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Po górach,

dolinach

rozlega się dzwon.

Anielskie witanie

ludzim głosi on:

Ave, ave,

ave Maryja!

Zdrowaś, zdrowaś,

zdrowaś Maryja!

Kiko Argüello,

ikona Maria 2000



CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE
Najpiękniejszy miesiąc w roku,

maj Kościół poświęca Matce Naj-
świętszej, która „Boga na świat
nam przyniosła”. To w polskim
folklorze w maju, przy udekorowa-
nych przydrożnych figurach i krzy-
żach oraz w świątyniach, przy za-
chodzącym słońcu gromadzą się
czciciele Matki Najświętszej, doro-
śli i ci najmłodsi, aby w Litanii
loretańskiej wyśpiewać chwałę Ma-
ryi.

Sama litania powstała z próśb
wypisywanych przez wiernych na
ścianach domku Matki Bożej w Lo-
reto we Włoszech. Stąd nazwa tej
litanii. Zachęcam do udziału w tych
nabożeństwach wszystkich drogich
parafian, gdyż należymy do „lu-
du wybranego” od wieków przez
Maryję w tym trąbkowskim sank-
tuarium. Maryjna pobożność pro-
wadzi nas do Jezusa, który w te-
stamencie z krzyża dał Ją nam za
Matkę. Jezus wskazuje na Matkę,
a Ona z kolei prowadzi nas do Sy-
na i zachęca nieustannie: „uczyńcie
wszystko, cokolwiek mój Syn wam
powie”.

Nie szczędźmy trudu, by pięknie
wyglądały w maju nasze wioskowe
figury i krzyże, a przede wszystkim
by promieniowały naszą Maryjną
pobożnością. Zasadniczo gromadzi-
my się przy nich na wieczorne na-
bożeństwo o godzinie 19.00. Panie
z Żywego Różańca proszę o zorga-
nizowanie i przewodniczenie tym

nabożeństwom w poszczególnych
wioskach.

***
Cieszę się, że w tym roku miesz-

kańcy Ełganowa odnowili bogatą
w tradycję, liczącą już 140 lat figurę
Matki Bożej Niepokalanej w swojej
wiosce. O wielu rocznicach związa-
nych z Ełganowem piękny, zwięzły
artykuł napisał p. Marek Dziekoń-
ski. Myślę, że się nie pogniewa, że
umieszczamy ten artykuł w majo-
wym numerze „Kany”.

Mam nadzieję, że proponowany
tytuł dla planowanej w Ełgano-
wie kaplicy pw. Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny,
w związku ze 150-leciem dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu NMP
jest jak najbardziej uzasadniony!

***
W niedzielę, 2 maja o godz. 10.00

odbędzie się parafialna uroczystość
przyjęcia 49 dzieci do Pierwszej
Komunii św., a nabożeństwo popo-
łudniowe dla nich planuję w bu-
dującym się kościele Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie o godz. 16.00.

***
W piątek, 14 maja o godz.

18.00 ks. biskup Zygmunt Paw-
łowicz udzieli naszym gimnazja-
listom klas trzecich sakramentu
bierzmowania. Do jego przyjęcia
kandydatów przygotowuje w tym
roku ks. wikariusz Dariusz Woźny.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2004

2 maja: 4. Niedziela
Wielkanocna

Dz 13,14.43 – 52
Ap 7,9.14b – 17
J 10,27 – 30

„Moje owce słuchają mego głosu.
Idą one za mną i ja daję im życie
wieczne. Nie zginą na wieki i nikt
nie wyrwie ich z mojej ręki” –
powiedział Pan Jezus. Ile spokoju
odnajdujemy w tych słowach wte-
dy, kiedy wydaje się nam, że może
nas jeszcze nie odrywa, ale oddala
od Jezusa nasze zmęczenie, brak
czasu, słabość ciała; wtedy, kiedy
grzeszymy i chcemy powrócić; kie-
dy odwracamy się od Boga i nie
myślimy o powrocie; kiedy wydaje
się, że nie można nam już pomóc.

Jezus stale kocha, zawsze czeka.
Radosna nowina o wierności Boga.
Wszystko może, bo jest w Jego
rękach cała wszechmoc Boża.

Przypomina się święty Paweł
z listu do Rzymian: „Któż nas mo-
że odłączyć od miłości Chrystusa?
Utrapienie, ucisk czy prześladowa-
nie, głód czy nagość, niebezpieczeń-
stwo czy miecz?”

9 maja: 5. Niedziela
Wielkanocna

Dz 14,21 – 27
Ap 21,1 – 5a
J 13,31 – 33a.34 – 35

„Przykazanie nowe daję wam,- aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak,

jak ja was umiłowałem” – powie-
dział Pan Jezus.

Na czym polega nowość tego
przykazania? Przecież Stary Te-
stament polecał miłować bliźniego
swego jak siebie samego. Stąd tyle
powtarzających się powiedzeń: ko-
chaj, a będą cię kochali, nie czyń
drugiemu, co tobie niemiłe. Nowość
tego przykazania miłości – to nagłe
olśnienie, że mamy kochać ludzi
tak, jak kochał ich Pan Jezus. Za-
pomnieć o sobie, myśleć o Nim. Tak
jak On oddać dla nich nawet swoje
życie, choćby się wydawało, że się
kocha wbrew samemu sobie. Święta
Teresa pisała o tym, że Bóg nie
żąda od nas rzeczy niemożliwych.
Wystarczy starać się kochać tak, jak
Pan Jezus. Wtedy On poprzez nas
będzie kochał.

Jeżeli się miłujemy, tym samym
miłujemy Jezusa, spełniamy ostat-
nie polecenie Niewidzialnego. On
też prosi o wzajemność.

16 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna

Dz 15,1 – 2.22 – 29

Ap 21,10 – 14.22 – 23

J 14,23 – 29

„Jeśli mnie kto miłuje – będzie za-
chowywał moją naukę, Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy u niego przebywać” –
powiedział Pan Jezus. Czy nie odnaj-
dujemy w tych słowach odpowiedzi
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na odwieczną ludzką tęsknotę: zbli-
żyć się do Boga? To, co przeraża, i to,
co porywa. Przypomina się Mojżesz,
który wiedział, że zobaczyć Boga –
to umrzeć, a przecież pragnął ujrzeć
oblicze Pana.

Czy przebywanie z Bogiem jest
dostępne tylko wielkim mistykom?
Ten, kto kochając Jezusa, kocha
Go w ludziach, ten, kto spełnia
to, czego Bóg od niego żąda – ma
w sobie życie Boże, choćby mu
się wydawało, że błądzi jak Jaś
i Małgosia w ciemnym lesie. Święty
Jan od Krzyża pisał, że Boga nie
można widzieć, dotykać, rozumieć –
nawet kiedy jest najbliżej.

23 maja: 7. Niedziela
Wielkanocna

Dz 7,55 – 60
Ap 22,12 – 14.16 – 17.20
J 17,20 – 26

Dlaczego szerzy się ateizm? Dla-
czego tylu jest niewierzących? Czy
nie my jesteśmy za to odpowiedzial-
ni? Najchętniej oskarżamy innych –
sekciarzy, niedowiarków, materiali-
stów.

Zapominamy o modlitwie Pana
Jezusa: „Nie tylko za nimi proszę,
ale i za tymi, którzy dzięki ich

słowu będą wierzyć we mnie; aby
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Oj-
cze, we mnie, a ja w Tobie, aby
świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał”.
Jezus modlił się wówczas za nich,
wierzących, i za tych, którzy uwie-
rzą, jeżeli zobaczą, że my naprawdę
jesteśmy chrześcijanami i tworzymy
jedną rodzinę. Tak często wytyka-
my palcem gorszycieli, ale czy sami
nie jesteśmy zgorszeniem?

Wielkie dzieło nawrócenia świa-
ta rozpoczyna się od małych nieraz
wysiłków, od budowania zgody w na-
szych rodzinach, parafiach, w śro-
dowiskach pracy.

30 maja: Zesłanie Ducha
Świętego

Dz 2,1 – 11
1 Kor 12,3b – 7.12 – 13
J 20,19 – 23

Ile razy w naszym życiu przeżywa-
my Zesłanie Ducha Świętego, a na-
wet nie wiemy, że to właśnie On.
Nagle rozumiemy prawdę Bożą, jej
wagę w danej chwili życia.

Ile powołań, nawróceń, spowie-
dzi. . .

ks. Jan Twardowski

ŚWIĘTA PASCHALNE W NASZEJ PARAFII

Od dziesiątków lat nasi para-
fianie przygotowują się do Świąt
Wielkanocnych udziałem w reko-
lekcjach św. wielkopostnych, które
tradycyjnie rozpoczynają się w wi-
gilię Niedzieli Palmowej. Jak co

roku, program rekolekcji był do-
starczony rodzinom. W tym ro-
ku rekolekcje prowadzili ojcowie
kapucyni: o. Elizeusz Martynów
i o. Bolesław Konopka z kościoła
św. Jakuba w Gdańsku. Rekolek-
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cje były prowadzone oddzielnie dla
dzieci, dla uczniów gimnazjum, dla
młodzieży ponadgimnazjalnej i dla
dorosłych oraz były ćwiczenia do-
datkowe w gimnazjum i spotkania
rekolekcjonistów z nauczycielami.
Nauki rekolekcyjne odbyły się rów-
nież w kościele pw. Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie.

Według mojej oceny ojcowie re-
kolekcjoniści byli wyjątkowo zaan-
gażowani w głoszenie nauk reko-
lekcyjnych, w modlitwę jak i w słu-
chaniu spowiedzi św. Wyrażam im
szczere podziękowanie. Kogokol-
wiek zagadnąłem, jak ocenia re-
kolekcje, wszyscy wyrażali bardzo
dobrą ocenę na temat głoszonych
nauk.

W Wielką Środę, w dniu spo-
wiedzi św. księża mieli co robić
w konfesjonałach. Dziękuję im za
tę sakramentalną posługę.

W Wielki Czwartek w naszym
kościele panie: Dorota Jaszewska,
Agata Caboń oraz państwo Sauty-
czowie budowali przepiękny grób
na Wielki Piątek, który niewątpli-
wie jest najokazalszy w naszym
dekanacie. Dziękuję im serdecznie
za to.

Wielki Czwartek to pamiątka
ustanowienia dwóch sakramen-
tów: Eucharystii i kapłaństwa.
W tym dniu o godz. 10.00 w ka-
tedrze oliwskiej pod przewodnic-
twem księdza Arcybiskupa Metro-
polity Gdańskiego w liczbie ponad
400 kapłanów koncelebrowaliśmy
Mszę św., w czasie której są poświę-
cone oleje święte i kapłani odna-
wiają ślub posłuszeństwa swojemu

biskupowi. Ks. Arcybiskup w ho-
milii omówił list Ojca Świętego
skierowany do kapłanów na Wielki
Czwartek 2004 r. Papież od 25 lat
kontynuuje tradycję pisania słowa
do kapłanów na Wielki Czwartek.
Papież uczy w liście, że zostaliśmy
zrodzeni z Eucharystii i powoła-
ni do jej sprawowania. Zachęca
też, by wielką troską otoczyć mi-
nistrantów, bo z ich grona rodzi
się w kościele najwięcej powołań
kapłańskich. W zakończeniu listu
Papież zawierza kapłańską posługę
Maryi, Matce kapłanów.

Sakrament Eucharystii uwypu-
klony jest uroczystą Mszą św. Wie-
czerzy Pańskiej odprawianej w ko-
ściołach parafialnych w godzinach
wieczornych. Tej Mszy św. bez zgo-
dy biskupa nie można odprawiać
w kościołach filialnych, ani w ka-
plicach. Po raz pierwszy od począt-
ku mojej posługi w naszej parafii,
po zakończeniu Mszy św., któ-
rej głównym celebransem był ks.
wikariusz, przedstawiciele Neoka-
techumenatu, Przymierza Rodzin,
Żywego Różańca, Rady Duszpa-
sterskiej i ministrantów przekaza-
li nam życzenia i kwiaty z okazji
święta kapłaństwa.

Wielki Piątek i Wielka Sobo-
ta to dni tradycyjnej już u nas
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu w kościele, prowadzonej przez
dzieci, młodzież i grupy duszpa-
sterskie, oraz czuwania przy Gro-
bie Pańskim strażaków, ministran-
tów i harcerzy. Adoracji przewodni-
czyli: panie katechetki, nauczycie-
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le, szafarze Eucharystii i kapłani.
Na adorację przybyło jednak mniej
wiernych z wiosek niż w poprzed-
nich latach.

W Wielką Sobotę coraz więk-
sza liczba wiernych przynosi do
poświęcenia pokarmy na stół wiel-
kanocny i powoli rozwija się prak-
tyka składania darów dla potrze-
bujących – nie tyle, by zaradzić
potrzebom, ale by podkreślić pa-
mięć o nich i solidarność z nimi.

W Ełganowie obdarowaliśmy
skromnymi upominkami kilka ro-
dzin, w Czerniewie – jedną,
w Kleszczewie – 5 rodzin i w Trąb-
kach Wielkich 48 rodzin.

Wieczorem, o godzinie 22.00
rozpoczęliśmy Wigilię Paschalną
z licznym udziałem wiernych przy-
byłych ze świecami i zniczami.
Wigilia ta trwa około trzy godziny
i jest połączona z poświęceniem
paschału i wody chrzcielnej. Mszę
św. kończy po północy uroczysta
procesja rezurekcyjna ze światłami
i pochodniami, postępująca za du-
żym oświetlonym krzyżem. W tym
roku procesja została skrócona, bo
zapomnieliśmy wcześniej odtwo-
rzyć bramę na teren kaplic Drogi
Krzyżowej.

O godzinie 24.00 podobna wi-
gilia odbyła się w Szkole Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich
dla wspólnot neokatechumenalych
z naszej parafii i z Gdańska
Oruni. Nabożeństwu przewodni-
czył ks. wikariusz Dariusz Woź-
ny. Uroczystość ta zakończyła się

o poranku dnia Zmartwychwstania
Pańskiego.

Od Niedzieli Zmartwychwsta-
nia Pańskiego pierwszą Mszę
św. sprawujemy o godzinie 7.30,
a w Czerniewie – o godzinie 9.00.

W tym roku Msza św. w Czer-
niewie sprawowana była w koście-
le już pomalowanym i przyozdo-
bionym pięknymi stacjami Drogi
Krzyżowej, ufundowanymi przez
wspaniałych ofiarodawców – na-
szych parafian. Kosztowała ona
6800 zł. Obecnie świątynię w Czer-
niewie przygotowujemy do uroczy-
stości odpustowej.

We wtorek po Świętach wy-
ruszyliśmy z pielgrzymką, któ-
rej uczestnikami byli członko-
wie wspólnoty neokatechumenal-
nej i inni parafianie, do Gietrzwał-
du, Stoczka Warmińskiego (gdzie
był więziony ks. Prymas Stefan
Wyszyński), Świętej Lipki zwanej
„Częstochową Północy”. Myślę, że
uczestnicy dobrze będą tę piel-
grzymkę wspominać, bo było dużo
modlitwy i zwiedzania – wielu było
tam po raz pierwszy. Dziękuję pa-
nu wójtowi Błażejowi Konkolowi
za użyczenie szkolnego autokaru
i panu kierowcy Witoniowi za życz-
liwość i bezpieczną jazdę.

W ten sposób zakończyliśmy
tegoroczne świętowanie, rozpoczął
się nowy trud nauczania i pracy
przy kościele w Czerniewie.

ks. E. Szymański
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Ks. prałat E. Szymański składa podziękowania ojcom kapucynom: o. Elizeuszowi
i o. Bolesławowi za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych.

LIST OD OJCA REKOLEKCJONISTY

Pax et Bonum! Gdańsk, dnia 12.IV.2004 r.

Przewielbny Ksiądz Prałat
ks. Edward Szymański
Trąbki Wielkie

Proszę przyjąć raz jeszcze szczere słowa podziękowania za zapro-
szenie do przeprowadzenia rekolekcji wielkopostnych w dniach 3.IV
– 7.IV br. Na długo postaną w mojej pamięci wierni, którzy w wiel-
kim skupieniu modlitewnym wsłuchiwali się w nauki rekolekcyjne
i z wielką pobożnością przystępowali do Komunii św. Dziękuję za wielką
serdeczność, za stworzenie warunków do pracy.

Niech Bóg wynagrodzi, a Matka Najświętsza, która obrała dla siebie
miejsce w Trąbkach W., otoczy szczególną Matczyną opieką.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
o. Elizeusz L. Martynów
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ODPUST KU CZCI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Z woli Pana Jezusa przeka-
zanej św. s. Faustynie, niedziela
pierwsza po Wielkanocy jest świę-
tem Miłosierdzia Bożego. Papież
Jan Paweł II ogłosił i rozszerzył to
święto na cały Kościół. Jezus chciał,
aby kościół w Czerniewie wznoszo-
ny wysiłkiem wszystkich parafian,
był pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego i taki tytuł specjalnym de-
kretem zatwierdził ks. Arcybiskup
Metropolita Gdański.

Już po raz trzeci w czerniew-
skim kościele obchodzimy odpust.
Cieszę się, że w tym roku możemy
przyjąć parafian i gości w pięk-
nym wnętrzu kościoła. Do odpustu
wnętrze kościoła zostało pomalo-
wane, w całym kościele została
położona posadzka, stoi granito-
wy ołtarz z napisem: „Jezu ufam
Tobie” i granitowa ambonka z na-
pisem „Słowo Boże” tworzącym
kształt krzyża. Na ścianie pre-
zbiterium widnieje pancerne ta-
bernakulum i obraz Miłosierdzia
Bożego w pięknej ramie. Nowe
ławki zapewniają wygodne miej-
sca do siedzenia, a ściany bocz-
ne zdobi replika Drogi Krzyżowej
z naszego sanktuaryjnego kościo-
ła. Została też położona posadzka
na chórze i założona balustrada.
Świątynię zdobi boazeryjny sufit
i osiem pięknych mosiężnych ży-
randoli sprowadzonych prosto od
producenta z Torunia.

Niezakończona jest praca przy
obkładaniu kamieniem ściany
wschodniej kościoła. Do wykonania
zostały schody, dziedziniec, ogro-
dzenie, a w kościele parapety, za-
krystia i część mieszkalna.

Dziękuję Bogu, że tyle udało
nam się dokonać w ciągu nie-
spełna trzech lat! Codziennie od
odpustu ubiegłego roku gromadzi-
my się w tym kościele o godzinie
15.00 i odmawiamy koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego za ofiarodawców,
pracujących przy budowie kościoła
oraz za Ojca Świętego. Panowie
przerywają pracę i przychodzą do
wspólnej modlitwy. Nieraz liczba
uczestników modlitwy dochodzi do
50 osób. W czasie kolędy ks. Arcy-
biskup również uczestniczył w od-
mawianiu koronki do Miłosierdzia
Bożego. Szkoda, że do kościoła
sanktuaryjnego na koronkę przy-
chodzi bardzo mało osób, albo na-
wet nie ma nikogo! Tą modlitwą
spłacamy dług wdzięczności na-
szym wspaniałym ofiarodawcom.

Już dziś serdecznie zapraszam
za rok na odpust do Czerniewa
w pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy. Z Trąbek Wielkich corocznie
udaje się na odpust pielgrzymka
piesza. Suma odpustowa jest od-
prawiana o godzinie 12.30.

ks. E. Szymański

8



Do kościoła w Czerniewie dociera piesza pielgrzymka z Trąbek Wielkich.

Koncelebrowana Msza św. odpustowa ki czci Miłosierdzia Bożego w Czerniewie.
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NIE LĘKAJ SIĘ NICZEGO
objawienia św. Faustyny

Jeszcze jako osoba świecka, a po-
tem w ciągu trzynastu lat życia
zakonnego Siostra Faustyna doznała
ponad osiemdziesięciu objawień.

Widziała niebo, oglądając „nie-
pojęte piękności” i szczęście dusz
„wchodzących w głębie Boże” i „kon-
templujących Jego życie wewnętrz-
ne”. Anioł Stróż zaprowadził ją także
do czyśćca – „więzienia cierpiącego”
– „miejsca mglistego i napełnione-
go ogniem”. Zobaczyła tu palone
płomieniami dusze, dla których naj-
większym cierpieniem była „tęsk-
nota za Bogiem” i przynoszącą im
ochłodę Matkę Bożą. „Te dusze mo-
dlą się bardzo gorąco, ale bez skutku
dla siebie, my tylko możemy im
przyjść z pomocą”. – Dziś byłam

w przepaściach piekła

– napisała w październiku 1936 r.
„Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż
jest obszar jego strasznie wielki. Ro-
dzaje mąk, które widziałam: pierw-
szą męką, która stanowi piekło, jest
utrata Boga; drugą – ustawiczny
wyrzut sumienia; trzecią – nigdy
się już ten los nie zmieni; czwar-
tą męką – jest ogień, który będzie
przenikał duszę, ale nie zniszczy jej,
jest to straszna męka, jest to ogień
czysto duchowy, zapalony gniewem
Bożym; piątą męką – jest ustawiczna
ciemność, straszny zapach duszący,
a chociaż jest ciemność, widzą się
wzajemnie szatani i potępione dusze,

i widzą wszystko zło innych i swoje;
szóstą męką – jest ustawiczne to-
warzystwo szatana; siódmą męką –
jest straszna rozpacz, nienawiść Bo-
ga, złorzeczenia, przekleństwa, bluź-
nierstwa. Są to męki, które wszyscy
potępieni cierpią razem, ale to nie
jest koniec mąk. Są męki dla dusz
poszczególne, które są mękami zmy-
słów: każda dusza czym grzeszyła,
tym jest dręczona w straszny i nie
do opisania sposób. Są straszne lo-
chy, otchłanie kaźni, gdzie jedna
męka odróżnia się od drugiej; umar-
łabym na widok tych strasznych
mąk, gdyby mnie nie utrzymywała
wszechmoc Boża. Niech grzesznik
wie: jakim zmysłem grzeszy, takim
dręczony będzie przez wieczność ca-
łą. Piszę o tym z rozkazu Bożego,
aby żadna dusza nie wymawiała się,
że nie ma piekła, albo tym, że nikt
tam nie był i nie wie, jak tam jest”.
Faustyna zauważyła, „że tam jest
najwięcej dusz, które nie dowierzały,
że jest piekło”. Wielokrotnie

atakował ją szatan.

„Po skończonej adoracji, w po-
łowie drogi do celi obstąpiło mnie
mnóstwo psów czarnych, wielkich,
skacząc i wyjąc, chcąc mnie poszar-
pać w kawałki. Spostrzegłam, że
nie są to psy, ale szatani. Jeden
z nich przemówił ze złością: Za to,
żeś nam odebrała tej nocy tyle dusz,
to my cię poszarpiemy w kawałki.”
Siostra Faustyna okazała wówczas
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swoją wielką pokorę i szatańskie psy
„znikły jako pył”. Bywało, że dia-
bły groziły jej strasznymi mękami
lub namawiały do zaprzestania gło-
szenia orędzia Miłosierdzia. „Jesteś
złączona ze mną i nie lękaj się ni-
czego, ale wiedz o tym, dziecię moje,
że szatan cię nienawidzi; chociaż on
każdej duszy nienawidzi, ale szcze-
gólnie nienawiścią pała do ciebie,
dlatego że wiele dusz wyrwałaś spod
jego panowania” – powiedział Jezus.
Innym razem Jezus opowiedział jej
o chwilach poprzedzających

koniec świata.

„Nim przyjdę jako Sędzia spra-
wiedliwy, przychodzę wpierw jako
Król miłosierdzia. Nim nadejdzie
dzień sprawiedliwy, będzie dany lu-
dziom znak na niebie taki. Zgaśnie
wszelkie światło na niebie i bę-
dzie wielka ciemność po całej ziemi.
Wtenczas ukaże się znak krzyża na
niebie, a z otworów, gdzie były ręce
i nogi przebite Zbawiciela, (będą) wy-
chodziły wielkie światła, które przez
jakiś czas będą oświecać ziemię. Bę-
dzie to na krótki czas przed dniem
ostatecznym”.

Często przychodziły do s. Fausty-
ny dusze cierpiące męki czyśćcowe
i dusze osób konających. Niejedno-
krotnie budziły ją w nocy, prosząc
o modlitwy. Zakonnica doznawała
wewnętrznej łączności z konającymi,
„wypraszając im miłosierdzie Boże”.

Siostra Faustyna dostrzegała Pa-
na Jezusa i Dzieciątko w Hostii,
oglądała Trójcę Świętą i Najświęt-
szą Matkę, cierpiała bóle spowodo-
wane niewidzialnymi stygmatami.

Podczas objawień widziała. . . swo-
ją kanonizację. W wizjach widziała
też „wielką i piękną świątynię”. We
wrześniu 1937 r. zanotowała: „Jezus

w postaci ubogiego młodzieńca

dziś przyszedł do furty. Wynędzniały
młodzieniec, w strasznie podartym
ubraniu, boso i z odkrytą głową,
bardzo był zmarznięty, bo dzień był
dżdżysty i chłodny. Prosił coś gorą-
cego zjeść. Jednak (gdy) poszłam do
kuchni, nic nie zastałam dla ubogich;
jednak po chwili szukania znalazło
się trochę zupy, którą zagrzałam
i wdrobiłam trochę chleba, i poda-
łam ubogiemu, który zjadł. W chwili
gdy odbierałam od niego kubek, dał
mi poznać, że jest Panem nieba
i ziemi. Gdym Go ujrzała, jakim
jest, znikł mi z oczu. Kiedy weszłam
do mieszkania i zastanawiałam się
(nad) tym, co zaszło przy furcie,
usłyszałam te słowa w duszy: Córko

moja, doszły uszu moich błogosła-

wieństwa ubogich, którzy oddalając

się od furty błogosławią mi, i po-

dobało mi się to miłosierdzie twoje

w granicach posłuszeństwa i dlate-

go zszedłem z tronu, aby skosztować

owocu miłosierdzia twego”.
Kiedy pewnego razu Siostra Fau-

styna modliła się za Ojczyznę usły-
szała znamienne słowa Pana Jezu-
sa: „Polskę szczególnie umiłowałem,
a jeżeli posłuszna będzie woli mojej,
wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście moje”.

fd

wg „Cuda i łaski”
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EŁGANOWSKIE ROCZNICE

Rok 2004 stanowi dla mieszkań-
ców Ełganowa ważną datę. W tym
roku mija 665 lat, kiedy to ry-
cerz Jan de Lobinstein otrzymał
na prawie chełmińskim bona dicta

Algenow położone in terra pomo-

rania (1339 rok, patrz: Preussi-

sches Urkundenbuch, t. I – VI, wyd.
R. Philippi, A. Seraphin, M. Hein,
E. Maschke, H. Koeppen, K. Conrad,
Königsberg-Marburg 1882 – 1987).

W październiku 1352 r. Pietrasz
z Algonaw, był wymieniony jako
świadek dokumentów wójta dla cy-
stersów pelplińskich (patrz Archi-

wum diecezji pelplińskiej – Mona-

stica Pelplin, Cod. 302a, k. 175 v.,
rękopisy).

Stan prawny Ełganowa w póź-
niejszym okresie regulował przywi-
lej Pietrasza z Alganow i on to
właśnie był podstawą odnowienia
w 1389 roku (mija 615 rocznica).

Mija też 140 rocznica powstania
kapliczki Matki Boskiej Niepoka-
lanej (1864 rok). Mija 150 rocz-
nica ogłoszenia (1854 rok) przez
błogosławionego papieża Piusa IX
dogmatu o Niepokalanym poczęciu
Najświętszej Maryi Panny. Dogmat
ten był przyczyną powstania ka-
pliczki (10 lat po tym wydarzeniu).
Kapliczka posiada charakterystycz-
ny błąd – jest „pokaż” zamiast
„okaż”.

Na rozstajach dróg, na miejscu
starej kapliczki z XIX w. jest po-
budowana nowa – Matki Boskiej
Niepokalanej (patrz ks. K. Sroka,
ks. M. Gawron – Sanktuarium Ma-
ryjne w Trąbkach Wielkich).

Warto uczcić pamięć dawnych
mieszkańców Ełganowa, nadając
nowo powstającej kaplicy wezwanie
„Niepokalanego Poczęcia NMP”.

Marek Dziekoński

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Maj 2003

Trąbki Wielkie

ul. Sportowa

1.05., sobota: Artur Rosanowski
2.05., niedziela: Mieczysław Budnik

ul. Leśna

3.05., poniedziałek: Edward
Ziemian

4.05., wtorek: Urszula
Franuszkiewicz

5.05., środa: Gabriela Jaszczyk
6.05., czwartek: Zygmunt Bławat
7.05., piątek: Jan Krawczyk
8.05., sobota: Mieczysław Buga,

Krzysztof Maćkowski
9.05., niedziela: Stefan Płocke,

Marek Płocke
10.05., poniedziałek: Zenon

Banaczyk, Witold Kamiński
11.05., wtorek: Czesław Sulewski
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12.05., środa: Jan Kosiński, Dariusz
Kosiński

13.05., czwartek: Stanisław
Gostomski

ul. K. Pawłowskiej

14.05., piątek: Włodzimierz Dyksa
15.05., sobota: Jerzy Głowacki
16.05., niedziela: Emilia Drańczuk
17.05., poniedziałek: Jan Zielke,

Ryszard Kamiński
18.05., wtorek: Barbara Ohl
19.05., środa: Bronisław Więcław,

Mirosław Szostek
20.05., czwartek: Jan Kulwikowski

21.05., piątek: Edward Romanowski
22.05., sobota: Mariusz Murach
23.05., niedziela: Mirosław

Kowalewski
24.05., poniedziałek: Krzysztof

Niedźwiedzki
25.05., wtorek: Gertruda Otto
26.05., środa: Jan Wieczorek
27.05., czwartek: Jan Halba, Renata

Bębenek
28.05., piątek: Anna Grosz, Gertruda

Butowska
29.05., sobota: Danuta Ołenczyn
30.05., niedziela: Przemysław Preś
31.05., poniedziałek: Roman Wasyna

CHRZEŚCIJAŃSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OJCZYZNĘ
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski

i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Do Wiernych Kościoła Katolic-
kiego, do Sióstr i Braci w Chrystusie
Panu, do wszystkich ludzi dobrej
woli żyjących na polskiej ziemi!

1. Z Chrystusem w jednoczącej
się Europie

Rok, który przeżywamy, wypeł-
niają i będą wypełniać zdarzenia
wielkiej wagi dla naszej Ojczyzny
i dla każdego z nas. Przyczyniamy
się do likwidacji podziału naszego
kontynentu, domagając się jednak
prawnego zagwarantowania stanu
posiadania wynikającego z sytuacji
zaistniałej po II wojnie światowej.
Niepokój w tej dziedzinie nie sprzy-
jałby procesom jednoczącym.

Wejście Polski do struktur Unii
Europejskiej stało się możliwe mię-

dzy innymi dzięki pracy ludzi głębo-
kiej wiary dążących do jedności. Im
wszystkim pragniemy podziękować,
wspominając nade wszystko Ojca
Świętego Jana Pawła II. W czerwcu
bieżącego roku minie 25 lat od Jego
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.
Politycznie była to wtedy zupełnie
inna Polska. Ale naród był i jest
ten sam, nie lękający się trudnych
wyzwań i zawsze gotowy do obro-
ny prawdy, dobra i piękna. Takie
właśnie zadanie podczas ćwierćwie-
cza pontyfikatu stawiał przed nami
Jan Paweł II: „Integracja Polski
z Unią Europejską – przypominał –
jest od samego początku wspierana
przez Stolicę Apostolską. Doświad-
czenie dziejowe, jakie posiada Naród
polski, jego bogactwo duchowe i kul-
turowe mogą skutecznie przyczynić
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się (. . .) do umocnienia pokoju i bez-
pieczeństwa w Europie” (Jan Paweł
I, Warszawa, 11 czerwca 1999).

Przed nami zatem nowe wyzwa-
nie: troska o duchowy kształt już
nie tylko Ojczyzny, ale całej Europy
– kontynentu, w którego historię
i kulturę nasz naród wpisuje się od
ponad tysiąca lat.

2. Jedność owocem ofiarnego
trudu

Nie wchodzimy do struktur euro-
pejskich z pustymi rękami. Od pięt-
nastu lat staramy się budować wol-
ne, suwerenne i demokratyczne pań-
stwo. Dzieje się to nie bez wysiłków
i nie bez błędów. Z trudem dźwigamy
ciężary codzienności. Często są one
związane z ogromem przemian doko-
nujących się we wszystkich niemal
dziedzinach życia. Wszyscy wyka-
zywaliśmy wiele cierpliwości. Coraz
częściej jednak stawiamy sobie py-
tanie: czy te wszystkie wyrzeczenia,
trudy i dolegliwości, zwłaszcza takie,
jak ogromne bezrobocie, olbrzymia
skala nędzy materialnej i wyklucze-
nia społecznego, czy też organizacyj-
ny nieład, np. w służbie zdrowia, są
nieuniknionym skutkiem przemian,
czy też są raczej rezultatem ludzkiej
bezmyślności i zaniedbań?

Apelujemy do władz państwo-
wych o dobre funkcjonowanie wy-
miaru sprawiedliwości, by zapew-
nić społeczeństwu bezpieczeństwo
w tej ważnej dziedzinie życia Naro-
du i Państwa.

Wydaje się, że wiele naszych
współczesnych ciężarów to bolesny

efekt mentalności, która na pierw-
szym miejscu – przed dobrem wspól-
nym – stawia osobisty czy też grupo-
wy egoizm, posuwając się do korup-
cji, do braku odpowiedzialności i do
arogancji. Zapomniano, że „podsta-
wowym kryterium polityki uprawia-
nej na rzecz osoby i społeczeństwa,
jest dążenie do wspólnego dobra, ja-
ko dobra wszystkich ludzi i całego
człowieka”, a „sprawowanie władzy
politycznej winno mieć za podstawę
ducha służby, gdyż tylko on, w po-
łączeniu z konieczną kompetencją
i skutecznością działania decyduje
o tym, czy poczynania polityków są
«jawne» i «czyste», zgodnie z tym,
czego (. . .) ludzie od nich wymagają”
(Christifideles laici, nr 42). Historia
państw w wymiarze nie tylko eu-
ropejskim, ale i globalnym uczy, że
demokratyczny system sprawowania
władzy sprawdza się pod jednym wa-
runkiem – jeśli opiera się na silnym
fundamencie etycznym.

3. Odpowiedzialność za własną
Ojczyznę

Szereg czynników sprawia, że po-
kolenie współczesnych Polaków stoi
przed szansami, ale także i przed nie-
bezpiecznymi pokusami, które będą
się jeszcze bardziej wzmagać. A jest
to nie tylko pokusa bierności i apa-
tii, wycofania się z zaangażowania
na rzecz wspólnoty, czy pokusa emi-
gracji. Znajdzie się także wielu po-
lityków, którzy będą kusić i łudzić
obietnicami bez pokrycia i fałszywy-
mi receptami na łatwe szczęście. Nie
wolno dać się zbałamucić. Nie istnie-
je droga na skróty do pomyślności
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i społecznego ładu. Im więcej wolno-
ści, tym więcej odpowiedzialności.

W perspektywie naszej obecności
w Unii Europejskiej przed polskim
społeczeństwem stoją wielkie zada-
nia. Poprzez udział w wyborach każ-
dy musi wskazać na te osoby i ugru-
powania polityczne, które stanowić
będą rękojmię mądrych i odpowie-
dzialnych decyzji dla dobra Narodu.
Stawia to również wysokie wyma-
gania przed samymi politykami, dla
których troska o dobro człowieka
oraz o dobro wspólne stanowić po-
winny cel najważniejszy.

Kościół przypomina, że trzeba
pamiętać, iż „nie wszystkie koncep-
cje na temat dobra człowieka są
równie prawdziwe i mają tę sa-
mą wartość” (por. Nota doktrynalna
dotycząca pewnych kwestii związa-
nych z udziałem i postawą katolików
w życiu publicznym, 16.01.2003, 2).

4. Etyczny wymiar europejskiej
polityki

Ojciec Święty, zwracając się przed
laty do europejskich parlamentarzy-
stów, powiedział: „Moją (. . .) po-
winnością jest stanowcze głoszenie
prawdy, że gdyby religijne i chrze-
ścijańskie podłoże kultury tego kon-
tynentu zostało pozbawione wpły-
wu na etykę i kształt społeczeństw,
oznaczałoby to nie tylko zaprzecze-
nie całego dziedzictwa europejskiej
przeszłości, ale i poważne zagrożenie
dla godnej przyszłości mieszkańców
Europy. I to wszystkich – wierzą-
cych i niewierzących” (Jan Paweł II,
przemówienie w Parlamencie Euro-
pejskim w Strasburgu, 11.10.1988).

Pomyślny zatem rozwój Europy
wymaga budowania cywilizacji życia
i miłości. Tymczasem zagrożenia,
także w naszej Ojczyźnie są wielkie.
Po raz kolejny podejmuje się pro-
pagandę na rzecz zabijania niena-
rodzonych dzieci oraz przygotowuje
się programy edukacyjne sprzeczne
z prawem rodziców do wychowania
dzieci w duchu własnych przekonań.
Ta tendencja przed kilku laty zosta-
ła przezwyciężona, a dzisiaj, w imię
wypaczonej wizji postępu, z uporem
usiłuje się do niej wracać.

Nie tylko katolikom, ale każde-
mu, komu miłe są wartości huma-
nistyczne i ogólnoludzkie nie wolno
uczestniczyć w kształtowaniu opi-
nii publicznej tak by sprzyjała za-
machowi na życie człowieka. Nie
wolno też katolikowi okazywać po-
parcia w głosowaniu dla tych ugru-
powań politycznych, które postulują
treści godzące w życie i w rodzi-
nę. Episkopat Polski zdecydowanie
zaprotestował i będzie protestował
przeciw legalizacji aborcji, eutana-
zji oraz tzw. związków partnerskich,
których próba ustawowego zrówna-
nia z małżeństwem uderza w samą
istotę małżeństwa i rodziny.

5. Udział w wyborach
do Parlamentu Europejskiego
prawem i obowiązkiem

Na koniec zwracamy się do
wszystkich wiernych, jak też do
wszystkich ludzi dobrej woli z gorą-
cym apelem i zachętą, by w poczuciu
odpowiedzialności za Ojczyznę i jej
godne miejsce w jednoczącej się Eu-
ropie wzięli udział w zbliżających
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się wyborach naszych przedstawi-
cieli do Parlamentu Europejskiego.
Apelujemy nie tylko o sam udział,
ale także o wybranie tych przedsta-
wicieli Narodu, którzy będą umieli
działać dla dobra Polski, Europy,
a także Kościoła.

Obecność chrześcijan – katoli-
ków, obecność ludzi o wysokich wa-
lorach moralnych i intelektualnych
w tym ważnym gremium jest szcze-
gólnie ważna dziś, gdy istnieją silne
tendencje do eliminowania wartości
chrześcijańskich z życia narodów eu-
ropejskich. „Nie wolno zapominać –
przypomina Jan Paweł II – że (. . .)
odrzucenie Boga i Jego przykazań
doprowadziło w ubiegłym stuleciu
do powstania bałwochwalczych tyra-
nii, które krzewiły kult rasy, klasy
społecznej, narodu czy partii, odrzu-
cając kult Boga żywego i prawdziwe-
go. Właśnie w świetle tragedii, jakie
dotknęły XX stulecie, można zro-
zumieć, że prawa Boga i człowieka

albo umacniają się nawzajem, albo
razem zostają przekreślone” (prze-
słanie Jana Pawła II skierowane na
ręce kard. Ortasa za: „L’Osservatore
Romano”, 17.12.2000, s. 6).

Apelujemy szczególnie do mło-
dych Polaków, którzy są naszą na-
dzieją, by z entuzjazmem włączyli
się w dzieło kształtowania oblicza
Europy w oparciu o wartości chrze-
ścijańskie.

Na nadchodzący czas wyborów
i niełatwych decyzji, dla wszystkich
rodaków wzywamy światła i mocy
Ducha Świętego – polecając zaś losy
Narodu przemożnej opiece Królowej
Polski i świętych patronów Polski
i Europy – z serca udzielamy wszyst-
kim pasterskiego błogosławieństwa.

Warszawa, dnia 18 marca 2004 r.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 326. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI
Konstytucja Trzeciego Maja czy Targowica?

Jan Matejko tworząc wizerunek
ostatniego Króla Polski umieścił na
jego portrecie dwa znaczące napisy.
Stanisław August Poniatowski trzy-
ma w ręku dokument, na którym
wyraźnie możemy odczytać napis:
Konstytucja 3 Maja. Na czarnym tle
kartonu widnieje zaś słowo Targowi-
ca. Poczet królów i książąt Matejko
wykonał ołówkiem, w oryginale jest
on zatem czarno-biały. Znane kolo-

rowe portrety są wynikiem dodania
barw, aby w publikacjach przycią-
gały wzrok współczesnego czytelni-
ka przyzwyczajonego do kolorowych
zdjęć.

Co chciał przekazać odbiorcom
malarz, decydując się umieścić te
dwa napisy – symbole, na por-
trecie króla? Konstytucja Trzecie-
go Maja w świadomości społecznej
jest wyrazem dążenia do napra-
wy państwa, ratowaniem Polski
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Stanisław August Poniatowski według
„Pocztu królów i książąt polskich” Jana
Matejki.

przed chaosem i anarchią szlachec-
ką, gdzie złota wolność postawiła
interesy jednostki ponad dobrem
ogółu i państwa. Targowica jest jed-
noznacznym symbolem zdrady na-
rodowej i dziś określenie kogoś, że
jest spod znaku Targowicy, należy
do kategorii najcięższych oskarżeń.
Dla porządku przypomnę, że stron-
nictwo magnackie przeciwne refor-
mom w kraju pod przywództwem:
Szczęsnego Potockiego, Ksawerego
Branickiego i Seweryna Rzewuskie-
go, zwróciło się do carycy Kata-
rzyny II o pomoc. W imię obrony
„kardynalnych praw szlacheckich”
prosili oni obce mocarstwo o inter-
wencję i unieważnienie konstytucji.
Akt konfederacji został napisany
27 kwietnia 1792 r. w Petersburgu.
Natomiast ogłoszono go oficjalnie

14 maja 1792 r. w Targowicy w mia-
steczku na Ukrainie należącym do
Szczęsnego Potockiego.

Stanisław August Poniatowski
(1732 – 1798) panował w latach
1764 – 1795. Był synem Stanisława
Poniatowskiego i Kostancji z Czar-
toryskich, został wybrany na króla
pod naciskiem carycy Katarzyny
II. W jednym z tajnych pism pi-
sała ona „Jest rzeczą nieodzowną,
abyśmy wprowadzili na tron pol-

ski Piasta dla nas dogodne-
go, użytecznego dla naszych
rzeczywistych interesów, jed-

nym słowem człowieka, który by
wyłącznie nam zawdzięczał swoje
wyniesienie”. Król potrafił jednak
wyzwolić się spod kurateli wład-
czyni Rosji. Popiera reformę obozu
Czartoryskich (1764 – 1766), otacza
opieką szkolnictwo i jest inicjato-
rem i protektorem Komisji Eduka-
cji Narodowej (1773), uznanej za
pierwsze w historii Ministerstwo
Edukacji. Dzień powstania tej ko-
misji, 14 października, obchodzony
jest dziś jako święto stanu na-
uczycielskiego. Król był mecenasem
sztuki i kultury. Organizował słyn-
ne obiady czwartkowe, na których
gościł przedstawicieli obozu reform
i zwolenników naprawy państwa.
Popierał rozwój literatury, teatru
oraz tworzył manufaktury (kompa-
nię Manufaktur Wełnianych i wy-
twórnię broni w Kozienicach). Po
pierwszym rozbiorze (1772) przystał
na kompromis z carycą i pogodził
się z faktem, że Rosja kontroluje
stosunki wewnętrzne w Rzeczypo-
spolitej. Zmiana w jego postawie po-
wstaje w okresie wielkich przemian
Sejmu Czteroletniego (1788 – 1792).
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Król wyraźnie popiera stronnictwo
patriotyczne i Katarzyna II traci
możliwość sterowania jego poczyna-
niami.

S. A. Poniatowski jest jednym
z głównych autorów Konstytucji
3 Maja. Ambasador rosyjski w War-
szawie książę Mikołaj Repnin radził
wywieźć go poza granice Polski i tak
uzasadniał konieczność takiego czy-
nu „Liczne przykłady nas utwier-
dziły, że ten władca stał zawsze
w poprzek naszym interesom, żadne
zorganizowane przeciw nam przed-
sięwzięcia nie obyły się bez króla
i pod jego głównym przewodem”.
W czasie wojny z Rosją po zdradzie
targowickiej niestety przestaje wie-
rzyć w możliwość sukcesu militar-
nego, choć ustanawia najcenniejsze
odznaczenie wojskowe „Virtuti Mili-
tari”, to zrezygnowany i opuszczony
przechodzi na stronę Targowiczan.
Ten krok kosztować go będzie bar-
dzo dużo. Był to wielki błąd, którego
współcześni i historycy nie chcą mu
wybaczyć. Zostaje odsunięty od bie-
gu wydarzeń. Tadeusz Kościuszko
jako naczelnik Insurekcji z 1794 r.
faktycznie go pomija i ignoruje. Po
upadku Powstania i III Rozbiorze
zmuszony zostaje przez Katarzynę
II do wyjazdu do Grodna, gdzie 25 li-
stopada 1795 r. abdykuje. Uwięzio-
ny w Marmurowym Pałacu umiera
opuszczony, samotny, prawie za-
pomniany, wśród obcych w 1798 r.
Spełnia się po raz drugi przepowied-
nia, że żaden król polski o imieniu
Stanisław nie będzie koronowany
w Krakowie (Poniatowskiego koro-
nowano w Warszawie) i nie będzie
panował do swej śmierci.

Niezwykłe okazały się losy do-
czesnych szczątków króla. Pochowa-
ny w Petersburgu spoczywał tam do
1938 r. W tym czasie władze radziec-
kie postanowiły przenieść trumnę
z ówczesnego Leningradu do Woł-
czyna, gdzie Stanisław August Po-
niatowski przyszedł na świat. Ko-
ściół, w którym ponownie pochowa-
no króla, był ufundowany przez jego
ojca podskarbiego S. Poniatowskie-
go. Władze kołchozu w Wołczynie
przeznaczyły Świątynię na maga-
zyn nawozów sztucznych i z czasem
popadła ona w całkowitą ruinę.

Dopiero po 1980 r. rozpoczęto
starania o godny pochówek ostat-
niego króla. Komisja historyków
udała się do Wołczyna i odnalazła
zbezczeszczone szczątki Stanisława
Augusta Poniatowskiego i przywio-
zła je do kraju. W 1995 r. spoczęły
one w Katedrze św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie. W tym kościele
król został koronowany, a następ-
nie składał przysięgę na uchwaloną
Konstytucję 3 Maja. Koło historii
i losów ostatniego monarchy za-
mknęło się. Jan Matejko miał rację,
S. A. Poniatowski to twórca Konsty-
tucji 3 Maja i władca, który poparł
zdrajców targowickich. Część histo-
ryków twierdzi, że król był głęboko
przekonany, że państwo szlacheckie,
które jest tak słabe, musi upaść, dla-
tego skupił się na rozwoju kultury,
sztuki, nauki i oświaty, bo tylko to
gwarantowało przetrwanie narodu
nawet na długie lata niewoli.

Mariusz Paradecki
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Spotkanie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli z Jerzym Sampem.
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KRONIKA (nie tylko parafialna)

30 marca, w czytelni Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich, odbyło się spotkanie ze znanym
gdańskim pisarzem Jerzym Sampem.
Na spotkanie przybyła liczna grupa
dzieci i młodzieży oraz nauczycieli
miejscowych szkół. Pisarz zapoznał
zebranych ze swoimi zainteresowa-
niami i dotychczasowym dorobkiem
literackim oraz odpowiadał na pyta-
nia. Oferował też do nabycia niektóre
swoje książki z dedykacjami.

***
30 marca odbyła się III zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m. in.
następujące tematy:
1. dokonano zmian w budżecie gminy
na 2004 r., polegających na przesunię-
ciu środków w ramach uchwalonego
wcześniej budżetu.
2. uchwalono szereg miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go we fragmentach następujących wsi:
Kleszczewo, Kaczki, Ełganowo, Kło-
dawa, Warcz, Postołowo, Pawłowo,
Mierzeszyn i Gołębiewko.
3. podjęto trzy uchwały o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentów wsi Trąbki Wiel-
kie, Warcz i Domachowo.
4. przeznaczono do sprzedaży w dro-
dze przetargu 3 działki budowlane
w Drzewinie.
5. podjęto uchwałę w sprawie wydzier-
żawienia dobudowanej części Ośrod-
ka Zdrowia w Trąbkach Wielkich na
organizację warsztatów terapii zaję-
ciowej i rehabilitacji dla mieszkań-
ców naszej gminy. Szerzej na ten
temat napiszemy po podpisaniu umo-
wy z gdańskim Caritasem, który za

własne środki podjął się ukończyć roz-
poczętą budowę i prowadzić zajęcia
dla osób niepełnosprawnych.

***
1 kwietnia, w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Trąbkach Wielkich, Plu-
ton Teatralny „(Nie)grze(sz?)(cz?)ni”
przedstawił program zatytułowany
„(Nie)grze(sz?)(cz?)ni idą do przed-
szkola”. Spektakl został zorganizo-
wany przez GOK w Trąbkach Wiel-
kich z okazji trzecich urodzin tej
grupy teatralnej, utworzonej i pro-
wadzonej przez Stanisława Szulista
– nauczyciela trąbkowskiego gimna-
zjum. W programie wieczoru znalazły
się następujące jednoaktówki: „Baj-
ka” Ireneusza Iredyńskiego, „Lal-
ka, czyli koń Kaliguli” Władimira
Maksimowa oraz „Kwartet erotycz-
ny, czyli uczucia na smyczy” Borysa
Kira. W tragicznych i komicznych
wcieleniach bohaterów tych spektakli
zobaczyliśmy Agnieszkę Bąk, Kingę
Kotulę, Paulinę Szulist, Różę Wojtas,
Pawła Schuchardta, Marcina Szwe-
mińskiego, Marka Kotulę i Tomasza
Schuchardta. Ponadto gościnnie za-
prezentował się zespół „To i Owo”
z Czerniewa. Na zakończenie impre-
zy młodzi aktorzy zostali obdarowani
słodyczami przez swoich rodziców.

***
W dniach od 3 do 7 kwietnia odbyły
się w naszej parafii rekolekcje wiel-
kopostne, prowadzone przez ojców
Elizeusza i Bolesława, franciszkanów
z Gdańska.

Nowością w tym roku było zor-
ganizowanie dodatkowych zajęć dla
uczniów gimnazjum. Oprócz Mszy
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Spektakl „(Nie)grze(sz?)(cz?)ni idą do przedszkola”.

Jadwiga i Ryszard Reimusowie w otoczeniu najbliższych w dniu jubileuszu 40-lecia
sakramentu małżeństwa.
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świętej dla młodzieży odbyły się spo-
tkania w szkole. W poniedziałek prze-
prowadzony został konkurs wiedzy
religijnej, a we wtorek uczniowie wy-
stawili Mękę Jezusa. Dzięki temu
młodzież chętniej niż zwykle uczest-
niczyła w rekolekcjach.
Na str. 7 zamieszczamy treść listu
napisanego przez ojców rekolekcjoni-
stów do naszego proboszcza po za-
kończeniu rekolekcji.

***
11 kwietnia, w Niedzielę Wielkanoc-
ną, chrzest św. w naszym kościele
otrzymali:

� Dawid Krzysztof Głowacki, syn Iza-
beli i Krzysztofa zam. w Trąbkach
Wielkich,

� Dawid Antoni Curzytek, syn
Agnieszki i Antoniego zam. w Ja-
gatowie gm. Pruszcz Gd.

***
11 kwietnia w naszym kościele zosta-
ła odprawiona Msza św. dziękczynna
z okazji 40-lecia sakramentu małżeń-
stwa Jadwigi i Ryszarda Reimusów
zam. w Trąbkach Wielkich.

Opracował S. D.

Dzień Patrona i Dzień Gimnazjalisty
Coroczną już tradycją naszego

gimnazjum są: godnie i dostojnie ob-
chodzony Dzień Patrona oraz święto-
wany na wesoło Dzień Gimnazjalisty.

4 marca cała społeczność szkoły
oraz przybyli goście zebrali się na au-
li na uroczystym apelu poświeconym
Królowi Kazimierzowi Jagiellończy-
kowi. Dyrektor Mariusz Paradecki
przybliżył wszystkim zgromadzonym
postać króla jako człowieka szanują-
cego ludzi wykształconych i dbającego
o wszechstronne wykształcenie swo-
ich dzieci.

Postać króla jako przystojnego
mężczyznę, dobrego męża i ojca oraz
odważnego i odpowiedzialnego wład-
cę zaprezentowali uczniowie, którzy
wzięli udział w konkursach literackim
i plastycznym. Najlepsze charaktery-
styki i wiersze poświęcone patrono-
wi szkoły odczytali autorzy podczas
uroczystego apelu, natomiast galerię
wszystkich prac plastycznych mogli
podziwiać i oceniać uczniowie, na-
uczyciele i goście w przerwie oficjalnej
uroczystości.

W zupełnie innym nastroju obcho-
dzony był Dzień Gimnazjalisty. W tym

roku 2 kwietnia gościliśmy reprezen-
tację uczniów i nauczycieli Gimna-
zjum nr 7 z Gdańska, z dyrektorem
Pawłem Zarembą na czele. Tego dnia
było w szkole gwarno i wesoło. Zaba-
wa rozpoczęła się od pokazów mody
wiosennej, w których uczniowie za-
dziwili wszystkich pomysłowością, po-
czuciem humoru i inwencją twórczą.
Największe uznanie wśród jury i pu-
bliczności uzyskała klasa II c. Po szale
uniesienia wszyscy udali się do hali
sportowej, gdzie przed rozgrywka-
mi sportowymi publiczność rozgrzały
gimnazjalne cheerleaderki. Następnie
rozegrano mecz piłki siatkowej ucz-
niowie i nauczyciele naszej szkoły
kontra goście. Triumfowała oczywi-
ście drużyna z Trąbek Wielkich po-
konując Gdańszczan 3 : 1. Mecz miał
charakter towarzyski, a pomysł ta-
kiego świętowania bardzo spodobał
się gościom. Za przygotowanie tych
imprez dziękujemy Stanisławowi Szu-
listowi i Bożenie Witoń.

Anna Puta, Dorota Niewiadomska
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Dzień Gimnazjalisty – pokazy mody wiosennej.

Dzień Gimnazjalisty – mecz piłki siatkowej uczniowie i nauczyciele trąbkowskiego
gimnazjum kontra uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 7 z Gdańska.
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W dniu chrztu św. Dawid Antoni Curzytek wraz z rodzicami i chrzestnymi.

W dniu chrztu św. Dawid Krzysztof Głowacki wraz z rodzicami i chrzestnymi.
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KĄCIK POETYCKI

Długa i nieraz mocno wyboista
Rzucona jak suche wydmowe piaski
Odepchnięta przez serca nierozumne
Gniewne oraz pełne zwykłej zawiści
Ale naprawdę ona jest jedyna

Przeklęta przez bladych pseudoszczęściarzy
Rozbita wichrem szarych obłudników
Atakowana pułapkami fałszu
Wykpiona w ponurej współczesności
Drzemiąca na dnie samotnego serca
Ale tryumfująca od stuleci

Żeglując po rozszalałym dziś morzu
Yardy pokonując po mdłej pustyni
Czas spędzając na świętej adoracji
I oczekując na słowa co płyną
Ewangelii głosem niosącym życie

ks. Dariusz Woźny

Wakacje
(pisane w klasie)

Siedzę tu, pisząc o idylli życia.
Choć popołudnie, nie wstałam jeszcze
Z marzeń mięciutkich i uśmiechów sennych.
Anioł ponad niebem łka rzęsiście deszczem.

Sielanka czerwca tak się do mnie śmieje,
Róża krople spija z gołębiowych chmurek.

A ja cięgle patrzę i słucham, nie myślę
Już nad sprawami, nad sprawami, które
Przytłaczają nudą, odpychają umysł
Gorzkim smakiem swoim, istoty ołowiem. . .
Nie chcę ich już nigdy! Niech idą do diabła. . .!

Słońce i beztroska tańczą w mojej głowie. . .

Marysia Roszak
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DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 28 marca br. odbyło
się pierwsze w tym roku spotka-
nie Rady Duszpasterskiej. W ob-
radach uczestniczyło kilkunastu
członków Rady, pod przewodnic-
twem ks. prał. E. Szymańskiego.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęto
modlitwą. Tematy spotkania obej-
mowały przygotowanie parafii do
rekolekcji wielkopostnych i Świąt
Wielkanocnych oraz bieżące spra-
wy ważne dla parafii.

Wśród spraw bieżących domino-
wał temat budowy kościoła w Czer-
niewie. Ks. prał. E. Szymański
szczegółowo omówił stan budowy
i poinformował o zbliżającym się za-
kończeniu prac wewnątrz kościoła,
ponieważ są już zamontowane ław-
ki, żyrandole, instalacja grzewcza,
montowane są stacje Drogi Krzyżo-
wej, trwają prace wykończeniowe
sufitu i malowanie ścian. Podkreślił
przy tym zasługę wielu parafian,
którzy z wielkim zaangażowaniem,
całymi dniami pracują w świątyni.
Jak stwierdził, pozostało jeszcze
sporo pracy na zewnątrz kościo-
ła, którą również w najbliższym
czasie należy wykonać. Podsumo-
wując, ks. E. Szymański wyraził
wielkie, z całego serca, podzię-
kowanie wszystkim ofiarodawcom
i zaprosił wszystkich na odpust
w Czerniewie, który odbędzie się
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
18 kwietnia o godz. 12.30.

W dalszej części obrad ks. pra-
łat poinformował, że w tym roku

zamierza zrealizować budowę ka-
pliczki, która ma być usytuowana
na rozwidleniu ulic K. Pawłowskiej
i Ełganowskiej w Trąbkach Wiel-
kich. Dodał, że pragnie też dobu-
dować kaplice różańcowe Tajemnic
Światła na terenie przykościelnym
w Trąbkach Wielkich.

Ksiądz poinformował radnych,
że wystąpił do władz gminy o prze-
jęcie starej świetlicy wiejskiej w Eł-
ganowie celem przekształcenia jej
w kaplicę dla tej społeczności, głów-
nie dla ludzi starszych i tych, którzy
nie mają czym dojechać do kościo-
ła w Trąbkach Wielkich na Mszę
św. Wspomniał o sporym poparciu
tej inicjatywy przez mieszkańców
Ełganowa, choć jest też niewielka
grupa osób temu nieprzychylnych.
Ksiądz wyraził swój niepokój wobec
tego, że nasze działanie dla Boga,
wywołuje sprzeciw osób, skądinąd
związanych z Kościołem. Być mo-
że potrzeba więcej naszej modlitwy
w tej intencji.

Na zakończenie ksiądz przypo-
mniał zebranym o tym, że w bieżą-
cym roku oczyszczanie śmietników
na cmentarzu przypada wsi Trąbki
Wielkie.

Po złożeniu życzeń świątecz-
nych i wspólnej modlitwie, zakoń-
czono spotkanie.

Przewodniczący Rady Parafialnej

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2004
1. Pierwsza sobota miesiąca,

ku czci Matki Bożej, z róży
św. Stanisława Biskupa,
p. Preuss
Za śp. Zofię Dyksa (18. rocznica
śmierci)

2. Za śp. Aleksandra Ulatowskiego
(7. rocznica śmierci) i za
zmarłych z tej rodziny, godz. 730

W intencji dzieci przystępują-
cych do I Komunii św. i ich
rodziców, godz. 1000

W pewnej intencji, z rodziny
Zulewskich, godz. 1230

(Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Jagłę,
godz. 1800

3. Za śp. Gabrielę, Juliannę
i Tadeusza Abramów, godz. 730

Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Marii Sautycz,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Sielskiego,
godz. 1100

Za śp. Pawła Formelę
(6. rocznica śmierci), godz. 1800

4. Za śp. Elżbietę Radelską
W pewnej intencji, o zdrowie

5. Za śp. Agnieszkę Dunst
Za śp. Pawła Zulewskiego
i zmarłych z rodziny Kuper

6. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży
bł. Teresy Ledóchowskiej,
p. Chmielewskiej
O zdanie matury i opiekę Matki
Bożej w dalszym życiu

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Karoliny
Kózkówny, p. Karcz

Za śp. Gertrudę Dończyk
8. O zdrowie dla Stanisława

Gostomskiego
9. Za śp. Stanisława Skierkę

i Alfonsa Tiborskiego, godz. 730

W pewnej intencji,
p. Sienkiewicz, godz. 900

(Czerniewo)
O zdanie matury, godz. 1100

Za śp. Ninę i Pawła Wenzel oraz
śp. Franciszkę i Hugona Zielke,
za zmarłych z tych rodzin,
godz. 1800

10. Za śp. Władysławę i Józefa Tyc
oraz śp. Leona i Annę Tysler
Za śp. Janinę i Adolfa
Sykutowskich oraz za zmarłych
z rodzin Sykutowskich i Wenzel

11. Za śp. Elżbietę Laga
12. Za śp. Agnieszkę Dunst

Za śp. Józefa Szostek
(6. rocznica śmierci)

13. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
14. W pewnej intencji, o zdrowie

Za śp. Stefanię Reca (1. rocznica
śmierci)

15. Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich

16. Za śp. Elżbietę Radelską,
godz. 730

Za śp. Tadeusza Bartosa
(14. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Antoniego Brembora
oraz o zdrowie dla Gertrudy
Brembor, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

17. Za śp. Stanisława Karcza
18. Dziękczynna w 18-lecie urodzin

Kamila Bachusza
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Za zmarłych z rodzin
Kiedrowskich i Kelpinów

19. Za śp. Agnieszkę Dunst
Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów

20. Za śp. Elżbietę Radelską
21. Za śp. Jolantę Kopicką
22. Za śp. Zenona Szwocha

(9. rocznica śmierci)
23. Za śp. Helenę Śródkowską

i Urszulę Salewską, godz. 730

Za śp. Gertrudę Dończyk,
godz. 900 (Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100

24. Za śp. Romana Niedźwiedzia
oraz za zmarłych z rodzin
Niedźwiedziów i Musiałów

25. Za zmarłych z rodzin Sielskich
i Ziemianów

26. Za śp. Pelagię Bławat
Za śp. Gertrudę Dończyk

27. W pewnej intencji, o zdrowie
Za śp. Elżbietę Radelską

28. Za śp. Bronisławę i Bronisława
Kotwów

29. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów
Za śp. Irenę i Kazimierza
Surmów

30. Za śp. Gertrudę Dończyk,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Agnieszkę Dunst,
godz. 1100

31. Za śp. Szczepana Goczkowskiego

ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
1 maja: Magdalena Hennig

Rocznice sakramentu małżeństwa
10 maja: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Janiny i Waldemara Dorochów

ODESZLI DO PANA

28 marca: zmarła w wieku 87 lat śp. Agnieszka Dunst z Trąbek Wielkich
24 marca: zmarła w wieku 51 lat śp. Elżbieta Radelska z Ełganowa

12 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Piotra Kromera
13 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Józefa Stolarczyka
28 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Ireny Surmy

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


