pan Piotr Szubar-
czyk spotkał się także z uczniami
klas V – VI i przekazał im wiele
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ciekawych wiadomości o ks. J. P. Ael-
termannie, a także o tym, czym
zajmuje się IPN. Od p. P. Szubarczy-
ka dowiedzieliśmy się, że w Nowym
Wiecu potomek właścicieli majątku,
gdzie zginął Ks. J. P. Aeltermann,
p. Bogusław Sulewski postawił obe-
lisk poświęcony pamięci 68 pomor-
dowanych tam ludzi. Przekazał nam
też gazetę „Nasz Dziennik” z dnia
31.XII.2002 r. – 01.01.2003 r., Nr 303,
gdzie znalazł się jego artykuł pt.:
„Strażnik pamięci” opisujący to wy-
darzenie.

Pani Maria Sołyga złożyła wizytę
w Archiwum Kurii Biskupiej, aby
zapoznać się ze znajdującymi się tam
dokumentami związanymi z naszym
Patronem.

Pani Ewa Rutkowska i ja przepro-
wadziłyśmy rozmowy i spisałyśmy
wspomnienia ludzi, którzy pamięta-
ją Ks. J. P. Aeltermanna: p. Łucji
Fast, Marii Fryca, Jana Kapanke.
Pani Danuta Ronowicz, przewod-
nicząca Rady Rodziców, przekazała
materiały zgromadzone przez p. El-
warta z Przywidza.

Od wielu mieszkańców Mierze-
szyna otrzymaliśmy różne materiały,
zdjęcia dotyczące okresu życia i dzia-
łalności Ks. J. P. Aeltermanna, w tym
jego oryginalne zdjęcie z własnoręcz-
nym podpisem, które przekazał nam
pan Wojciech Czerwiński z Mierze-
szyna.

Dnia 3 kwietnia 2003 r. zwróci-
liśmy się z prośbą do Metropolity
Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego oraz do Rady Gminy
w Trąbkach Wielkich o wyrażenie
zgody na nadanie naszej szkole imie-
nia Ks. Jana Pawła Aeltermanna.

W piśmie z dnia 05 kwiet-
nia 2003 r. Arcybiskup Metropolita
Gdański gratuluje nam wyboru Pa-
trona i wyraża radość, gdyż jak pisze
„Ks. Aeltermann swoją działalnością
wykazał, że był nade wszystko ka-
płanem, który, naśladując Chrystusa,
starał się być bliski każdemu czło-
wiekowi, niezależnie od narodowości
czy wyznawanej religii”.

Dnia 10 czerwca 2003 r. w cza-
sie sesji Rady Gminy w Trąbkach
Wielkich zatwierdzono naszą kandy-
daturę. Uczestniczyłam w tej sesji
wraz z uczniami, przedstawicielami
samorządu uczniowskiego.

Wieść o naszej pracy nad nada-
niem imienia tego Patrona obiegła
okolicę – dotarła także do powia-
tu starogardzkiego, gminy Skarsze-
wy. Zaproszono nas na uroczystość
poświęcenia krzyża, który stanął
w miejscu, gdzie został zamordo-
wany ks. J. P. Aeltermann. Uroczy-
stość odbyła się 16 czerwca 2003 r.
w Nowym Wiecu, w posiadłości Pana
Bogusława Sulewskiego. Pojechali-
śmy z przygotowanym montażem
słowno-muzycznym, by uczcić pa-
mięć poległych Polaków oraz Ks.
J. P. Aeltermanna.

Uroczyste, oficjalne nadanie
imienia odbędzie się w okresie je-
siennym.

Jestem przekonana, że postać
Ks. J. P. Aeltermanna, jako Patrona
naszej szkoły, będzie wzorem do
naśladowania dla nas nauczycieli
i naszych wychowanków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie
im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna
Zofia Szymańska
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ŚWIĘTO RODZINY

Po długich, wymagających wy-
siłku przygotowaniach w sobotę
31 maja 2003 roku, mogliśmy za-
prosić wszystkich na drugie już,
organizowane przez szkołę podsta-
wową w Trąbkach Wielkich „Świę-
to Rodziny”. Uroczystość rozpoczęła
się o godzinie 14.00 na stadionie
GOKSiR-u od powitania wszystkich
zebranych przez dyrektor Elżbieta
Gralak oraz podziękowań dla spon-
sorów, bez hojności których nie uda-
łoby się przygotować takiej imprezy.
Zarówno nauczycielom, jak i rodzi-
com działającym w radzie szkoły
zależało głównie na tym, by zapre-
zentować szerszemu gronu osób do-

robek naszej placówki oraz wpłynąć
na integrację lokalnej społeczności
ze szkołą. W bogatym programie
festynu znalazły się występy uzdol-
nionych muzycznie uczniów w przy-
gotowanej przez Michała Olejnika
„Szansie na sukces”, różnorodne za-
wody sportowe dla małych i dużych
prowadzone przez Janusza Jaromi-
na i Jana Trofimowicza, ciesząca
się ogromnym powodzeniem loteria
fantowa przygotowana przez Agatę
Caboń, konkurs plastyczny zorga-
nizowany przez Monikę Rysiewicz
oraz budzące ogromne emocje „po-
tyczki rodzinne”, które z werwą
i humorem prowadziły Sabina Stolc
i Lucyna Rekowska. Ewa Wojtas

Święto rodziny – parada przebierańców.
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poprowadziła konkurs mody ekolo-
gicznej, a Adela Adamczyk przepro-
wadziła konkurs wiedzy dla dzieci
pod hasłem „Jestem wolny, nie uza-
leżniam się” oraz konkurs na plakat
propagujący zdrowy i higieniczny
tryb życia. Przez cały czas trwania
festynu drzwi szkoły były szeroko
otwarte i zachęcały do obejrzenia
„sali pamięci i osiągnięć” przygoto-
wanej przez Krystynę Szymańską
oraz bajecznie kolorowej wystawy
prac naszych uczniów.

Po konkursowych zmaganiach
i emocjach można było posilić się
w bufecie, gdzie serwowano smacz-
ną grochówkę, kiełbaski z grilla, wy-
śmienity bigos i chleb ze smalcem.
Amatorzy słodkości mogli wybierać
w kilkunastu rodzajach domowych
wypieków.

Na zakończenie programu przy-
gotowanego przez szkołę drużyna

młodzieżowa Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Trąbek Wielkich zaprezen-
towała efektowną akcją gaśniczą.

Sprawnie ugaszono płomienie,
nie gasząc jednak chęci do zaba-
wy zebranych na stadionie osób,
tym bardziej, że o 18.00 zaczął
grać zespół muzyczny zachęcając do
wspólnej zabawy „pod chmurką”.

Wysiłek wszystkich pracowni-
ków szkoły, wielu rodziców i krew-
nych naszych uczniów, pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Kultury
oraz otwarte serca sponsorów i wie-
lu osób, których nie sposób tu wy-
mienić, zaowocował udaną sympa-
tyczną imprezą, dzięki której szkoła
pozyskała fundusze na urządzenie
szkolnej kuchni. Jedząc ciepłą zupę
zimową porą, dzieci będą wspo-
minać słoneczny, wesoły majowy
festyn i niezawodnych przyjaciół
naszej szkoły.

Ewa Wojewódka

KRONIKA
nie tylko parafialna

30 maja w Czerniewie odbyła się uro-
czystość nadania Szkole Podstawowej
w tej wsi imienia Zygmunta Bukow-
skiego, znanego i cenionego twórcy
ludowego z Mierzeszyna. W uroczy-
stości wziął udział Zygmunt Bukow-
ski z rodziną oraz wielu zaproszonych
gości.

Podczas części oficjalnej, wójt Bła-
żej Konkol i przewodniczący Rady
Gminy Józef Sroka wręczyli dyrek-
torce szkoły pani Kazimierze Kozak
sztandar ufundowany przez gminę

Trąbki Wielkie. Następnie dzieci zło-
żyły ślubowanie na nowy sztandar.
W trakcie okolicznościowych wystą-
pień wielu gości obdarowało szkołę
różnymi upominkami. Następnie od-
było się odsłonięcie pamiątkowej ta-
blicy z wizerunkiem patrona w holu
szkoły oraz zewnętrznej tablicy z no-
wą nazwą szkoły. Po części oficjalnej,
nastąpił przemarsz uczestników uro-
czystości, z udziałem orkiestry dętej,
do Kościoła pw. Chrystusa Miłosier-
nego w Czerniewie na Mszę św.,
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Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Czerniewie imienia Zygmunta
Bukowskiego, podczas której obecny był Patron.

Występ pani Bożeny Pożyńskiej w koścele parafialnym w Trąbkach Wielkich,
akompaniuje Zdzisław Jaszewski.
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Referendum akcesyjne, głosują mieszkańcy Trąbek Wielkich.

Iwona Kamińska, najlepsza tegoroczna absolwentka Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich odbiera nagrodę i gratulacje z rąk wójta gminy Błażeja Konkola.
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podczas której odbyło się poświęce-
nie sztandaru. Po Mszy św. goście
wrócili do szkoły, gdzie odbył się wer-
nisaż prac Zygmunta Bukowskiego.
Na zakończenie uroczystości odbyło
się wystawne przyjęcie ufundowane
przez sponsorów oraz zabawa tanecz-
na.

***
1 czerwca w naszym kościele, podczas
Mszy św., mieliśmy okazję i przyjem-
ność wysłuchać śpiewu liturgicznego
i pieśni w wykonaniu profesor Aka-
demii Muzycznej z Gdańska pani
Bożeny Pożyńskiej, której na orga-
nach akompaniował nauczyciel muzy-
ki ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich Michał Olejnik oraz Zdzi-
sław Jaszewski, prowadzący zespół
muzyczny przy naszym kościele.

***
4 czerwca w trąbkowskim gimna-
zjum odbyło się spotkanie z byłym
premierem RP prof. Jerzym Buzkiem.
Na spotkanie przybyła liczna grupa
mieszkańców gminy oraz młodzież
gimnazjalna i nauczyciele. Głównym
tematem wystąpienia J. Buzka i py-
tań kierowanych przez uczestników
spotkania do gościa, były uwarun-
kowania oraz szanse i zagrożenia
związane z przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej.

***
W dniach 7 i 8 czerwca odbyło się
referendum w sprawie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. W naszej
gminie głosowanie odbyło się w 4
lokalach. Poniżej przedstawiamy ko-
lejno frekwencję i liczbę głosów za
przystąpieniem do Unii Europejskiej
oddanych w poszczególnych lokalach.

1. Czerniewo: 45,5 %; 74,1 %;
2. Mierzeszyn: 46,4 %; 72,6 %;

3. Sobowidz: 53,9 %; 73,8 %;
4. Trąbki Wielkie: 52,9 %; 74,2 %;

W całej gminie frekwencja wynio-
sła 50,7 %, a „za” głosowało 73,8 %
uczestników głosowania.

***
10 czerwca odbyła się III zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie znalazły się m. in. na-
stępujące sprawy:

1. Na sesję przybyli zaproszeni goście
– przedstawiciele służb i urzędów
powiatowych i wojewódzkich, którzy
omawiali problemy na terenie na-
szej gminy, będące w ich zakresie
działalności. Omawiane były sprawy
bezpieczeństwa publicznego i poża-
rowego, ochrony środowiska, stanu
dróg powiatowych i wojewódzkich
oraz zamierzeń inwestycyjnych i re-
montowych na tych drogach.

2. Dokonano zmian w budżecie gminy
na 2003 rok.

3. Podjęto uchwałę o nadaniu Szkole
Podstawowej w Mierzeszynie imienia
księdza Jana Pawła Aeltermanna,
pracującego w Mierzeszynie przed
II wojną światową i rozstrzelanego
przez hitlerowców w czasie wojny.
Szerszą informację na ten temat
zamieszczamy na str. 15 – 16.

4. Zatwierdzono plan pracy na 2003 r.
Komisji Rewizyjnej istniejącej przy
Radzie Gminy.

5. Zatwierdzono sprawozdanie finan-
sowe za 2002 r. Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wielkich.

***
12 czerwca w naszym kościele od-
prawiona została uroczysta Msza św.
z okazji 16. rocznicy koronacji obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej przez
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Odnowione lichtarze i krzyż z trąbkowskiego kościoła.

Widok budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich wraz z dobudowywanym
segmentem „B” – stan prac 28.06.2003 r.
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papieża Jana Pawła II. Mszy św. kon-
celebrowanej przez księży z dekanatu
Wyżyny Gdańskie przewodniczył ks.
Gerard Borys z Mierzeszyna.

***
W dniach 8 – 14 czerwca w naszym
kościele gościł krzyż, przyniesiony
przez „Pieszą pielgrzymkę z krzyżem
od grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Po-
piełuszki z warszawskiego Żoliborza
przez Górsk do Bazyliki św. Brygidy
w Gdańsku w dniach 10.05. – 15.06.
2003 r.” Krzyż został zabrany przez
uczestników pielgrzymki w południe
14 czerwca i zaniesiony do Gdańska.

***
17 czerwca w Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich odbył się konkurs piosenki
gimnazjalnej, którego zwycięzcą zo-
stała Agnieszka Bąk z Trąbek Wiel-
kich. Należy podkreślić, że Agnieszka
zdobyła także nagrodę główną w II
Powiatowym Konkursie Muzycznym
„Śpiewać każdy może. . .”, zorgani-
zowanym 1 czerwca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Łęgowie.

***
W dniach 16 – 18 czerwca odbyły się
uroczystości zakończenia roku szkol-
nego w naszych szkołach. Najlepsi
uczniowie (średnia ocen co najmniej
4,75) otrzymali świadectwa z wy-
różnieniem oraz nagrody rzeczowe
w postaci książek. Najlepszy absol-
went z każdej szkoły otrzymał tak-
że Nagrodę Wójta Gminy. Poniżej
prezentujemy listę najlepszych absol-
wentów oraz ich średnią ocen:

Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich (klasy III):
1. Iwona Kamińska – 5,46

(nagroda wójta)
2. Agnieszka Bąk – 5,38
3. Magdalena Pikula – 5,38

4. Anna Cholewińska – 5,23
5. Justyna Gralla – 5,23
6. Jacek Dziemiński – 5,15
7. Kinga Kotula – 5,15
8. Magdalena Płoska – 5,15
9. Aleksandra Ptach – 5,08
10. Martyna Kurowska – 5,00
11. Natalia Sadoch – 5,00
12. Joanna Świadek – 5,00
13. Grzegorz Wilczewski – 5,00
14. Róża Wojtas – 5,00
15. Kamila Błaszczyk – 4,92
16. Magdalena Jaśkiewicz – 4,92
17. Beata Kalinowska – 4,89
18. Aneta Karcz – 4,85
19. Angelika Ślusarczyk – 4,77
20. Kamil Walczak – 4,77

Szkoła Podstawowa
w Trąbkach Wielkich
(klasy VI):
1. Paulina Chylińska – 5,7

(nagroda wójta)
2. Katarzyna Karczewska – 5,1
3. Marta Kulwikowska – 5,1
4. Paulina Antkowiak – 5,0
5. Iwona Lipa – 4,9
6. Jacek Nowak – 4,8
7. Kamil Kowalewski – 4,8

Szkoła Podstawowa
w Kłodawie (klasa VI):
1. Aneta Piepiórka – 5,2

(nagroda wójta)
2. Sebastian Kostek – 5,1
3. Marcin Stępowski – 5,1

Szkoła Podstawowa
w Mierzeszynie
(klasy VI):
1. Paweł Bukowski – 5,4

(nagroda wójta)
2. Paulina Raszewska – 5,3
3. Aneta Ronowicz – 5,3
4. Agata Koziełło – 5,2
5. Monika Koprowska – 5,1
6. Natalia Plak – 5,1.
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7. Ewa Piotrzkowska – 4,9
8. Paulina Pocełujko – 4,8
9. Anna Warda – 4,9

Listę najlepszych absolwentów po-
zostałych szkół podamy w następ-
nym numerze „Kany”, natomiast
wszystkim absolwentom gimnazjów
w Trąbkach Wielkich i Warczu życzy-
my dostania się do wybranych szkół
ponadgimnazjalnych.

***
W czerwcu została wykonana reno-
wacja krzyża i świeczników z naszego
kościoła parafialnego – po tym zabie-
gu przedmioty te wyglądają jak nowe.

***
Zgodnie z harmonogramem postępują
prace przy budowie segmentu „B”
gimnazjum w Trąbkach Wielkich; na

części tego budynku położono już
pokrycie dachowe.

***
28 czerwca w naszym kościele zosta-
ła odprawiona Msza św. w intencji
emerytów i rencistów NSZZ „Soli-
darność” z terenu naszego powiatu
oraz Miasta i Gminy Pruszcz Gdań-
ski, w której uczestniczyło ok. 80
osób. Organizatorzy zaprosili władze
powiatu oraz władze gminy miej-
skiej i wiejskiej Pruszcz Gdański.
Liturgię uświetnił Zespół Muzycz-
ny „Łęgowianie” pod kierownictwem
Diany Urbaniak. Po Mszy św. w Do-
mu Pielgrzyma odbyło się spotkanie
integracyjne członków związku i za-
proszonych gości.

Oprac. S. D.

Kościół w Czerniewie, tynkowanie ścian – stan prac 28.06.2003 r.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z maja to
WNIEBOWSTĄPIENIE.
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.
Kupon z podanym rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu
(do dnia 20 lipca).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Drzwi do stodoły. 2. Tętnica główna. 3. Zwalcza chorobę. 4. Główna lub
boczne w kościele. 5. Zakochany w sobie. 6. Teatrzyk Bożonarodzniowy.
7. Zbiór prawd wiary. 8. Nieśmiertelna w człowieku. 9. Rozważane podczas
modlitwy różańcowej. 10. Element zastawy. 11. Ulubiony czas w szkole.
12. „Gorąca” łazienka. 13. Wydaje wyroki. 14. Miasto, w pobliżu którego
Szaweł spotkał Jezusa. 15. Podzieliła los Gomory.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE

Dnia 26 kwietnia br. w Cetniewie
koło Władysławowa odbył się finał
wojewódzkiego konkursu pt. „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. W gru-
pie wiekowej 17 – 19 lat występował
nasz jedyny reprezentant Piotr Sro-
ka z Ochotniczej Straży Pożarnej
Ełganowo, który zajął 4. miejsce.

***
Dnia 26 kwietnia br. z samego rana
już po raz 4. strażacy z naszej gminy
wyruszyli do Okręgowej Stacji Krwio-
dawstwa w Gdańsku Wrzeszczu, aby
honorowo oddać krew. W akcji „Dar
krwi” zorganizowanej przez Zarząd
Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej i rozpropagowanej w naszej

gminie przez prezesa Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP Jana Kosińskiego
udział wzięło 21 strażaków, w tym
3 panie: Irena Kotula i Barbara Sur-
ma z Ełganowa oraz Magda Budnik
z Trąbek Wielkich. W sumie strażacy
oddali 7700 ml krwi.

***
W dniach od 30 maja do 1 czerwca
odbył się Wojewódzki Zlot Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych w Gar-
czynie koło Kościerzyny. Naszą gmi-
nę reprezentowały dziewczęta z OSP
Ełganowo, które w swojej grupie wie-
kowej zajęły II miejsce na 11 startu-
jących drużyn. Gratulujemy.

Jan Kosiński

INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2003

1. Za śp. Władysławę i Józefa Tyc

2. Za śp. Ludwikę (1. rocznica
śmierci) i Sylwestra Reimus

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Anieli
Salawy, p. Szostek

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Magdaleny,
p. Karcz

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Jadwigi, p. Papis

#

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K
R

Z
Y

Ż
Ó

W
K

A

79



6. Za śp. Kazimierza
Stanolewicza, godz. 800

Dziękczynna w 59 rocznicę
urodzin Józefa Ziemana wraz
z prośbą o zdrowie, godz. 930

Za śp. Annę Heyer oraz
śp. Antoniego i Monikę Drawz,
godz. 1100

Za śp. Kazimierza Dubielę
(10. roczn. śmierci), godz. 1800

7. Dziękczynna w 13 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Wojciecha Skierków

8. Za śp. Kazimierza Stanolewicza
9. Za śp. Mieczysława Bławata

10. Za śp. Stefanię Reca
11. W intencji rodziny Kratzkich
12. Za śp. Kazimierza Stanolewicza
13. Za śp. Józefa Kosztyłę

(4. rocznica śmierci), godz. 800

Za śp. Jana i Leona
Hendrychów i zmarłych z tej
rodziny, godz. 930

Za śp. Jana Bukowskiego
(2. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Mariannę i Henryka
(4. rocznica śmierci)
Mickiewiczów, godz. 1800

14. Za śp. Helenę Siatkowską
oraz śp. Bronisławę Dreschel
i zmarłych z tej rodziny

15. Za śp. Gertrudę Dufke
16. Za śp. Urszulę, Stanisława

i Willego Salewskich oraz
śp. Marię Plicht

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

18. Za śp. Józefa Smolarczuka
19. Za śp. Alfonsa Macha

i zmarłych z tej rodziny
20. Za śp. Kazimierza

Stanolewicza, godz. 800

O szczęśliwe zbiory, z róży
św. Franciszka oraz za
śp. Martę i Józefa Sawickich,
Helenę i Józefa Rodów i Jana
Zawickiego, godz. 930

Za śp. Pawła i Jadwigę
Garczyńskich, godz. 1100

21. Za śp. Gabriela Łyczaka
(5. rocznica śmierci)

22. Za śp. Jadwigę Laskowską
oraz zmarłych z rodzin Lagów
i Szczodrowskich

23. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa Ewy
i Zbigniewa Lorkowskich

24. Za śp. Stanisława
25. Za śp. Jakuba Czerwa
26. O zdrowie i błogosławieństwo

dla rodzin Krępów i Grallów
27. Za śp. Łucję Selka, godz. 800

Dziękczynna i z prośbą
o zdrowie dla Anny Burdówny,
byłej kierowniczki szkoły
Polskiej Macierzy Szkolnej
w Ełganowie, godz. 930

Za śp. Stanisława Krępę oraz
zmarłych z rodzin Krępów
i Rusinów, godz. 1100

Za śp. Andrzeja i Zbigniewa
Bońków oraz śp. Józefinę
i Józefa Kolbergów, godz. 1800

28. Za śp. Helenę Szymczyk
i Czesława Bujaka oraz
zmarłych z rodzin Oroniów
i Szymczyków

29. Za śp. Jana, Jerzego i Janusza
Brandt

30. Za śp. Jerzego Zielke,
Mariannę Kamińską i Piotra
Wilka

31. Za śp. Ignacego Olszewskiego
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
7 lipca: pierwszą rocznicę chrztu św. obchodzą: Łukasz Leszek Kowalewski,
Michał Przemysław Kempik, Wiktoria Mazura, Magdalena Anna Tkaczyk,
Agnieszka Magdalena Budnik.

Rocznice sakramentu małżeństwa
27 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny i Michała Matuszewskich
28 lipca: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty i Marcina Rogallów
28 lipca: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny i Roberta Krobskich
1 lipca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Aliny i Grzegorza Szymczyków
4 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli i Tomasza Caboniów
10 lipca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Adama Bremborów
23 lipca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy i Zbigniewa Lorkowskich
30 lipca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty i Jana Sieńków

ODESZLI DO PANA

25 maja: zmarł w wieku 52 lat śp. Kazimierz Wlizło z Trąbek Wielkich.
28 maja: zmarła w wieku 86 lat śp. Irena Surma z Ełganowa.

25 lipca: 1. rocznica śmierci śp. Zygmunta Fenskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


