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Pan ukazał się Abraha-
mowi pod dębami Mam-
re, gdy ten siedział
u wejścia do namio-
tu w najgorętszej po-
rze dnia. Abraham spoj-
rzawszy dostrzegł trzech
ludzi naprzeciw siebie.
Ujrzawszy ich podążył
od wejścia do namiotu
na ich spotkanie. A od-
dawszy im pokłon do
ziemi, rzekł: «O Panie,
jeśli darzysz mnie życz-
liwością, racz nie omi-
jać Twego sługi! Przy-
niosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem
odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście
się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi
waszego».

(Rdz 18,1– 5)



MAJOWE UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE

Pierwsza Komunia św.

W niedzielę, 2 maja 50 dzie-
ci klas drugich podczas uroczystej
Mszy św. sprawowanej o godzi-
nie 10.00 przystąpiło do pierwszej
Komunii św. Jak co roku uroczy-
stość poprzedziły żmudne przygo-
towania, sprawdziany wiadomości
i spotkania z rodzicami. Dzieci
w klasie II w grudniu przystę-
pują do pierwszej sakramentalnej
spowiedzi świętej. W Wielkim Po-
ście rozpoczynają dziewięciotygo-
dniową Nowennę razem z rodzi-
cami. W kwietniu mają drugi eg-
zamin. Stopniowe przygotowanie
do uroczystości wyraża się też po-
święceniem różańców w paździer-
niku i medalików w grudniu, świec
w lutym i książeczek w marcu.
Przed I Komunią świętą uczest-
niczą w przygotowaniu liturgicz-
nym przez szereg niedziel, a przy
końcu – i w dni powszednie. Od
kilku lat dziewczynki i chłopcy ma-
ją jednakowy strój z Matką Bożą
Trąbkowską w kołnierzu.

Podczas uroczystej Mszy św.
dzieci same nakładają do pusz-
ki komunikanty, które przyjmą
w Komunii św. Składają odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych, a po
Mszy św. otrzymują małe chlebki,
by jak opłatkiem podzielić się nimi
w gronie rodzinnym.

W tym roku popołudniowe na-
bożeństwo odbyło się w kościele
Miłosierdzia Bożego w Czerniewie.

Wszystkim obecnym na tym na-
bożeństwie, bardzo spodobała się
świątynia, przy której prace konty-
nuowane będą jeszcze przez kilka
miesięcy.

W tzw. białym tygodniu codzien-
nie dzieci uczestniczą we Mszy św.
w wyznaczonych intencjach: za ro-
dziców, za chrzestnych, za nauczy-
cieli i wychowawców, w intencji
powołań i misjonarzy, w intencji
przebłagalnej za grzechy (jest to
piątek, przed kościołem do roz-
palonego ogniska wrzucają i palą
koperty, w których spisali swoje
grzechy). W sobotę kończą biały
tydzień i oddają się w opiekę Matce
Bożej.

W niedzielę po I Komunii św.
dzieci klas III obchodzą rocznicę
Pierwszej Komunii św., przeżywa-
ną podobnie jak uroczystość pierw-
szokomunijną.

Po przyjęciu Pierwszej Komu-
nii św. dzieci powinny odprawić
9 pierwszych piątków miesiąca.
Jest to praktyka stosowana w więk-
szości parafii. Niestety są rodzice
zaniedbani, którzy po Pierwszej
Komunii św. nie tylko nie przysy-
łają dziecka do kościoła na pierw-
sze piątki miesiąca, ale przesta-
ją uczestniczyć w niedzielnej Eu-
charystii. Chyba nie zdają sobie
sprawym jak wielką krzywdę du-
chową wyrządzają swoim dzieciom,
tak chłonnym na wartości religij-
ne. Czego w dzieciństwie im nie
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zaszczepią w duszy, z tego w póź-
niejszym wieku nie będzie owocu.

Gratuluję tym rodzicom, którzy
przez modlitwę, wspólny z dziećmi
udział w Nowennie przed i po I Ko-
munii św., przez przysyłanie ich na
niedzielną Mszę św. i nabożeństwa
oraz na I piątki miesiąca pogłębia-
ją w nich zaszczepione życie nad-
przyrodzone. Wypełniacie przez to
najwspanialej zlecone Wam przez
Pana Jezusa posłannictwo rodzi-
cielskie.

Bierzmowanie

W dniu 14 maja w naszym Sank-
tuarium ks. biskup Zygmunt Paw-
łowicz udzielił sakramentu bierz-
mowania 52 gimnazjalistom klas
trzecich z naszej parafii i 44 gimna-
zjalistom z parafii Kłodawa. Wśród
bierzmowanych było też kilku kan-
dydatów z parafii w Postołowie.

Do bierzmowania zasadniczo
przystępują uczniowie trzeciej, czy-
li ostatniej klasy gimnazjum. W nie-
których mniejszych parafiach –
również gimnazjaliści klas drugich.
Do bierzmowania kandydaci przy-
gotowują się cały rok, uczestnicząc
w katechezie parafialnej. W tym
roku kandydatów przygotowywał
ksiądz wikariusz Dariusz Woźny.
Bierzmowanie poprzedza spraw-
dzian wiadomości, 9-tygodniowa
Nowenna, wiele wspólnych ćwi-
czeń. W tym roku w naszym de-
kanacie ks. biskup Zygmunt Paw-
łowicz udzielił sakramentu bierz-
mowania w parafiach w Sobowi-
dzu, Pręgowie, Kolbudach, Trąb-
kach Wielkich i w Przywidzu, a ks.

arcybiskup – w Nowej Wsi Przy-
widzkiej.

Coraz częstszy staje się udział
w uroczystości bierzmowania dy-
rektora gimnazjum wraz z nauczy-
cielami i wychowawcami, a także
władz gminnych i samorządowych.
W niektórych parafiach goście ci po
uroczystości kościelnej są zaprosze-
ni na wspólną kolację z księdzem
biskupem i obecnymi kapłanami.

Wyrażam podziękowanie za
udział w uroczystości bierzmowa-
nia dyrektorowi gimnazjum pa-
nu mgr. Mariuszowi Paradeckiemu
wraz z grupą nauczycieli gimna-
zjalnych oraz panu wójtowi, re-
prezentowanemu (z powodu zaist-
niałej przeszkody) przez zastępcę
i panu przewodniczącemu Rady
Gminy Józefowi Sroce.

Dziękuję ks. Dariuszowi za trud
przygotowania do bierzmowania
i naszemu zespołowi z panem
Zdzisławem Jaszewskim za wiel-
ki wkład pracy i zaangażowanie
podczas ćwiczeń, a potem oprawę
muzyczną uroczystości I Komunii
św. i bierzmowania.

Szczególne podziękowanie kie-
ruję pod adresem „cichych pomoc-
ników” przy dekoracji świątyni,
plebanii i otoczenia kościoła.

Dni Szkoły

Co roku w maju obchodzone
są Dni Szkoły związane z rocznicą
śmierci patronki Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich, Ku-
negundy Pawłowskiej. Przypadają
one 11 maja. W poprzednich latach
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w tej uroczystości uczestniczyli we-
terani Polonii Gdańskiej. Są to
osoby w podeszłym wieku, które
nie bardzo mogą podejmować tru-
dy podróży. Pani dyrektor szkoły
Elżbieta Gralak podjęła decyzję, by
ich zaprosić po wakacjach.

Uroczystości Dni Szkoły zawsze
związane są z Mszą św., odpra-
wianą w intencji patronki szkoły,
męczenniczki obozów koncentra-
cyjnych oraz zmarłych i żyjących
nauczycieli naszej szkoły. Gratuluję
tego pomysłu, podjętego przez by-
łego dyrektora szkoły, pana M. Pa-
radeckiego i kontynuowanego nie-
przerwanie przez obecną panią dy-
rektor E. Gralak.

***
Wspomnę jeszcze o dwóch wy-

darzeniach przypadających w tym
miesiącu. Pierwsze z nich, to zjazd
kustoszy sanktuariów Maryjnych
z całej Polski, który odbył się 20 ma-
ja w Licheniu, pod przewodnic-
twem ks. arcybiskupa metropolity
częstochowskiego Stanisława No-
waka, w którym uczestniczyłem.

Drugim wydarzeniem jest uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego,
już od wielu lat w naszej archidie-
cezji poprzedzona odbywającym się
w wyznaczonych kościołach gdań-
skich nocnym czuwaniem różnych
grup apostolskich, zakończonym
uroczystą Mszą św. w konkatedral-
nej Bazylice Mariackiej o godz. 2
po północy, koncelebrowaną pod
przewodnictwem ks. arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego Metropoli-
ty Gdańskiego. Przez kilka lat na-
sza wspólnota neokatechumenalna
uczestniczyła ze mną w nocnym
czuwaniu. Kościołem czuwania dla
neokatechumenatu jest bazylika
św. Brygidy w Gdańsku.

Podczas uroczystości udzielania
sakramentu bierzmowania pan dy-
rektor gimnazjum zaprosił księdza
biskupa Zygmunta Pawłowicza, by
w pierwszej połowie czerwca odwie-
dził trąbkowskie gimnazjum i spo-
tkał się z wychowankami i nauczy-
cielami. Zaproszenie zostało przy-
jęte.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2004

6 czerwca: Trójcy
Przenajświętszej

Prz 8,22 – 31
Rz 5,1 – 5
J 16,12 – 15

Tajemnica Boga chrześcijańskiego
– to odpowiedź na nasze pytanie,

czym jest prawdziwa miłość. Chry-
stus pomaga nam zbliżyć się do tej
tajemnicy. Trzeba tylko za Nim iść
– Jego drogą. Jezus wszystko od
Ojca przyjmował, nawet cierpienie,
i wszystko Bogu oddawał. Łączy
Ich duch wzajemnej miłości. Umieć
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przyjmować i umieć dawać jest ta-
jemnicą Boga chrześcijańskiego. Bo-
ga, który jest jeden jedyny i nigdy
samotny.

13 czerwca: 11. Niedziela
zwykła

2 Sm 12,1.7 – 10.13
Ga 2,16.19 – 21
Łk 7,36 – 8.3

Jak często jesteśmy podobni do fa-
ryzeusza. Uważamy się za lepszych
od innych. Nie dostrzegamy wła-
snych grzechów, a wytykamy cudze.
Patrzymy z góry na niewierzących,
na tych, którym życie się poplątało –
i znaleźli się poza Kościołem. Może
właśnie oni są bliżej Boga. Może
już spotkali się z Jego łaską, jak ta
wytykana paluchem – Magdalena.

20 czerwca: 12. Niedziela
zwykła

Za 12,10 – 11
Ga 3,26 – 29
Łk 9,18 – 24

„A wy za kogo Mnie uważacie?” –
zapytał Jezus. Spytajmy podobnie –
kim jest dla nas Pan Jezus?

Kiedy usłyszał to pytanie święty
Jan Vianney, płakał i cieszył się.
Płakał, bo pytanie budziło w nim

niepokój. Martwił się, że jest nie-
godny. Cieszył się, że chociaż jest
niegodny, chociaż nie ma często dla
Jezusa czasu, bo mu ciągle zawra-
cają głowę, chociaż zasypia przy ró-
żańcu, to Jezus jest ogromną łaską
dla niego. Ośrodkiem i osią całego
życia, powodem do niekończącej się
wdzięczności.

Kiedy widzimy w Jezusie tylko
takiego Mesjasza, który nam od-
powiada, Jezusa tryumfalnego, bez
ran, kiedy pragniemy, żeby pokonał
naszych przeciwników i spełnił na-
sze krótkowzroczne życzenia, wtedy
Pan Jezus zabrania nam mówić, na-
pomina, zamyka nam usta.

27 czerwca: 13. Niedziela
zwykła

1 Krl 19,16b.19 – 21
Ga 5,1.13 – 18
Łk 9,51 – 62

Chcemy iść za Panem Jezusem, ale
nie sypiać w norze, w jakiej zasypia
lis, mieć czas nie tylko dla Niego, ale
i dla siebie, zapewnić sobie ciepły
kąt – dom spokojnej starości. Ilu
ludzi poszło za Jezusem, rzucając
wszystko.

ks. Jan Twardowski

ŚWIĘTA GIANNA (1922 – 1962)

W niedzielę 16 maja 2004 r. Oj-
ciec święty Jan Paweł II kanonizo-
wał Giannę Berettę Mollę, matkę
czworga dzieci. Poniżej zamieszcza-
my fragmenty listu jej męża Pio-

tra Molli napisanego po beatyfikacji
swojej żony. Jej sylwetka ukazana
jest też w artykule Gabrieli Szulik
„Ratujcie dziecko” w Gościu Nie-
dzielnym nr 20/2004 r.
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Joasiu!
Pozwól, że jeszcze raz Cię za-

wołam Twym słodkim imieniem,
nie poprzedzając go tytułem „bło-
gosławiona”, jak Cię teraz należy
nazywać.

Polecono mi opowiedzieć o To-
bie dla dobra Kościoła. Joasiu, by-
łaś wspaniałym człowiekiem. Byłaś
„umiłowaną mego serca. . ., miło-
ścią mojej duszy. . .” z Pieśni nad
Pieśniami. Byłaś mamą szczęśliwą
i mądrą naszych dzieci. O czymkol-
wiek decydowałaś i cokolwiek ro-
biłaś, zawsze szukałaś odnośnie do
tego woli Bożej poprzez modlitwę
i Eucharystię.

Nasze spotkanie na Ziemi, nasz
wzajemny zachwyt sobą na Ziemi
skończył się, ale czujemy do dzisiaj,
że jesteś bardzo blisko i opiekujesz
się nami z Nieba. Joasiu, to już
30 lat, jak brakuje nam Ciebie,
jak brakuje nam słodyczy Twojej
widzialnej obecności oraz Twego
uśmiechu. 30 lat, to czas o wiele
dłuższy niż trwało nasze spotkanie
na Ziemi. Spotkanie tak krótkie,
a tak pełne radości i czułej miłości.

Nasze dzieci, nasze skarby, jak je
nazywałaś, urosły i dobrze wiedzą,
jaka była ich mama. Ileż pamią-
tek zostawiłaś nam, Joasiu. Twoje
różańce i mszaliki są dla nas re-
likwiami. Są nimi też namalowa-
ne przez Ciebie obrazy (Madonny,
kwiaty, pejzaże), fortepian, a także
dwa żurnale mody, jakie kazałaś mi
kupić w Paryżu, w marcu 1961, mó-
wiąc: „Jeśli Bóg uratuje życie mnie
i dziecku, chcę się odprężyć”. One
mówią nam o Twoim głębokim ży-
ciu wewnętrznym, o Twojej radości

z życia i o Twoim zaufaniu Bożej
Opatrzności.

Kościół uznał Cię godną procesu
kanonizacyjnego.

Muszę Ci wyznać Joasiu, że trud-
no mi było dać odpowiedź biskupowi
Carlo Colombo, gdy na wiosnę 1970
roku poprosił o zgodę na jego rozpo-
częcie. Bardzo chciałem zachować
w gronie rodziny nasze sprawy, na-
sze cierpienia i wspomnienia. Bałem
się rozgłosu i prasy, i byłem w pew-
nym sensie temu przeciwny. Wyda-
wało mi się, że nie zauważyliśmy
w Tobie znaków nadzwyczajności.

A teraz klękam przed Tobą,
Czcigodna Służebnico Boża i proszę
o Twoje wstawiennictwo u Jezusa
i u Maryi za nasze dzieci, za drogą
wnuczkę Hortensję, która wołałaby
na Ciebie z czułością „babcia”, za
mnie, za wszystkich, których znałaś
i za wszystkich, którzy powierzają
się Twemu wstawiennictwu.

Bóg dał mi długie życie i mnó-
stwo łask. Gdy mnie zawoła, proszę
Cię, Joasiu, Czcigodna Służebnico
Boża, abyś przedstawiła mnie Jemu,
Ojcu Miłosierdzia, i abyś prosiła, by
okazał również mnie Miłość bez
granic, dla której Ty żyłaś i o której
zaświadczyłaś swoim życiem.

Piotr Molla

Fragmenty „listu” Piotra Molli
do Gianny, napisanego wkrótce po
beatyfikacji żony.

List ukazał się we włoskim cza-
sopiśmie „Terra Ambrosiana”.

Oprac. ks. E. Szymański
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WYMOWA EUROPEJSKIEJ FLAGI

Flaga Unii Europejskiej ma błę-
kitne tło z dwunastoma gwiazdami.
To zarazem sztandar Maryi. W latach
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia Ar-
sene Haitz otrzymał polecenie, by
zaprojektować flagę Rady Europy.
Przyszła mu myśl, aby na niebie-
skim tle umieścić dwanaście gwiazd
z Cudownego Medalika w Paryżu. Na
wielu obrazach Matka Boża ukazana
jest z wieńcem złożonym z dwuna-
stu gwiazd. Ten symbol zaczerpnięto
z Apokalipsy św. Jana rozdział 12,1:
„Niewiasta obleczona w słońce, a na
jej głowie wieniec z gwiazd dwu-
nastu”. Ten tekst Kościół stosuje
w liturgii do Maryi.

Flaga jednogłośnie została za-
twierdzona przez Ministrów Rady
Europy i to w święto Niepokalanego
Poczęcia, 8 grudnia 1955 r. Przed gło-
sowaniem nad jej przyjęciem, dwaj
wielcy politycy: premier Francji Ro-
bert Schuman i kanclerz Niemiec
Konrad Adenauer modlili się w ka-
tedrze w Strasburgu przed figurą
niepokalanej w koronie z 12 gwiaz-
dami. Flaga została wybrana spośród
101 projektów. Podjęcie ostatecznej
decyzji wyboru trwało 5 lat; od
1950 – 1955 r. Może dlatego wybrano
te atrybuty flagi, że wielcy Europej-
czycy, politycy tamtego czasu, byli
gorliwymi katolikami i pragnęli, aby
Europa była oparta na chrześcijań-
skich przesłankach. Dla autora pro-
jektu, 12 gwiazd pochodzi z wieńca
znad głowy apokaliptycznej niewiasty
– Maryi.

Oprac. ks. E. Szymański
na podst. Małego
Gościa Niedzielnego 5/2004

Panie Jezu, Królu Polski, rozpal w nas
i naszej Ojczyźnie ogień swojej miłości

Koronka do Miłosierdzia Bożego
o Nawrócenie Ojczyzny

(Odmawiać na różańcu)

Wierzę w Boga. . ., Ojcze nasz. . ., Zdro-
waś Maryjo. . . (3 ×), Chwała Ojcu. . .
Na dużych paciorkach:
Przez niepokalane Serce Matki Two-
jej, dla cierpiącego Serca Twego, miej
miłosierdzie dla nas i dla naszej Oj-
czyzny.
Na małych paciorkach:
Przez cierpiące Serce Twoje, miej mi-
łosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny.
Na koniec koronki:
Przez niepokalane Serce Matki Twojej,
dla cierpiącego Serca Twego, miej mi-
łosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny
(3 ×).
Panie zmiłuj się nad nami i nad naszą
Ojczyzną (3 ×).
Koronkę łączymy z Apelem Jasnogórskim.
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SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO
na temat znaczenia prasy katolickiej

Pokój zostawiam wam, pokój mój
daję wam.

Nie tak jak daje świat. Ja wam
daję. (J 14,27)

Drogie Siostry i Bracia!
1. Specyfiką naszych czasów jest

nasz nieustanny kontakt ze środ-
kami społecznego przekazu. Wynika
on w zasadzie z naszego osobistego
wyboru, ale niekiedy słowo i ob-
raz niemalże agresywnie się nam
narzucają, nawet w pewnym sensie
wbrew naszej woli. Te stwierdze-
nia nie są próbą negatywnej oceny
mediów. Taka jest rzeczywistość.
A jaki powinien być stosunek chrze-
ścijanina do środków społecznego
przekazu: radia, telewizji, prasy?
Bóg w akcie stwórczym dał nam
tę ziemię z całym jej bogactwem.
Człowiek odkrywa prawa istniejące
w przyrodzie i wykorzystuje je po-
przez coraz bardziej udoskonalane
techniki. Za życia współczesnego po-
kolenia postęp w tej dziedzinie jest
ogromny. Zachodzi jednak pytanie:
jak ludzie posługują się mediami
społecznymi? Czy służą one dobru
człowieka? Czy też usiłują mani-
pulować człowiekiem, traktować go
instrumentalnie!

2. Od wielu lat Kościół Gdań-
ski korzysta z własnej Katolickiej
Rozgłośni Radiowej. Stara się ona
spełniać dobrze swe zadania forma-
cyjne w dziedzinie kultury, a także
zadania ewangelizacyjne.

Przez dwadzieścia minionych lat
podobną rolę spełniał dwutygodnik

katolicki „Gwiazda Morza”. Powstał
on w trudnym czasie bezpośrednio
po stanie wojennym. Był jedynym
na Wybrzeżu tytułem prasowym nie
ulegającym cenzurze komunistycz-
nej. Z wdzięcznością myślę o Au-
torach, którzy publikowali swe tek-
sty na łamach „Gwiazdy Morza”,
a zwłaszcza o Księdzu Redaktorze
Wiesławie Lauerze, który kierował
czasopismem przez okres 20 lat.

3. Warunki jednak, w których
pracują media katolickie, zmieniają
się. Czytelnik stawia coraz więk-
sze wymagania. Poza tym istnieje
konieczność objęcia tytułami praso-
wymi całej Polski, by całe społe-
czeństwo katolickie w Polsce mogło
w sposób właściwy pogłębiać swą
wiedzę religijną, kształtować posta-
wy etyczne oraz w sposób bardziej
odpowiedzialny ustosunkowywać się
do problemów życia publicznego,
zwłaszcza teraz, gdy, zachowując
pełną autonomię, chcemy wpływać,
jako chrześcijanie, na kształt nasze-
go europejskiego kontynentu. To są
wyzwania, których nie można prze-
oczyć. Komercji niektórych tytułów
prasowych, które niekiedy brutal-
nie atakują chrześcijański styl ży-
cia, trzeba przeciwstawić prawdę,
piękno, dobro i autentyzm chrze-
ścijański. Przy tym Kościół musi
mieć możliwość wyjaśnienia niekie-
dy trudnych własnych problemów,
będących skutkiem ludzkich błędów,
które nasz Kościół obciążają.
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4. Po długim namyśle i konsul-
tacji z wielu polskimi biskupami
dokonaliśmy wyboru. Do Archidie-
cezji Gdańskiej zaprosiliśmy zna-
komity tytuł prasowy jakim jest
Tygodnik „Gość Niedzielny”. Na je-
go łamach będziemy kontynuować
nasz dotychczasowy tytuł „Gwiazda
Morza”, jako dodatek archidiecezjal-
ny. Z radością pragnę poinformować,
że w dzisiejszą niedzielę, 16 maja,
ukazał się pierwszy numer „Go-
ścia Niedzielnego” z naszym gdań-
skim dodatkiem. I tak będzie co
tydzień. W każdej parafii na tere-
nie archidiecezji będzie do naszej
dyspozycji profesjonalnie przygoto-
wany numer „Gościa Niedzielnego”.
Jest to ogólnopolski tygodnik czy-
tany przez setki tysięcy wiernych
Kościoła w naszej Ojczyźnie, rozpro-
wadzany w kilkunastu diecezjach
Polski. Do tego grona chcemy do-
łączyć także my – Duszpasterze
i Wierni Archidiecezji Gdańskiej. Co
tydzień „Gość Niedzielny” rzetelnie
informuje o ważnych wydarzeniach
życia Kościoła w Polsce i świecie,
wyjaśnia prawdy wiary, opisuje i ko-
mentuje istotne zjawiska religijne
i społeczne. Dołączony do „Gościa
Niedzielnego” ośmiostronicowy do-
datek lokalny, zachowujący dotych-
czasowy tytuł naszego pisma, będzie
przynosił aktualne informacje z ży-
cia naszej diecezji, a także reportaże
opisujące ważne inicjatywy, akcje,
wydarzenia, miejsca oraz opowia-
dające o ludziach, tworzących nasz
lokalny Kościół i naszą lokalną spo-
łeczność. Będzie to pismo dla Was
i o Was, Drodzy Duszpasterze i Ar-
chidiecezjanie! Witam go z radością
w naszej Archidiecezji. Przychodzi

razem z nim słowo prawdy. Pro-
szę, abyście przyjęli go serdecznie
i życzliwie, tak, jak się przyjmuje
oczekiwanego gościa i przyjaciela.
Czytajcie go i polecajcie swoim bli-
skim i znajomym.

Księży Proboszczów proszę, aby
zadbali o to, by w każdej parafii na-
szej Archidiecezji wierni mogli bez
przeszkód, co tydzień nabywać „Go-
ścia Niedzielnego”. Dzięki niemu
Słowo Boże będzie lepiej docierało
do wiernych, bliższy stanie się nam
Kościół Powszechny, Kościół w Pol-
sce oraz w naszej Diecezji, a Wy,
Drodzy Kapłani, zyskacie cenną po-
moc duszpasterską.

Polecam również miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Od
lat jest on znany w wielu parafiach
naszej Diecezji. Cieszy się zasłużo-
nym uznaniem. Sprawę tę kładę
na sercu rodzicom, duszpasterzom,
katechetom i nauczycielom.

Drodzy Siostry i Bracia!
5. Wielkie dzieło ewangelizacji

świata w pewnym sensie nieustannie
się rozpoczyna. Włączenie w to dzie-
ło środków społecznego przekazu
jest obowiązkiem pasterzy Kościoła
i wiernych. Jawi się przed nami
szansa, by ten obowiązek wspólnie
podjąć. Potrzebni są dobrzy wydaw-
cy i profesjonalni dziennikarze. Na-
de wszystko jednak muszą się zna-
leźć ci, którzy wezmą do ręki „Gościa
Niedzielnego”. Byłoby idealnie, gdy-
by w rodzinie można było co tydzień
sięgnąć do tego bogactwa myśli kato-
lickiej i to w kontekście aktualnych
wydarzeń religijnych i społecznych.

Pozwólcie, że na zakończenie
przywołam tekst Soboru Watykań-
skiego II, który apeluje do nas
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wszystkich: „Przede wszystkim na-
leży popierać dobrą prasę. Aby prze-
poić czytelników duchem w pełni
chrześcijańskim powinno się two-
rzyć i popierać prasę katolicką,
wspieraną przez Kościół i zależną
bądź to bezpośrednio od autorytetu
samego Kościoła, bądź od poszcze-
gólnych katolików. Jej celem powin-
no być kształtowanie, umacnianie
i popieranie opinii publicznej zgod-
nie z prawem naturalnym, naukami
i wskazaniami katolickimi a także
upowszechnianie i wyjaśnianie wy-
darzeń dotyczących życia Kościoła.
Wiernym zaś należy przypominać

o konieczności czytania i rozpo-
wszechniania prasy katolickiej w ce-
lu wyrobienia sobie chrześcijańskie-
go sądu na temat wszystkich wyda-
rzeń”. (DSSP n. 14).

Niech to stanie się naszym wspól-
nym zadaniem na zbliżający się czas
nowej ewangelizacji Polski i naszego
duchowego wpływu na jednoczącą
się Europę.

Z moim serdecznym błogo-
sławieństwem

/-/ + Tadeusz Gocłowski
Arcybiskup Metropolita Gdański

Gdańsk, dnia 16 maja 2004 r.

EŁGANOWSKIE ROCZNICE

140-lecie Figury Matki Bożej
65 rocznica sztandaru szkoły

Rada Sołecka Ełganowa wyszła
z inicjatywą odremontowania ka-
pliczki Matki Bożej w centrum
wsi. Od grudnia 2003 do kwietnia
2004 mieszkańcy Ełganowa prze-
znaczali datki na ten cel. W połowie
kwietnia przystąpiliśmy do prac re-
montowych, których podjął się pan
Piotr Kleist z Gołębiewa. Uzupeł-
nił on ubytki budowlane i mocno
zniszczone fugi. W pracach budow-
lanych pomagał Paweł Zajączkowski,
a w malarskich Bartosz Szelest i Jan
Gliński. Daniel Kwiatek bardzo sta-
rannie wykonał piękny napis (już
bez błędu, który kiedyś znalazł się
na kapliczce). „Okaż, żeś jest Matką
naszą – rok 1864”.

Odnowiono też samą figurkę
Matki Bożej. W ozdobieniu kaplicz-
ki kwiatami pomagały panie Renata

Jaroszyńska i Małgorzata Szatkow-
ska.

Uroczystość poświęcenia odre-
staurowanej figurki zaplanowano
w święto 3 Maja. W tym dniu przypa-
dała 65. rocznica otrzymania przez
Szkołę Macierzy Polskiej w Ełga-
nowie sztandaru, który ufundowali
Polacy z Poznania.

W dniu 3 maja 1939 roku dzieci
z Ełganowa i Trąbek Wielkich pod
opieką pani Kunegundy Pawłowskiej
i Anny Burdówny odebrały ufundo-
wany dla nich sztandar. Dla nas dziś
jest on symbolem patriotyzmu ludzi
tamtych czasów i zobowiązuje nas do
pamięci o nich, szukania wzorców.

3 maja 2004 przy figurze w uro-
czystej Mszy świętej sprawowa-
nej przez księdza Prałata E. Szy-
mańskiego uczestniczyły m. in. byłe
uczennice Szkoły Macierzy – Panie
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– 4 siostry z domu Szulc (p. Gertru-
da uczestniczyła w uroczystościach
w Poznaniu w 1939 r.) p. Francisz-
ka Mach z d. Dreschel, p. Jadwiga
Torbicka z d. Zulewska, p. Anna
Tiborska z d. Bielska, mieszkańcy
naszej wsi i goście – członkowie
rodzin oraz poczty sztandarowe.

Młodzież – Marek Kotula, Mo-
nika Orlikowska i Kinga Kotula ze
sztandarem szkoły Macierzy Szkol-
nej w Ełganowie i strażacy p. Lech
Leśniewski, Andrzej Surma, Zenon
Orlikowski ze sztandarem naszej
OSP.

W homilii ksiądz proboszcz mówił
o opiece Matki Bożej nad Ojczyzną na
przestrzeni wieków, o bohaterach tej
ziemi, którym przyszło płacić za nią
najwyższą cenę. Po kazaniu ksiądz
dokonał aktu poświęcenia odnowio-
nej figurki i kapliczki oraz zachęcał
do licznego udziału w modlitwie ma-
jowej właśnie w tym miejscu.

Po Mszy świętej sołtys p. Grze-
gorz Olszewski przekazał serdecz-
ne podziękowanie uczestniczącym
w uroczystości oraz wszystkim tym,
którzy swą ofiarą i pracą przyczynili
się do odnowy kapliczki.

Na koniec zgromadzeni dokona-
li wpisu do kroniki wiejskiej. Jest
ponad 100 podpisów. Strony kroniki
ubogacą też zdjęcia, które podczas
uroczystości wykonał pan Stanisław
Dziemiński.

Na łamach „Kany” pragnę
w imieniu całej Rady Sołeckiej i swo-
im jeszcze raz podziękować miesz-
kańcom Ełganowa za wsparcie na-
szej inicjatywy i za uczestniczenie
w uroczystości. Księdzu Prałatowi
dziękujemy za sprawowanie Eucha-
rystii w dniu 3 maja w Ełganowie.

Jan Trofimowicz jr

Ks. prałat E. Szymański dokonuje poświęcenia odnowionej kapliczki w Ełganowie.
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Czerwiec 2004

Trąbki Wielkie

ul. K. Pawłowskiej

1.06., wtorek: Tomasz Szarmach
2.06., środa: Dariusz Dufke
3.06., czwartek: Marzena Kleba
4.06., piątek: Franciszek Suss
5.06., sobota: Jan Kolendo
6.06., niedziela: Alojzy Belau
7.06., poniedziałek: Mieczysław Bąk
8.06., wtorek: Franciszek Preuss,

Tomasz Preuss
9.06., środa: Zygmunt Pankowski,

Maria Pankowska
10.06., czwartek: Janusz Jakubowski
11.06., piątek: Jan Raczkowski
12.06., sobota: Zygmunt Preuss
13.06., niedziela: Zbigniew Gadomski
14.06., poniedziałek: Gabriela

Gruszka

15.06., wtorek: Andrzej Bębenek
16.06., środa: Wacława Maliszewska
17.06., czwartek: Andrzej Karcz
18.06., piątek: Zdzisław Płaza
19.06., sobota: Anna Andreskowska
20.06., niedziela: Stanisław

Dziemiński
21.06., poniedziałek: Herta

Ulatowska
22.06., wtorek: Mirosława Jaszewska
23.06., środa: Jacenty Kotwa
24.06., czwartek: Jerzy Neumann
25.06., piątek: Jan Kisicki
26.06., sobota: Wiesław Doroba

ul. K. Parkowa

27.06., niedziela: Andrzej Kusz
28.06., poniedziałek: Kazimierz Kusz
29.06., wtorek: Wojciech Żeligowski
30.06., środa: Emilia Krępa

II Trąbkowski Konkurs Misterium
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego 2004

23 kwietnia 2004 r. w Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Trąbkach Wielkich odbył się
konkurs o tematyce pasyjnej, pro-
mujący edukację poprzez sztukę te-
atralną. Konkurs został objęty hono-
rowym patronatem przez Dyrektora
Wydziału Katechetycznego Archidie-
cezji Gdańskiej Ks. dr Mirosława
Parackiego, Wójta Gminy Trąbki
Wielkie, Pana Błażeja Konkola oraz
Ks. Prałata Edwarda Szymańskie-
go Proboszcza Parafii Sanktuarium
Maryjnego w Trąbkach Wielkich.

Przedsięwzięcie było skierowa-
ne do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych Archidiecezji Gdań-
skiej. Do rywalizacji konkursowej
przystąpiło 7 zespołów (z jednej
szkoły – jeden zespół), tj. około
140 uczniów. Po wnikliwym przeglą-
dzie przez Komisję Jury wszystkich
przedstawień, Ks. dr Mirosław Pa-
racki (przewodniczący Komisji Ju-
ry), ogłosił następujące wyniki dla
poszczególnych kategorii:
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Szkoły podstawowe:
I miejsce – SP im. Obrońców

Westerplatte z Suchego Dębu,
II miejsce – SP im. Bohaterów

Ziemi Gdańskiej z Pszczółek,
III miejsce – SP w ZSKPiG

z Gdańska Łostowic.
Przyznano również wyróżnienie

dla zespołu dzieci z parafii Sanktu-
arium Maryjnego w Trąbkach Wiel-
kich.

Gimnazja:
Przyznano ex aequo dwa I miejsca

– dla Gimnazjum Nr 3 im. Jana
Pawła II z Gdańska oraz Gimnazjum
z Warcza

II miejsce – Gimnazjum ze Stra-
szyna

Na zakończenie konkursu za-
szczycił nas swoją obecnością główny
sponsor pan Błażej Konkol – wójt
gminy Trąbki Wielkie, który wrę-
czył nagrody laureatom pierwszego
miejsca. Pozostałe nagrody zostały
ufundowane przez ks. Gerarda Bo-
rysa – wizytatora dekanatu Wyżyny
Gdańskie, panią Lidię Orzechowską
– dyrektora GOK oraz przez pana
Bogdana Skibę – dyrektora Gimna-
zjum w Warczu.

Ks. dr Mirosław Paracki szcze-
gólne podziękowania skierował do
nauczycieli i katechetów za opraco-
wanie a także przygotowanie scena-
riuszy oraz udział uczniów w kon-
kursie. W imieniu Ks. Arcybiskupa
Metropolity Gdańskiego Tadeusza
Gocłowskiego, podziękował m. in. pa-
nu Bogdanowi Skibie – dyrektorowi
Gimnazjum w Warczu – za pomoc
w działaniach organizacyjnych oraz
panu Mariuszowi Paradeckiemu –

dyrektorowi Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich – za gościnność i moż-
liwość lokalizacji przedsięwzięcia na
terenie szkoły.

Korzystając z zaproszenia pana
dyrektora M. Paradeckiego: „w przy-
szłym roku zapraszam na główną
aulę”, wyrażam nadzieję, że ta cen-
na inicjatywa kultywowania tradycji
paschalnych poprzez sztukę teatral-
ną wśród dzieci i młodzieży oraz
dzięki dalszej współpracy środowisk
gminnych, szkolnych, i kościelnych,
zapisze się na stałe w kalenda-
rium katechetyczno-dydaktycznym,
i kulturowym Archidiecezji Gdań-
skiej, a także gminy Trąbki Wielkie.

Ponadto, ze względu na walory
wychowawcze kształtowania warto-
ści chrześcijańskich, zwracam się
z uprzejmą prośbą do dyrekcji
szkół podstawowych i gimnazjalnych
o wpisanie do kalendarza dydak-
tycznego i zaplanowanie konkursu
na rok szkolny 2004/2005. Poprzez
swoje uczestnictwo, jako pedagodzy
przyczyniamy się do szerszego pro-
pagowania tej innowacji edukacyjnej,
gdyż jak podkreślił ks. dr M. Paracki:
„po wnikliwym i osobistym upewnie-
niu się mogę stwierdzić, że tematyka
jest niepowtarzalna i jest to jedyny
konkurs w Polsce”.

Jako pomysłodawca i koordyna-
tor działań organizacyjnych gratu-
luję wszystkim, którzy wspierali to
dzieło swoją działalnością i życzliwo-
ścią a także nauczycielom, i uczniom
manifestującym „na scenie” postawę
swojej wiary w zmartwychwstanie.

Życzę wiele radości z podjęte-
go trudu, do którego wezwał naj-
pierw Chrystus swoich uczniów, gdy
po zmartwychwstaniu rzekł: „Idźcie
i oznajmijcie moim braciom” (Mt 28,
10; J 20, 17).
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Z całą pewnością uważam, że
powyżej przytoczone wezwanie, nic
dzisiaj nie traci na swej aktualności
a wręcz przeciwnie, niech pobudza do
rozpowszechniania istotnej prawdy
o tajemnicy zmartwychwstania, aby
nieść młodym pokoleniom świado-

mość, iż dla współczesnego chrześci-
janina ukazuje ona najdoskonalszą
perspektywę sensu ludzkiego życia.

Maria Hinca,
Katechetka Gimnazjum w Warczu

WSPOMNIENIE

Walcz w dobrych zawodach o wia-
rę, zdobywaj życie wieczne (1 Tm
6,12).

Środowisko sportowe z głębo-
kim żalem pożegnało w kwiet-
niu śp. Edwarda Warsińskiego (ur.
26.05.1947 w Trąbkach W., zm.
20.04.2004 w Tczewie).

Był wielkim entuzjastą sportu.
W młodości jako uczeń Szkoły Pod-
stawowej w Sobowidzu, a później
zawodnik LZS – Morze Gdańsk
uprawiał lekką atletykę. Jako ju-
nior startował w mitingach seniorów.
Największy sukces to brązowy medal
podczas mistrzostw Polski w 1966 r.
w sztafecie 4 x 100 m. Po odby-
ciu służby wojskowej (służył jako
płetwonurek) wrócił do rodzinnego
Sobowidza, gdzie grał w miejsco-
wej drużynie piłkarskiej „Błękitni”,
a później w „Czarnych” Pruszcz
i „Unii” Tczew.

Kontuzja łękotki przerwała mu
karierę czynnego piłkarza, ale roz-
poczęła nowy sportowy okres w jego
życiu – został trenerem. Prowadził
wiele zespołów. W 1996 r. wspólnie
z trenerem Michałem Globiszem po-
prowadził drużynę 13-latków woj.
gdańskiego do zwycięstwa w turnie-
ju Gothia Cup w Szwecji. Jeszcze

żadna polska drużyna nie powtórzy-
ła tego sukcesu.

Wiele czasu poświęcał pracy spo-
łecznej w UKS Jantar Pruszcz Gd.
i Czarni Pruszcz. Zawodowo związa-
ny był z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Pruszczu Gd., gdzie
do końca swego życia pełnił funkcję
dyrektora.

Na uroczystości pogrzebowej
w Tczewie zebrało się bardzo wie-
le osób, co świadczy o tym, że był
znany i lubiany. Przy rodzinie byli
przyjaciele, wychowankowie, kole-
dzy i delegacje szkół z Pruszcza ze
sztandarami, oraz władze admini-
stracyjne i sportowe.

Ksiądz w homilii w serdecznych
słowach dziękował za jego wszelkie
działanie i oddanie w pracy zawodo-
wej, społecznej oraz na rzecz rodziny
i parafii. Życzył wychowankom jak
najlepszych wyników sportowych, by
praca trenera śp. Edwarda Warsiń-
skiego owocowała przez długie lata.

Śp. Edward walcząc z szybko
postępującą śmiertelną chorobą do
końca miał też w sercu i nasze piłkar-
skie drużyny z Sobowidza, Trąbek
Wlk. i Ełganowa (tu też swego czasu
był trenerem).

Niech spoczywa w pokoju.

Jan Trofimowicz jr
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NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Architektura neogotycka – historyzm

Zafascynowanie architekturą
starożytnych Greków i Rzymian
pod koniec XVIII i na początku XIX
wieku zaowocowało stylem klasy-
cystycznym. Twórcy dziewiętnasto-
wieczni na nowo odkryli arcydzieła
dawnych budowniczych. Doceniali
wartość ich pracy i czerpali wzory
z dawnych epok.

Podziw i szacunek dla przeszło-
ści przejawiał się w naśladownic-
twie architektury: romańskiej, go-
tyckiej, renesansowej i barokowej.
W związku z tym pojawił się styl:
neoromański, neogotycki, neorene-
sansowy i neobarokowy. Budowle
wznoszone w tych neostylach okre-
ślamy mianem historyzmu w ar-
chitekturze. Budowniczowie bardzo
dokładnie analizują każdy ze stylów.
Naśladowali szczegóły detali archi-
tektonicznych odtwarzane ze zbio-
rów muzealnych. Drukarze wydali
liczne dzieła z niezwykle szczegóło-
wymi rysunkami, które można było
zastosować jako gotowe wzorce do
wznoszenia nowych budowli.

W tym artykule opiszę neogotyk
z uwagi na to, że w Polsce w XIX
i XX wieku zbudowano olbrzymią
ilość kościołów neogotyckich. Za ko-
lebkę tego stylu uznaje się An-
glię. Architektura średniowieczna
była tu zawsze popularna i okre-
ślano ją mianem „gothic revival”.
W 1818 roku powstało Towarzy-
stwo Budowy Kościołów, którego

zadaniem było koordynowanie dzia-
łań związanych ze wznoszeniem
nowych świątyń. Towarzystwo dys-
ponowało, astronomiczną jak na
owe czasy, sumą miliona funtów.
Zbudowano za to kilkaset świątyń
w ciągu niespełna 20 lat. August
Charles Pugin (1762 – 1832) wyda-
je podręcznik architektury gotyc-
kiej. Jego syn August Welby Pugin
(1812 – 1852) w wydanej w 1836 ro-
ku książce Contrasts pisał: „Gotyk
nie jest stylem ale religią i prze-
wyższa styl grecki, tak jak religia
chrześcijańska przewyższa wierze-
nia pogańskie”. Odrodzenie archi-
tektury gotyku ma wzrastać na sile
wiary chrześcijańskiej i poczuciu
narodowej przynależności. Puling
przeszedł z protestantyzmu na ka-
tolicyzm i stał się jego żarliwym
wyznawcą. Budowane przez niego
kościoły są bardzo poprawne sty-
lowo i mają asymetrycznie usytu-
owane wieże. Zapoczątkował tym
samym zasadę asymetrycznej kom-
pozycji stosowanej w całej Europie.

We Francji w tym samym czasie,
bo w roku 1834, powstaje Towarzy-
stwo Archeologiczne, które powołu-
je w trzy lata później specjalną komi-
sję, mającą przeprowadzić restaura-
cje gotyckich świątyń. W 1845 roku
przywraca się gotycką świetność
Katedrze Notre Dame w Paryżu.
Komisja zleca rekonstrukcję w pier-
wotnych założeniach paryskiej Sa-
inte Chapelle, katedrze Chartres,
Amiens, Reims (gdzie odbywały się
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koronacje królów Francji), Tuluzie,
Narbonne oraz zespołowi warowne-
mu, klejnotowi architektury miej-
skiej Carcassonne.

Niemcy również uznają gotyk
za styl nie tylko najpiękniejszy, ale
również w pełni niemiecki. Poję-
cie gotycki i germański uznaje się
w XIX wieku za tożsame. Johann
Wolfgang Goethe w wydanej książ-
ce „O niemieckiej architekturze”,
opisując Katedrę w Strassburgu,
zaznacza „oto niemiecka architek-
tura, nasza architektura”. O kate-
drze kolońskiej pisano „Gdyby zo-
stała ukończona, to również gotyc-
ka architektura mogłaby, poszczycić
się gigantycznym dziełem dającym
się porównać z najdumniejszymi
budowlami nowego czy dawnego
Rzymu”. Odbudowa katedry trwała
przez 30 lat i uznano to za naj-
ważniejsze zadanie patriotycznego
odrodzenia Niemiec.

W Austrii okazją do wzniesienia
neogotyckiej świątyni było okazanie
wdzięczności za ocalenie z zama-
chu cesarza Franciszka Józefa I.
18 lutego 1853 roku czeladnik kra-
wiecki, Węgier z pochodzenia, Ja-
nos Libenyi zaatakował nożem ce-
sarza, zadając mu poważną ranę
w szyję. Z inicjatywy brata Fran-
ciszka – Maksymiliana – w la-
tach 1855 – 1879 na wzór gotyc-
kich katedr francuskich, zbudowa-
no w Wiedniu neogotycki kościół
wotywny. Koszt budowy pokryły
dobrowolne wpłaty prawie 300 000
poddanych cesarza Franciszka Jó-
zefa. Kościół był dziełem młodego 27
letniego architekta Heinricha von
Ferstela. Dwie symetryczne koron-
kowe wieże wznoszą się na wysokość

99 metrów. Nad portalem olbrzymia
rozeta rozświetla wnętrze świątyni.
Większość turystów, spoglądając na
kościół wotywny, jest przekonana,
że to oryginalna gotycka budowla.
Dopiero przewodnicy uświadamiają
zdumionym turystom, że kościół ma
dopiero 120 lat.

W miastach włoskich ozdabia się
fasady i ulice wg stylu gotyckiego.
W ten sposób kościoły, które budo-
wać zaczęto w XII i XIII wieku,
po 500 latach otrzymują zgodną
z początkowymi założeniami śre-
dniowieczną formułę.

Neogotyk jest najbardziej popu-
larnym stylem w Europie. W jed-
nym tylko roku 1852 we Francji
zbudowano około 200 neogotyckich
kościołów. W ramach tego stylu
możemy wyróżnić pewne cechy cha-
rakterystyczne:
� występowanie pojedynczych form

neogotyckich w budowach klasy-
cystycznych;

� adaptację gotyckich wzorców;
� dokładne kopiowanie gotyckich

kościołów;
� kontynuowanie budowy kościołów

średniowiecznych zgodnie z gotyc-
kimi pierwowzorami;

� usuwanie renesansowych, barko-
wych i klasycystycznych elemen-
tów z gotyckich świątyń;

� stosowanie uproszczonych detali
gotyckich w budowlach.

Większość dziewiętnastowiecz-
nych kościołów w polskich wsiach
i małych miasteczkach wznoszono
właśnie w stylu neogotyckim.

Mariusz Paradecki
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Styl neogotycki. Po lewej katedra w Truro, Anglia (1879 –1910). Po prawej
Votivkirche w Wiedniu (1856 –1879).

KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA

30 kwietnia minął rok od mo-
mentu otwarcia nowego budynku
gimnazjum. Dysponując tak pięk-
nym obiektem szkoła postanowiła,
oprócz tradycyjnej oferty eduka-
cyjnej, zaproponować mieszkańcom
gminy ofertę kulturalną i rozrywko-
wą. W ciągu tego roku odbyły się
w naszej szkole liczne imprezy kul-
turalne – koncerty, występy chóru
i recytatorów, spotkania z interesu-
jącymi ludźmi. Z radością musimy
stwierdzić, że proponowane imprezy
cieszą się dobrą sławą. Organizując
wszelkie uroczystości stawiamy na
jakość, na profesjonalizm.

Z okazji Święta 3 Maja w Gim-
nazjum odbył się koncert muzyki
Fryderyka Chopina, Ignacego Ja-
na Paderewskiego, Sergiusza Kuse-
wickiego Giovanniego Bottesiniego

i Franciszka Liszta. Wystąpili zna-
komici muzycy z naszej okolicy –
na fortepianie mistrzowsko grał To-
masz Stroynowski, a na kontrabasie
Janusz Beyer. Publiczność owacyjnie
przyjęła występ obu muzyków.

Po koncercie odbył się mecz pił-
ki siatkowej. Nauczyciele gimnazjum
wspierani przez dwóch uczniów po-
konali 2 : 1 „resztę świata”, którą
pierwotnie mieli tworzyć radni naszej
gminy. Sława drużyny gimnazjalnej
przestraszyła chyba radnych, gdyż
tylko dwóch odważyło się wystąpić
i walczyć w naprawdę wyrównanej
grze.

Koncert muzyczny był prawdziwą
ucztą dla ducha, mecz pokazał nato-
miast, że w gimnazjum kształtujemy
w równej mierze umysł i ciało.

Dorota Niewiadomska
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EGZAMINY GIMNAZJALNE 2004

Młodzież gimnazjalna przed rozpozcęciem egza-
minu.

116 uczniów klas trzecich na-
szego gimnazjum pisało 5 i 6 maja
egzaminy gimnazjalne. Młodzież po-
ważnie potraktowała ten pierwszy
ważny w ich życiu egzamin. Ucznio-
wie elegancko ubrani zachowywali
się dojrzale – pracowali samodziel-
nie, w skupieniu, nie przeszkadzając
innym.

Po egzaminach niektórzy podzie-
lili się swoimi wrażeniami:

Agnieszka Szczurowska (III B)
– Horror dla klas Trzecich! Eg-
zaminy gimnazjalne! 5 maja odbył
się egzamin humanistyczny, na któ-
ry, muszę przyznać, poszłam lek-
ko podenerwowana. Najgorsze by-
ło oczekiwanie na sali na godzinę
9.00. Wszyscy siedzieli bardzo cicho,
w skupieniu. Czekałam w napięciu
na test, a kiedy go otrzymałam wpa-
dłam w panikę. Okazało się, że test

był trudniejszy niż egzamin
próbny. Następnego dnia od-
był się egzamin matematycz-
no – przyrodniczy. Obawia-
łam się, że jeśli humanistycz-
ny był trudny to z matema-
tycznym sobie nie poradzę,
ale doznałam miłego zasko-
czenia. Po egzaminie jestem
zadowolona ale zobaczymy
jakie będą wyniki. . .

Paweł Żukowski (III C) –
Przed egzaminem było dużo
obaw i nerwów. Najgorszy
był pierwszy dzień i ocze-
kiwanie na wejście do hali.

Gdy testy zostały rozdane, stres
przeszedł i można było skupić się na
zadaniach. Drugi dzień był zupeł-
nie inny – nie odczuwałem stresu,
może dlatego, że wolę matematy-
kę. Myślę, że lepiej napisałem test
matematyczno-przyrodniczy, ale na
końcowe wyniki trzeba jeszcze po-
czekać.

Renata Wójcik (III C) – W środę,
gdy pisaliśmy test humanistyczny
wyszłam z hali zadowolona. Cieszy-
łam się, że był taki temat. Interesuję
się modą i naprawdę ten temat mi
się spodobał.

Dawid Armatowski (III C) – Mo-
im zdaniem egzaminy przebiegały
w spokoju, dyscyplinie i miłej atmos-
ferze. Warunki na hali pozwalały na
to, aby się skupić i napisać jak naj-
lepiej. Chociaż egzaminy były dość
trudne, podobał mi się ich przebieg.

Zebrała Dorota Niewiadomska
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II GDAŃSKA PIELGRZYMKA ROWEROWA

Na pielgrzymi szlak wyruszymy
z Helu 24 VII 2004 r. W ciągu ponad
dwóch tygodni pragniemy pokonać
trasę z północy na południe, dociera-
jąc 7 VIII do Zakopanego. Dla wy-
czynowego rowerzysty tempo jazdy
i trasa nie wydaje się zbyt olśnie-
wająca. Nie zamierzamy jednak bić
rekordów długości trasy, ani szybko-
ści przejazdu od Bałtyku do Tatr. Dla
turysty, lubiącego poznawać nowe te-
reny, to zadanie wydaje się bardziej
atrakcyjne. Jednak nie to jest celem
naszej wyprawy, bowiem wielu z nas
było już w miejscach leżących na
trasie pielgrzymki.

Jaki jest więc cel spędzenia
piętnastu dni na rowerach, spania
pod namiotami, nieustępliwej walki
z upałem lub deszczem? Po pierw-
sze: nie jedziemy na wycieczkę, ani
na wyprawę turystyczną. Oczywiście
będzie wiele czasu na zwiedzanie
okolicy i podziwianie piękna nasze-
go kraju. Na pewno będą okazje
do sprawdzenia swoich umiejętno-
ści i własnej kondycji. Dla kogoś
z nas może być to pierwsza tak
długa wyprawa, która może pozostać
na długo w pamięci. Nie jesteśmy
ani rowerowymi wyczynowcami, ani
turystami. Kim więc jesteśmy? Je-
steśmy pielgrzymami. Pielgrzymami
pragnącymi na rowerach dotrzeć do
szczególnych miejsc działania Bożej
Łaski.

Jak już napisałem, wystartujemy
wcześnie rano 24 VII z Helu, aby do-
trzeć do Gdyni. Po drodze będą małe
miasta Półwyspu Helskiego. Sanktu-
arium Królowej Morza w Swarzewie.

Drugi dzień poprowadzi nas
z Gdyni do znanego nam wszyst-
kim Czerniewa. Po drodze będzie
oczywiście Sanktuarium w Trąbkach
Wielkich. 26 VII pokonamy trasę
Czerniewo – Mokre. Na mecie znaj-
duje się kolejne Sanktuarium Maryj-
ne. Po drodze zaś Tczew i Gniew.
Czwartego dnia udamy się z Mokre-
go przez Grudziądz i Chełmżę do
Torunia. 28 VII będzie dniem odpo-
czynku i zwiedzania Torunia. 29 VII
wyruszymy na trasę, którą przez
wiele lat szła pieszo do Częstocho-
wy Pielgrzymka Pomorska. Na Jasną
Górę dojedziemy po czterech dniach
czyli 1 VIII. Na szlaku jest wiele
szczególnych miejsc, które pragnę
zostawić wam jako niespodziankę.
2 VIII Odpoczywamy w Częstocho-
wie i nawiedzimy Jasną Górę. 3 VIII
wyruszymy do Wolbromu, aby na-
stępnego dnia dotrzeć do Krakowa
i pomodlić się w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia. Na dawną stolicę
naszego kraju także poświęcimy wię-
cej czasu, dlatego dopiero 6 VIII
wyruszymy do Rabki, a nazajutrz
do Zakopanego. 7 VIII zakończymy
naszą pielgrzymkę w Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzep-
tówkach.

Na zakończenie pragnę zapro-
sić wszystkich chętnych na pielgrzy-
mi szlak. Każdemu, kto zdecyduje
się wyruszyć udzielę oczywiście bliż-
szych informacji, dlatego czekam na
wszystkich odważnych pielgrzymów.

Z kapłańskim pozdrowieniem
ks. Dariusz Woźny
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KĄCIK POETYCKI

Egejskie morze z cudnymi wyspami starożytności
Urocze plaże nad brzegami kolorowych Balearów
Rzeki wciąż pamiętające frontowe pieśni o wolności
Ocean falami sięgający portugalskich filarów
Pireneje, które zapraszają na Jakubowe drogi
Alpejskie przełęcze w ludzkich oczach widok niosą srogi

Dziękczynne piosenki niesione rytmem fatimskiej modlitwy
Ludowe ballady śpiewane z szarpnięciem strun gitary
Austriackie skocznie niosące do pucharowej gonitwy

Jasnobłękitne niebo rozmodlone świętymi psalmami
Europejskie lasy szumiące symfonię Beethovena
Złocisty wieniec dla Matki królującej nad dolinami
Uśmiech Chrystusa zapraszający do przyjęcia zbawienia
Samotne wołanie przynosi z kalwaryjskiego wzgórza
Aramejskim językiem niesie pokój gdzie panuje burza

ks. Dariusz Woźny

Pięciolinia

Na pięciolinii papilarnej
Twego serca
Zapisałam tak, jak nuty
Swe obawy i pytanie:
Czemu świat taki zepsuty?

A najgorsze ze wszystkiego
Jest to, że. . . nie wiem, dlaczego

Oszukałam wszystkie diabły,
Całe niebo
A pędzlem posiałam plamy,
Łzy rozlane, minibagna.
Gdzie my swoje szczęście mamy?

A najgorsze, że ma dusza
Stale temat ten porusza.

Ufność odetchnęła z ulgą,
Ocalała
Pięciolinia nutek strzeże,
A nutki strzegą ufności,
Same mówią się pacierze

A najlepsze ze wszystkiego
Jest to, że już wiem, dlaczego.

Marysia Roszak
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KRONIKA (nie tylko parafialna)

23 kwietnia w czytelni Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich mieszkańcy gminy mieli okazję
podziwiać autorską prezentację fo-
tografii Grzegorza Antoniego Cwa-
lińskiego z Juszkowa, zatytułowaną
„Światło – odsłona druga”. Patro-
nat nad wystawą sprawował Starosta
Gdański, a imprezę wspomogli finan-
sowo nasi miejscowi przedsiębiorcy.

***
24 kwietnia w naszym kościele sakra-
mentalny związek małżeński zawarli
Anna Brembor z Ełganowa z Adria-
nem Tarnowskim z Łaguszewa.

***
27 kwietnia odbyła się IV zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie,
w trakcie której radni podjęli szereg
uchwał:
1. dokonano zmian w budżecie gminy
na 2004 r., w tym m. in.:
a) zwiększono plan wydatków na
budowę wiat przystankowych w Go-
łębiewku, Cząstkowie i Kleszczewie
o kwotę 3 tys. zł,
b) zwiększono plan wydatków o kwo-
tę 7 tys. zł na zakup projektora
multimedialnego dla Urzędu Gminy,
c) zwiększono plan na uzbrojenie
działek w Trąbkach Wielkich o kwotę
20 tys. zł.
2. Rozpatrzono i przyjęto sprawoz-
danie wójta z wykonania budżetu
gminy za 2003 r. oraz udzielono wój-
towi absolutorium za jego realizację.
3. podjęto uchwałę o zwolnieniu z po-
datku od nieruchomości i środków
transportu tych przedsiębiorców, któ-
rzy zrealizują inwestycję (lub zakupią

środek transportu) związaną z utwo-
rzeniem nowych miejsc pracy na
terenie naszej gminy.

Zwolnienia z tych podatków przysłu-
gują na okres:

1 roku – gdy powstaną 3 miejsca
pracy,

2 lat – gdy powstanie 7 miejsc pracy,

3 lat – gdy powstanie 15 miejsc pracy,

5 lat – gdy powstanie 20 miejsc pracy.

4. wyrażono zgodę na przejęcie przez
gminę 3 budynków mieszkalnych i 2
budynków gospodarczych, znajdują-
cych się na terenie Cegielni w Gołę-
biewie Wielkim, za zaległości podat-
kowe obecnych właścicieli Cegielni
wobec gminy.

5. zatwierdzono bilans (sprawozda-
nie finansowe) Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wielkich za
2003 r.

6. dokonano zmian w Statucie Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach
Wielkich i uchwalono jego jednolity
tekst.

7. podjęto uchwałę intencyjną w spra-
wie zamiaru utworzenia Zespołu
Szkół w Mierzeszynie, obejmującego
Szkołę Podstawową w Mierzeszynie
i Gimnazjum w Warczu.

8. podjęto uchwałę apelującą do Sej-
mu w sprawie zmiany ordynacji
wyborczej do Sejmu i Senatu RP
z proporcjonalnej (listy partyjne) na
większościową – czyli bezpośrednie
wybory posłów i senatorów w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych.
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Anna i Adrian Tarnowscy w dniu zawarcia związku małżeńskiego.

Uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.
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***
2 maja w naszym kościele parafial-
nym odbyło się uroczyste przyjęcie
dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

***
3 maja w Ełganowie odprawiona
została polowa Msza św., połączo-
na z poświęceniem odremontowanej
kapliczki Matki Bożej, znajdującej
się przy rozstaju dróg w centrum
Ełganowa. Na tę uroczystość dość
licznie przybyli aktualni oraz byli
mieszkańcy tej miejscowości.

***
W dniach 8 – 9 maja na stadionie
GOK w Trąbkach Wielkich odbył się
piknik sportowo-rekreacyjny pn. „Vi-
vat Wspólna Europa”. Bogaty pro-
gram imprezy nie został w pełni
zrealizowany ze względu na obfi-
te opady deszczu w sobotę 8 maja.
Ci co przyszli w niedzielę 9 maja
w większości mogli się czuć usatys-
fakcjonowani mimo, że nie doszło do
koncertu zespołu „Alibi” z Chojnic.

***
W niedzielę 9 maja w naszym kościele
została odprawiona uroczysta Msza
św. w intencji dzieci obchodzących
rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej.

***

13 maja w czytelni Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich zorganizowano wieczór zatytu-
łowany „Europejski Miesiąc Kultury
w Bibliotece”. W czasie spotkania
zaprezentowana została poezja zna-
nego artysty Zygmunta Bukowskiego
z Mierzeszyna oraz różne prace rę-
kodzieła artystycznego naszych arty-
stów-amatorów. Zaprezentowała się
grupa dzieci z Kleszczewa działająca
pod kierunkiem Magdy Glinieckiej
oraz zespół „To i Owo” z Czerniewa.
Obecny na spotkaniu Zygmunt Bu-
kowski oferował tomiki swoich wier-
szy i I część autobiografii zatytuło-
wanej „Zielony kuferek”, oczywiście
z autografem artysty.

***
14 maja w naszym kościele odbyła się
uroczystość bierzmowania młodzieży
3 klas gimnazjalnych z parafii Trąbki
Wielkie, Postołowo i Kłodawa. 96
młodym ludziom sakramentu udzielił
ks. Biskup Zygmunt Pawłowicz.

***
Trwa budowa przydrożnej kapliczki
w Trąbkach Wielkich, usytuowanej
przy skrzyżowaniu ulic K. Pawłow-
skiej i Ełganowskiej.

Opracował S. D.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, oto poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe z kwietnia:
1. Zmartwychwstanie; 2. Maria Magdalena; 3. Pusty grób (płótna); 4. Pokój
wam! 5. Emaus; 6. Tomasz; 7. Piotr; 8. Wniebowstąpienie.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Wzorem poprzednich miesięcy, zachęcamy was do wzięcia udziału w kon-
kursie, podczas którego będziecie mogły popisać się waszą znajomością
Pisma św. Taj, jek w ubiegłym miesiącu, na kuponie konkursowym (znaj-
dującym się na dole strony) należy wpisać krótkie odpowiedzi na poniższe
pytania. Kupon z rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu
(do dnia 20 czerwca). Nagrody czekają na zwycięzców.

***

1. Kto zaufał obietnicy Boga i z całym swym rodem wyruszył ze swgo
rodzinnego miasta?

2. Kto wychował się na dworze faraona, a potem wyprowadził naród
izraelski z Egiptu?

3. Kto był pierwszym królem Izraela?

4. Kto jako młody chłopiec grał na harfie, a potem został królem?

5. Kto wybudował w Jerozolimie pierwszą Świątynię?

6. Kto zaparł się Jezusa w noc Jego uwięzienia?

7. Kto zajął miejsce Judasza w gronie Apostołów?

8. Kto został nazwany Apostołem narodów?

#
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INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2004
1. Za śp. Jana i Bertę Stefanów

oraz śp. Norę Nowak i Jana
Karnatha
Za śp. Alojzego Konkel

2. Za śp. Martę Zulewską
i zmarłych z rodziny
Piechowskich
Za śp. Annę (6. rocznica śmierci)
i Bronisława Sokołowskich

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Cecylii,
p. Halba
Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Mateusza Surmy
oraz w 18. rocznicę urodzin
Magdaleny Surmy

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Anieli
Salawy, p. Szostek
Za śp. Sylwestra Reimusa

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Jadwigi, p. Papis
Za śp. Jana i Bertę Stefanów

6. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Stolców oraz śp. Gertrudę
Ziarnik, godz. 730

O szczęśliwe zbiory, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Franciszka Onasza
(14. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Seweryna Wasyluka
i zmarłych z rodziny
Dymitruków i Stachurskich,
godz. 1800

7. Za śp. Władysława Płazę
(7. rocznica śmierci)
Za śp. Jadwigę Willer

8. Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców oraz śp. Leona i Annę
Tyslerów
Za śp. Alojzego Konkel

9. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Marii
i Gerarda Zulewskich
W pewnej intencji, o zdrowie

10. Za śp. Tadeusza Dudek
(6. rocznica śmierci) oraz
śp. Stanisława, godz. 730

W intencji parafian, godz. 900

(Czerniewo)
O błogosławieństwo Boże dla
Zygmunta Preuss i Iwony
Pawłowskiej, godz. 1800

11. Za śp. Joannę Raczkowską
(10. rocznica śmierci)

12. Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Marka Kotuli

13. Za zmarłych z rodzin
Tiborskich, Czerwińskich
i Bielskich oraz śp. Jana
Bukowskiego, godz. 730

Za śp. Pawła Fenskiego oraz za
zmarłych z tej rodziny, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Metę, Aleksandra,
Władysława i Józefa Plaków,
godz. 1100

14. Za śp. Jadwigę Willer
15. Za śp. Alojzego Konkel
16. Dziękczynna w 14. rocznicę

sakramentu małżeństwa Ewy
i Jana Selków
Dziękczynna w 45. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Agnieszki i Józefa Stolców

17. Za śp. Stanisława Karcza
18. Dziękczynna w 16. rocznicę

sakramentu małżeństwa Piotra
i Haliny Lewańczyków
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20. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza,
godz. 730

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

21. Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów

22. Za śp. Alojzego Konkel
23. Dziękczynna w 20. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Bożeny i Andrzeja Zielke

24. Za śp. Janinę i Witolda
Lorkowskich oraz
śp. Kazimierza Stanolewicza
O błogosławieństwo Boże dla
Jana Kelera, z intencji dzieci

25. Za śp. Jana Nadolskiego
i Feliksa Warczyńskiego

26. W pewnej intencji, o zdrowie
27. W intencji parafian, godz. 730

Za śp. Władysława i Wandę
Karnath, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Jana, Janusza, Jerzego
z rodziny Brandt, godz. 1100

28. Za śp. Zenona Golińskiego
29. O błogosławieństwo Boże dla

Józefa Ziemana, w 60-lecie
urodzin, z intencji dzieci
i wnuków

30. Za śp. Małgorzatę Fenską
i zmarłych z rodziny Sulewskich
Za śp. Dorotę Knapińską

ROCZNICE
Rocznice sakramentu małżeństwa

29 czerwca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Sebastiana Jasiaków

19 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Krzysztofa Ogonowskich

24 czerwca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Barbary i Zbigniewa Polejowskich

2 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Zbigniewa Paulsów
23 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Jadwigi i Mirosława Paulów
23 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Bożeny i Andrzeja Zielke

9 czerwca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Marii i Gerarda Zulewskich

ODESZLI DO PANA
29 kwietnia: zmarł w wieku 72 lat śp. Alojzy Konkel z Ełganowa

14 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Harrego Schwichtenberga
20 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Justyny Gajewskiej
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


