
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Lipiec 2004 Nr 7 (91)

12
cz

er
w

ca
20

04
r.

–
17

.r
oc

zn
ic

a
ko

ro
n

ac
ji

ob
ra

zu
M

at
ki

B
oż

ej
T

rą
bk

ow
sk

ie
j

Witaj sławiona Trąbkowska Pani
przez Papieża Polaka koronowana!



17 ROCZNICA KORONACJI
Cudownego Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej

W sobotę, 12 czerwca obchodzili-
śmy kolejną rocznicę koronacji Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej. Trudno uwierzyć, że młodzi
17-latkowie nie pamiętają tego pięk-
nego wydarzenia w historii naszej
parafii. Trzeba więc o tym fakcie
przypominać, choćby podczas obcho-
du kolejnych rocznic.

Dziesięciolecie koronacji poprze-
dziły Misje św. prowadzone przez
ojców redemptorystów z Gdyni. Z tej
okazji została wybudowana dzwonni-
ca, ufundowano dwa nowe dzwony,
a trzeci został zdjęty z wieży ko-
ścielnej. W kościele została położona
granitowa posadzka.

W tym roku dzień rocznicowy cele-
browaliśmy przez odmówienie koron-
ki do Miłosierdzia Bożego i Różańca
przed Najświętszym Sakramentem.
O godzinie 18 została odprawiona
uroczysta Msza św. z procesją eucha-
rystyczną, a o godzinie 21 uroczysty
Apel Jasnogórski.

Odnoszę wrażenie, że wielu para-
fian nie docenia tej niesamowitej łaski
(koronacji) jaka nas spotkała. Jest to
wyróżnienie, wybranie nas, a także
wywyższenie naszej wspólnoty pa-
rafialnej w dekanacie, archidiecezji,
a nawet w całej Polsce. Na całym
terenie gdańskiej metropolii jedynie
w Trąbkach Wielkich znajduje się
Obraz koronowany osobiście przez
Ojca Świętego.

Są w archidiecezji sanktuaria
w Swarzewie, Wejherowie, Matem-
blewie, Gdańsku (Matka Boża Zwy-
cięska, Matka Boża Łaskawa, Matka
Boża Bolszowicka), ale żadnego obra-
zu czy figury nie koronował osobiście

Ojciec Św. Stąd winniśmy mieć nie
tylko wielkie nabożeństwo do Mat-
ki Bożej, która tu sobie upodobała
miejsce, ale i wdzięczność dla Papie-
ża, który przez koronację pozostawił
trwały ślad swojej papieskiej posługi
dla naszego Sanktuarium. Szkoda, że
poza apteką noszącą imię Jana Paw-
ła II, nic w parafii nie upamiętnia
naszej wdzięczności papieżowi. Szko-
da, że kolejne rocznice koronacyjne
nie gromadzą wszystkich parafian na
wspólnej wdzięcznej modlitwie za tak
wielki dar koronacji. Ufam, że to się
zmieni w przyszłości.

W tym roku rocznica koronacji
obchodzona była w oktawie Bożego
Ciała. Nadmienię, że tegoroczna pro-
cesja Bożego Ciała miała zmieniony
kierunek i wydłużoną trasę. I Oł-
tarz był przy Urzędzie Gminy, II –
przy krzyżu obok posesji p. Preus-
sów, III – przy nowo zbudowanej
kaplicy ku czci Miłosierdzia Bożego
na skrzyżowaniu ulic: Ełganowskiej
i K. Pawłowskiej, a IV – przy budyn-
ku przedszkola. Przy okazji procesji
została też poświęcona kaplica. Jest
piękna, z kamienia i klinkierowej
cegły, z figurą Chrystusa Miłosier-
nego. Dokończenia wymaga jeszcze
otoczenie kaplicy. Planuję tu nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bożego, któ-
re chciałbym odprawiać chociaż raz
w tygodniu w letniej porze o godzinie
21. Równocześnie dziękuję serdecznie
wszystkim za pracę i ofiary związa-
ne z wybudowaniem tej przydrożnej
kaplicy.

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

4 lipca: 14. Niedziela zwykła

Iz 66,10 – 14c
Ga 6,14 – 18
Łk 10,1 – 12.17 – 20

Bywa, że znajdujemy radość w swo-
jej pracy. Widzimy jej owoce i cie-
szymy się, podobnie jak uczniowie
Jezusa po powrocie z misji. Musieli
chyba dotrzeć do wielu serc, wielu
nawrócić – skoro mówili z radością,
że nawet złe duchy były im po-
słuszne. Jezus powiedział, że może
być radość jeszcze większa. Radość
tych, co się trudzą, tak jak mogą,
niczego pozornie nie osiągając, ale
pracę swoją ofiarowują Bogu. Prze-
cież naprawdę to Bóg przez nich
działa i widzi, czego oni nie widzą.
Owoce Boże dojrzewają w Bożym
sadzie. On zapisuje imiona ludzi
w niebie, chociaż pozostają na ziemi
nieznani, pozornie nieużyteczni.

Pan Jezus, wysyłając uczniów,
polecił im to, co najważniejsze.
Powiedział: módlcie się. Nie po-
wiedział: uczcie, przekonujcie, na-
wracajcie. Módlcie się, to znaczy,
pozostawajcie stale z tym, który ich
posłał, z Nim rozmawiajcie, Jemu
powierzajcie się. On sam dokona
wszystkiego.

11 lipca: 15. Niedziela zwykła

Pwt 30,10 – 14
Kol 1,15 – 20
Łk 10,25 – 37

Uczony w prawie zapytał Jezusa:
„Kto jest moim bliźnim?” Jezus od-
powiedział nowym pytaniem w spo-
sób zaskakujący: Kto z tych trzech,
którzy ominęli ograbionego człowie-
ka, leżącego na drodze do Jerycha,
był dla niego bliźnim? Nie to jest
istotne, kto jest moim bliźnim. Waż-
niejsze, czy ja jestem bliźnim dla
innych. Czy naprawdę muszę się
martwić o to, kto mi przyjdzie z po-
mocą? Raczej pytać samego siebie:
Komu ja mam pomóc? Czy jestem
bliźnim dla innych?

18 lipca: 16. Niedziela zwykła

Rdz 18,1 – 10a
Kol 1,24 – 28
Łk 10,38 – 42

Mario siostro Łazarza
gdy Pan wszedł do domu
zapomniałaś o piecu
nie nakryłaś stołu
bo miłość zaczyna się od niejedzenia
nieważnym stał się czajnik inaczej
naciągacz
kasza jak chuda wrona sądzona za
rozpacz
czosnek jak zęby wiedźmy
z zasady nierówne
powiedz siostrze swej Marcie

gdy Pana zobaczę –
czemu latasz po kuchni i po rondle
skaczesz
– nic nie zjem. Padnę na pysk jak
grzech się rozpłaczę

3



25 lipca: 17. Niedziela zwykła

Rdz 18,20 – 32
Kol 2,12 – 14
Łk 11,1 – 13

Niektórym się wydaje, że są już
wystarczająco święci i nie potrze-
bują o nic Boga prosić. Mogą tylko
za wszystko dziękować: za słońce
i deszcz, za łatwe i trudne szczęście,
za przysłane przez krewnych dolary
i nawet za złotówki. Tymczasem
Pan Jezus nawołuje do błagalnej
modlitwy: „Proście, a otrzymacie,
kołaczcie, a otworzą wam”. Mamy

o wszystko prosić. Przypomnijmy
sobie słowa Jezusa o szczeniętach,
które czekają na okruchy ze stołu
pańskiego.
Wszystkie modlitwy nasze będą wy-
słuchane.
Nie zawsze, prosząc o razowiec,
dostaniemy razowiec na miodzie.
Nie zawsze, prosząc o rybę, dosta-
niemy szczupaka.
Duch Święty da nam to, co najpo-
trzebniejsze, choćby nam się wyda-
wało, że gryziemy twardy kamień.

ks. Jan Twardowski

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Lipiec 2004

Trąbki Wielkie

ul. Parkowa

1.07., czwartek: Waldemar Doroch
2.07., piątek: Krystyna Gdaniec
3.07., sobota: Andrzej Stankiewicz
4.07., niedziela: Rafał Herman
5.07., poniedziałek: Józef Czucha

i Andrzej Czucha
6.07., wtorek: Marek Grzębski
7.07., środa: Jarosław Keler
8.07., czwartek: Jan Mucha i Paweł

Mucha
9.07., piątek: Małgorzata Zalewska

i Janusz Jaromin
10.07., sobota: Rajmund

Miecznikowski
11.07., niedziela: Danuta Buta
12.07., poniedziałek: Jan Sulewski
13.07., wtorek: Krzysztof Gorzyński
14.07., środa: Mieczysław Dajda
15.07., czwartek: Zbigniew

Gorzyński

16.07., piątek: Edward Kaczmarek
i Adam Galiński

17.07., sobota: Brygida Kusz
18.07., niedziela: Mirosław Bolczak
19.07., poniedziałek: Zenon Kromer
20.07., wtorek: Krzysztof Jagła
21.07., środa: Marek Pleszczyński
22.07., czwartek: Mariusz Kinder
23.07., piątek: Bożena Baranowska
24.07., sobota: Andrzej Piórek
25.07., niedziela: Józef Grzelak

i Piotr Ciećko
26.07., poniedziałek: Tadeusz

Banaczyk
27.07., wtorek: Krystyna

Świerżewska i Maciej
Świerżewski

28.07., środa: Janusz Kilas
29.07., czwartek: Anna Bąk

i Krzysztof Pętlak
30.07., piątek: Bogumił Rogall
31.07., sobota: Henryk Szwoch
1.08., niedziela: Irena Bielawska

i Daniel Dobrowolski
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BOŻE CIAŁO 2004
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Procesja Bożego Ciała w bieżącym roku odbywała się wzdłuż zmienionej, wydłużonej
trasy. Na zdjęciach poszczególne ołtarze, zbudowane przy urzędzie gminy, przy
krzyżu na rozwidleniu ulic K. Pawłowskiej i Polonii Gdańskiej, w nowej kapliczce
Miłosierdzia Bożego i przy przedszkolu.
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BUDUJEMY WSPÓLNYM WYSIŁKIEM
kościół Miłosierdzia Bożego

29 czerwca 2004 r. przypada trze-
cia rocznica poświęcenia placu pod
budowę kościoła w Czerniewie. Trzy
lata temu w uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła o godzi-
nie 18 przy krzyżu postawionym
na działce przeznaczonej pod budo-
wę kościoła odprawiłem Mszę św.
„pod chmurką” i poświęciłem zapo-
czątkowany wykop pod fundamen-
ty kościoła. Mieszkańcy Czerniewa
i Czerńca z radością, ale i niedo-
wierzaniem w pomyślne zrealizowa-
nie przedsięwzięcia, przystąpili do
wstępnych prac ziemnych. Nikomu
nie brakowało zapału do pracy.

Pan Bóg pozwolił, że już w Boże
Narodzenie 2001 r. w podpiwnicze-
niu świątyni odprawiona została
pierwsza Msza św. Świeże tynki po-
wodowały niesamowitą wilgoć i ście-
kanie wody po ścianach. Ale już od
tej pierwszej Mszy św. w każdą
niedzielę była tu sprawowana Eu-
charystia, aż do Wielkanocy 2004 r.

Tego roku począwszy od święta
Zmartwychwstania Pańskiego roz-
poczęliśmy gromadzić się na Mszy
św. w głównym kościele o wybie-
lonych ścianach, pięknej posadzce,
wyposażonym w nowe ławki, ołtarz,
ambonę i stacje Drogi Krzyżowej.
Wierni już nie chcieli schodzić na
Mszę św. do kaplicy pod kościołem.
Bardzo uroczyście odbył się drugi
odpust ku czci Miłosierdzia Boże-
go, a w uroczystość Bożego Ciała
procesja do czterech ołtarzy.

Kościół wewnątrz wygląda pięk-
nie, ale pozostaje jeszcze wiele do
zrobienia. Trzeba co prędzej założyć
nagłośnienie, bo jest zła słyszalność.
Wierni słyszą, ale nie bardzo rozu-
mieją słowa kazania, ogłoszeń, czy
modlitwy dopływające do nich z
kolumny głośnikowej.

Potrzebne są schody (obecnie
w trakcie budowy), niwelacja tere-
nu, ogrodzenie. Nie ma konfesjo-
nału, szat i naczyń liturgicznych,
a te rzeczy są bardzo drogie. Braku-
je instrumentu muzycznego. Trzeba
uruchomić ogrzewanie dostosowane
do kubatury kościoła.

Jeżeli jeszcze drodzy ofiarodaw-
cy będą cierpliwi i, jak dotąd, po-
spieszą nam z pomocą, za którą
wyrażam serdeczne podziękowanie
(a może znajdą się i indywidualni
sponsorzy), to zamierzam poprosić
księdza Arcybiskupa o dokonanie
konsekracji kościoła w przyszłym
roku. Może uda się to połączyć
z obchodem odpustu ku czci Miło-
sierdzia Bożego.

Gorąco dziękuję mieszkańcom
Czerniewa i Czerńca za pracę spo-
łeczną przy wznoszeniu i upiększa-
niu tej okazałej świątyni. Dziękuję
wszystkim, którzy co miesiąc zbiera-
ją ofiary i wszystkim ofiarodawcom.
Proszę Jezusa Miłosiernego, by wy-
nagrodził hojnie Waszą nieustającą
pomoc. Codziennie o godzinie 15
odmawiamy w tej świątyni koronkę
do Miłosierdzia Bożego w intencji
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ofiarodawców i pracujących przy bu-
dowie kościoła. Liczny udział dzieci
i dorosłych na tej modlitwie jest wy-
razem wdzięczności wiernych wobec
wszystkich dobrodziejów.

Planowałem rozłożenie budowy
na 5 lat i ufam, że w tym terminie
świątynia zostanie w pełni oddana
do użytku wiernych. Będzie to pięk-
ne sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go na Wyżynie Gdańskiej. A my
wszyscy włączeni w „budowanie”
uczcimy Świętą Rodzinę. W Trąb-
kach Wielkich odnowiliśmy kościół
ku czci Matki Bożej, zbudowany
w Postołowie kościół poświęcony
jest kultowi św. Józefa, a w Czer-
niewie – Jezusowi Miłosiernemu.
Niech zatem św. Rodzina: Jezus,
Maryja i Józef będzie duchowym

umocnieniem wszystkich naszych
rodzin.

Drogich zaś Parafian serdecznie
proszę: pomóżcie mi modlitwą i ofia-
rą dokończyć rozpoczęte dzieło ku
wielkiej Bożej chwale. Moim pra-
gnieniem jest, aby w przypadającą
w przyszłym roku czterdziestą rocz-
nicę kapłaństwa, ofiarować Bogu
jako votum dziękczynne konsekro-
wany kościół Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie. Będzie to też zakoń-
czenie peregrynacji Obrazu Miło-
sierdzia Bożego w parafii i wspólne
nasze podziękowanie Panu Jezu-
sowi za wszystkie duchowe dobra
otrzymane od Jezusa Miłosiernego.

Bóg zapłać za ofiarność wszyst-
kim drogim Parafianom.

ks. E. Szymański

Trwa budowa głównych schodów wejściowych do kościoła w Czerniewie.
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WAKACJE Z BOGIEM

W czasie wakacyjnym tętnią ży-
ciem nasze jeziora, góry i lasy.
Podziwiamy piękno przyrody, zbie-
ramy leśne owoce, regenerujemy si-
ły duchowe i fizyczne. Jakże często
jednak zapominamy podczas waka-
cji o Panu Jezusie, który pierwszy
nas umiłował. Na Mszy św. w nie-
dzielę robi się pusto w naszych
kościołach. Najczęstszym grzechem
wakacyjnym jest opuszczanie Mszy
św., pacierza oraz zaniedbywanie
spowiedzi i Komunii św. Smutne
jest to, że wielu młodych rodziców
uważa wakacje za czas wolny także
od praktyk religijnych, a winno być
odwrotnie, bo jest na nie więcej
czasu.

Proszę Was, drodzy Rodzice, pa-
miętajcie podczas wakacji o posyła-

niu dzieci na Mszę św. i do pierw-
szopiątkowej spowiedzi św. Dbajcie
o codzienną modlitwę. Przysłowie
mówi: „z jakim przestajesz, takim
się stajesz”. Niech ten czas nie od-
dali was i waszych dzieci od Boga.

W naszej wspólnocie parafialnej
podczas wakacji podejmujemy go-
ścinnie Gdańską Pieszą Pielgrzym-
kę na Jasną Górę posiłkiem, który
tak chętnie od wielu lat przygotowu-
ją nasze Panie. Zachęcam młodzież
gimnazjalną i maturalną do uczest-
nictwa w pieszej pielgrzymce. Są to
rekolekcje w drodze, ale i piękna
forma wdzięczności okazana Matce
Bożej za ukończoną naukę.

ks. E. Szymański

OD BUNTU DO POKOJU
(Moje przeżywanie choroby)

W październiku 2001 roku uda-
łam się do specjalisty, aby stwier-
dzić, dlaczego nie mogę pozbyć się
uporczywego kaszlu ani wejść po
schodach bez zadyszki. Ponieważ
prowadziłam zdrowy tryb życia i ni-
gdy nie paliłam spodziewałam się co
najwyżej zapalenia zatok.

Jednak badania medyczne wyka-
zały druzgocącą prawdę. Cierpiałam
na nieuleczalną chorobę, w wyni-
ku której moje płuca pracowały na
mniej niż połowę swoich możliwo-
ści. Mój stan był tak poważny, że –

jak mi oznajmiono – trzeba będzie
podawać mi tlen dwadzieścia cztery
godziny na dobę już do końca życia.

Na początku nie byłam w stanie
w to uwierzyć. To nie mogła być
prawda! Od czterdziestu dziewięciu
lat byłam gorliwą zakonnicą i odda-
ną nauczycielką z torbą wypchaną
poprawionymi zeszytami, klasów-
kami i planami lekcji. W swojej ka-
rierze uczyłam w podstawówkach,
szkołach średnich i wyższych, na
wsi, w miastach i na przedmie-
ściach. Nauczanie było dla mnie ca-
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łym światem. Towarzyszyłam wielu
moim uczniom w ich życiowych
sukcesach. Czułam, że wciąż mam
w sobie dość twórczej energii i za-
pału, by kształtować młode umysły.
Wszystko to nagle miało się skoń-
czyć? Dlaczego Bóg mi to zrobił?

Gdzie jesteś, Panie?

W zderzeniu z wymaganiami
choroby zaczęły mnie opuszczać si-
ły i ogarnęła mnie wściekłość. Oto
siedzę uwięziona w pokoju, z nieod-
łączną rurką tlenową, patrząc przez
okno na tętniący życiem świat. Czu-
łam się poza nurtem życia. Kultu-
ra amerykańska, która gloryfikuje
młodość, energię i produktywność,
zdecydowanie nie pomagała mi upo-
rać się z sytuacją. Musiałam przy-
stosować się do wielu niedogodności,
począwszy od obsługiwania zbiorni-
ka z tlenem (który często syczał jak
wąż, kiedy próbowałam go zmie-
nić), a skończywszy na bolesnych
zastrzykach, które mi aplikowano
trzy razy w tygodniu. Nie mogłam
też oprzeć się pytaniom: Do czego
doprowadzi ta choroba? Czy w koń-
cu zaduszę się na śmierć? Skąd to
się u mnie wzięło? Gdzie w tym
wszystkim jest Bóg?

Uratował mnie częściowo fakt,
że po kilku tygodniach wróciłam
do nauczania. Przeczuwając, że bę-
dzie to mój ostatni semestr w kla-
sie, skoncentrowałam całą gasnącą
energię na moich gimnazjalistach.
Byli dla mnie cudowni. Na początku
wprawdzie byli trochę przestrasze-
ni, ale kiedy nazwałam zbiornik

na tlen moim „odkurzaczem”, roze-
śmiali się i odtąd zachowywali się
już zupełnie naturalnie.

Cieszyłam się ich postępami w li-
teraturze, gramatyce, pracach pi-
semnych. Na te kilka ostatnich
miesięcy roku szkolnego niemal za-
pomniałam o chorobie, dając się cał-
kowicie pochłonąć ukochanej pracy.
Kiedy żegnałam się z uczniami,
myślałam, że pęknie mi serce.

Lato uzmysłowiło mi kolejne
straty. Nigdy więcej pływania, nur-
kowania, wspinaczek czy wycieczek
rowerowych. Nie mogłam ruszyć się
z domu bez zbiornika z tlenem
i apteczki z lekami. Moje poczucie
krzywdy narosło do tego stopnia, że
zaczęłam pogrążać się w rozpaczy.

Chart niebieski

Kiedy jedna z przełożonych mo-
jego zakonu zobaczyła, w jakim
jestem stanie, postanowiła wezwać
do mnie psychologa. Doprowadziło
mnie to niemal do furii. „Nie potrze-
buję niczyjej pomocy! – warknęłam.
– Jestem zmęczona, ale daję sobie
radę!” Siostra była jednak innego
zdania.

Pierwsze sesje z panią psycholog
przebiegały dość burzliwie. Stopnio-
wo jednak, za łaską Bożą, zaczęłam
przyjmować jej sugestie. Spośród
wielu cennych rad najlepszą oka-
zała się ta, by codziennie spędzać
jakiś czas przed Najświętszym Sa-
kramentem – nie zajmując się od-
mawianiem modlitw czy lekturą du-
chową, ale po prostu siedząc przed
Bogiem i Jemu pozostawiając całą
inicjatywę.
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Na początku było to tak trudne,
że nie mogłam usiedzieć w miejscu.
To smutne, że chociaż oddałam swo-
je życie Bogu, to do tej pory bardzo
zaniedbywałam modlitwę osobistą.
Jednak w miarę jak spędzałam wię-
cej czasu na modlitwie, mój gniew
przemienił się w żal i zaczęły przy-
pominać mi się różne zranienia
z przeszłości – zranienia, których
nigdy dotąd naprawdę nie opłaka-
łam. Teraz łzy popłynęły obficie, a ja
poddałam się im, wiedząc, że jest
to początek procesu uzdrowienia.
Tak postawiłam pierwsze niepewne
kroki na drodze od buntu do pokoju.

Praca nad sobą, próba życia
dniem dzisiejszym bez wybiegania
w przyszłość, uświadamianie sobie,
że nie jestem jedyną cierpiącą osobą
na świecie, a nade wszystko wyrze-
czenie się całkowitej kontroli nad
moim życiem – to najtrudniejsze
zadania, jakie kiedykolwiek podję-
łam. Nie jestem jednak sama. Mam
wokół siebie dobrych ludzi, którzy

mi pomagają, i teraz jestem już
przekonana, że Bóg działa przez
innych.

Zaczynam rozumieć, że życie
nie jest łamigłówką do rozwiązania,
ale tajemnicą. Dopiero w tajemni-
cy mojego cierpienia doświadczyłam
wielkiej miłości Boga do mnie. On
naprawdę mnie szukał. Jak mówi
poeta, Francis Thompson, w wier-
szu „Chart niebieski”: „Biegłam
przez noce i przez dnie. . . lecz On
wciąż mknął w ślad za mną”.

Czy jeszcze teraz ogarnia mnie
czasem gniew? O, tak! Cierpliwość
nigdy nie była moją mocną stroną.
Różnica polega na tym, że dziś już
mu się nie poddaję. Wiem, że Bóg
ma plan dla mojego życia i że czuwa
nad każdym moim krokiem.

Wreszcie uświadomiłam sobie,
że i ja jestem uczennicą, a Bóg jest
moim Nauczycielem.

Słowo wśród nas

KORONACJA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
25 czerwca 1447

Koronacja królewska była naj-
ważniejszym aktem państwowym.
Stanowiła widomy znak suweren-
ności państwa i równości wobec
innych monarchii europejskich. Ce-
remonia koronacyjna stanowiła jed-
nocześnie akt religijny, w którym
władca stawał się pomazańcem Bo-
żym. Koronacja Kazimierza była 12
koronacją królewską w historii Pol-
ski i siódmą, która odbyła się na
Wawelu.

Po śmierci Władysława w bitwie
pod Warną w 1444 r., zapanowa-
ło faktyczne bezkrólewie. Kiedy po
dwóch latach potwierdziło się z ca-
łą pewnością, że król Władysław
nie żyje, Jagiellończyk został głów-
nym kandydatem do tronu krakow-
skiego. Książę Kazimierz nie miał
wątpliwości, kto może być władcą
Polski. Jan Długosz zanotował wy-
powiedź Kazimierza, iż „gdyby kto
mimo jego woli usiąść chciał na pol-
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skim tronie, tego uważać będzie za
swego wroga i postara się wszyst-
kimi siłami, aby go strącić z niego
i wygnać”. Po długich rokowaniach
zgodzono się, że Kazimierz, który
przebywał na Litwie przybędzie 24
czerwca 1447 r. do Krakowa, aby
oficjalnie objąć we władanie swe
państwo. Wielki Książę Kazimierz
zamierzając przyjąć koronę po oj-
cu i bracie wyrusza z Litwy przez
Brześć, Lublin, Sandomierz (gdzie
spotkał się z matką królową Son-
ką), Nowe Miasto, Proszowice, aby
przybyć już 23 czerwca do Krakowa.

Możemy dziś precyzyjnie odtwo-
rzyć ceremoniał, który towarzyszył
koronacji patrona trąbkowskiego
gimnazjum. Z inicjatywy Zbigniewa
Oleśnickiego na potrzeby koronacji
Władysława Warneńczyka sporzą-
dzono nowy ceremoniał koronacyjny
pod nazwą Modus coronandi regum
(sposób koronacji króla). Właściwy
ceremoniał z iluminacjami zaginął,
a zachowany, przeznaczony był dla
mistrza ceremonii. Na 54 stronach
mamy dokładny opis uroczystości,
podzielony na oracje liturgiczne,
omówienie gestów i ruchów przy
ołtarzu. Dodatkowe zapisy, które
umieszczone zostały nieznaną ręką,
pozwalają przypuszczać, że według
tych zasad koronowano wszystkich
królów do Stefana Batorego i na-
stępnych tylko z drobnymi mody-
fikacjami. Samą koronację opisał
nieoceniony Jan Długosz. Dysponu-
jemy również opisami wszystkich
następnych koronacji, które miały
miejsce w Polsce do roku 1764.
Szczególnie cenny dla naszych roz-
ważań jest Pontyfikał Kardynała

Fryderyka Jagiellończyka, spisany
w 1493 roku zawierający opis cere-
monii koronacyjnej Aleksandra. Ma-
my również do dyspozycji Pontyfikał
Erazma Ciołka (biskupa płockiego),
w którym znajdują się miniatury
przedstawiające poszczególne etapy
uroczystości.

Koronacja Kazimierza składa-
ła się z czterech etapów: Wjazdu
do Krakowa, procesji na Skałkę,
właściwej koronacji i uroczystego
przejazdu przez miasto. W piątek
23 czerwca po południu „Najjaśniej-
szy Majestat” wjechał uroczyście
do miasta. Pierwszy spontanicznie
witał Kazimierza lud, miejskie pro-
cesje, szkoły, Uniwersytet oraz ar-
cybiskup gnieźnieński Wincenty, bi-
skup krakowski, poznański i płocki.
Jagiellończyk wjechał do Katedry,
gdzie modlił się przed relikwiami św.
Stanisława i złożył ofiarę w wyso-
kości 500 florenów. Następnie udał
się na spoczynek do zamku.

W sobotę 24 czerwca w wigilię
koronacji przyszły król miał przy-
gotować się do właściwej ceremonii.
Kazimierz pościł, rozdawał jałmuż-
nę ubogim, spowiadał się i odbył
pieszą pielgrzymkę z zamku na
Skałkę do kościoła św. Michała,
gdzie męczeńską śmierć miał po-
nieść św. Stanisław, który obok św.
Wojciecha, był patronem Królestwa.
Wieczorem zaprowadzono przyszłe-
go króla do specjalnej łożnicy, gdzie
przez noc oczekiwał na właściwą
ceremonię.

W niedzielę rano 25 czerwca
do komnaty Kazimierza udają się
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panowie świeccy, biskupi, opaci z ar-
cybiskupem gnieźnieńskim Wincen-
tym Kotem z Dębna jako głów-
nym Mistrzem ceremonii. Prawo
do udzielania koronacji przez ar-
cybiskupa gnieźnieńskiego potwier-
dził specjalnym przywilejem w 1451
roku król Kazimierz. Arcybiskup
Wincenty był nauczycielem i wy-
chowawcą Kazimierza w czasach je-
go młodości. Dostojników poprzedza
chór śpiewaków (schola cantorum).
Do komnaty monarchy wchodzą
tylko biskupi. Arcybiskup podaje
święconą wodę i podnosi Kazimie-
rza przez podanie dłoni. Marszałek
królestwa ubiera króla w bisku-
pie szaty pontyfikalne. Humerał
(biała szata okrywająca szyję i ra-
miona), albę (biała szata sięgająca
do kostek), manipularz (opaska za-
kładana na lewe ramię), cingulum
(pasek do przepasania), dalmaty-
kę (szata przypominająca ornat, ale
z krótkim rękawem), kapę, uży-
waną w czasie modlitwy w chórze
katedry krakowskiej (uroczysta kar-
dynalska szata liturgiczna), stułę
(szeroki pas z haftowanymi krzyży-
kami zakładany na szyję), sandały
i rękawice pontyfikalne. Strój miał
podkreślać sakralność władcy. Po-
mnik nagrobny Kazimierza dłuta
Wita Stwosza przedstawia go w ta-
kich właśnie szatach. Jagiellończyk
ubrany został modo sacerdotis (na
wzór kapłana).

Przy bijących dzwonach proce-
sja udaje się na zamek. Kasztelan
krakowski Jan z Czyżowa niesie
koronę na złotej tacy, wojewoda
krakowski, Jan z Tęczyna – berło,

wojewoda poznański Łukasz z Gór-
ki – jabłko królewskie, wojewoda
Sandomierski Jan Głowacz z Ole-
śnicy – miecz (Szczerbiec oczekuje
na króla w Katedrze położony na
ołtarzu), chorąży Królestwa niesie
chorągiew z białym orłem w koro-
nie na czerwonym tle. Po wejściu do
kościoła insygnia zostają złożone na
ołtarzu św. Stanisława. Ceremonię
prowadzi arcybiskup gnieźnieński,
w asyście sześciu biskupów, opatów
ziemi krakowskiej i licznego du-
chowieństwa. Na początku biskup
krakowski Zbigniew wygłasza krót-
ką mowę, do ludu – po polsku, do
duchowieństwa – po łacinie. Pry-
mas Wincenty zadaje elektowi trzy
pytania:

– Chcesz wiarę świętą od kato-
lickich mężów podaną zachowywać,
dziełami sprawiedliwymi utrzymy-
wać?

– Chcesz Kościół otaczać opieką?
– Chcesz królestwo od Boga

tobie poruczone według sprawiedli-
wości przodków sprawować, rządzić
i bronić?

Po odebraniu odpowiedzi, arcy-
biskup zwraca się do zebranych
z pytaniem, czy chcą służyć no-
wemu królowi? Odpowiedzią jest
powtórzenie staropolskiego okrzy-
ku: „radzim, radzim, radzim”. Król
wypowiada słowa przysięgi: Sic me
Deus adiuvat et hace Santa Dei
Evangelia (Niech mi Bóg pomo-
że i Jego święta Ewangelia). Chór
śpiewa prastarą litanię do wszyst-
kich świętych, znaną od koronacji
cesarza Ludwika Pobożnego w 816
roku w Moguncji. W tym czasie
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biskupi udają się do kaplicy św. Ka-
tarzyny po oleje święte i przynoszą
je w złotym naczyniu. Arcybiskup
Wincenty całuje naczynie. Rozpo-
czyna się najważniejszy akt koro-
nacji – Sacrum. Klęczącemu władcy
biskupi zdejmują kapę i dalmatykę
oraz rozchylają albę. Arcybiskup na-
maszcza go kciukiem, znacząc krzyż
na głowie, piersiach, łopatkach, ra-
mionach i dłoniach. Wypowiadając
słowa: „Namaszczam cię na króla
olejem świętym w imię Ojca i Sy-
na i Ducha Świętego Amen”. Od
tej chwili staje się on pomazań-
cem Bożym, pomocnikiem Chry-
stusa. Jeden z biskupów obciera
namaszczone miejsca jedwabną ma-
terią. Po Ewangelii, a przed ofiaro-
waniem następuje wręczenie insy-
gniów władcy. Klęczący pomazaniec
otrzymuje Szczerbiec, którym kre-
śli trzy razy znak krzyża i uderza
się nim w lewe ramię, pierścień
i naramienniki. Wymienieni wcze-
śniej dostojnicy podchodzą z koro-
ną, jabłkiem i berłem. Koronacja
odbywa się koroną Bolesława Chro-
brego, najcenniejszą relikwią króle-
stwa, widzialnym symbolem Corona
Regni Poloniae (Korony Królestwa
Polskiego). Koronę nakładają wszy-
scy biskupi. Berło otrzymuje Ka-
zimierz do ręki prawej, a jabłko
do lewej. Po Komunii następuje
intronizacja. Arcybiskup sadza Ka-
zimierza na tronie, mówiąc: „Siadaj
i zatrzymaj teraz miejsce od Bo-
ga wyznaczone Tobie”. W Katedrze
rozbrzmiewa hymn pochwalny Te
Deum Laudamus (po łacinie śpiewa
tę pieśń w uroczystych chwilach

młodzież naszego gimnazjum). Po
Te Deum prymas zwraca się do kró-
la: „Niech się utwierdzi ręka Twoja,
a będzie sławiona prawica Twoja”,
chór odpowiada: „Sprawiedliwość
i mądrość wstęp zbawienia twego”.
Biskupi, panowie koronni z całym
kościołem wołają trzykrotnie: Vivat
Rex. Ceremonia koronacyjna dobie-
ga końca. Kazimierz Jagiellończyk
panować będzie w królestwie przez
następnych 45 lat.

Należy zwrócić uwagę na cieka-
wy szczegół podany przez Jana Dłu-
gosza, zaznacza on wyraźnie, że ko-
ronacja odbyła się „przed ołtarzem
św. Stanisława w środku kościoła”.
Inne koronacje odbywały się przed
ołtarzem głównym, który w tym
czasie nazywano „ołtarzem wielkim
kościoła krakowskiego”. Nowy król
ofiarował na ołtarzu świętego Stani-
sława w miejscu swej koronacji kwo-
tę 100 florenów. Dar ten przypadł
z mocy „prawa i zwyczaju” wspól-
nocie wikariuszy krakowskich. Po
zakończonej ceremonii orszak kró-
lewski udał się na zamek, gdzie
Kazimierz wyprawiał ucztę. Poza
duchowieństwem w uczcie uczestni-
czyli: Matka króla, królowa Sonka,
książęta mazowieccy, cieszyńscy, ra-
ciborski, oświęcimski, bracia „Krzy-
żacy z Prus” wysłannicy (Wielkiego
Mistrza). Byli tam także książę-
ta ruscy, panowie litewscy i wiele
innych osób. Następnego dnia w po-
niedziałek 26 czerwca monarcha
miał odebrać przysięgę wierności od
mieszczan krakowskich, do której
jednak nie doszło. Król z Wawelu
udał się konno na rynek w asyście
arcybiskupa i trzech biskupów. Na
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rynku w pobliżu tronu przygotowa-
nego dla władcy doszło do sporu
między książętami mazowieckimi
Władysławem i Bolesławem a bisku-
pami o to, kto ma zasiąść po prawej
stronie Kazimierza. Biskupi opuści-
li rynek, udając się do swych domów.
W tej sytuacji król nie zasiadł na
przygotowanym dla niego tronie,
nie przyjął również hołdu od miesz-
czan „ale okrążywszy rynek miasta,
smutny wrócił do zamku”. Incydent
ten zapowiadał, że nowy monarcha
będzie musiał stawić czoła księciom

kościoła i możnowładcom świeckim.
Król znany z „żelaznego charak-
teru” był przygotowany na objęcie
rządów i kierowanie losami króle-
stwa. Koronacja była szczególnym
theatrum sacrum, gdzie w świętym
akcie pomazania, władca otrzymy-
wał symbol swojej władzy i święto-
ści, złotą koronę. Długim i mądrym
panowaniem Kazimierz Jagielloń-
czyk potwierdził, że w pełni zasłużył
na tytuł wielkiego króla Polski.

Mariusz Paradecki

Koronacja króla Kazimierza Jagiellończyka na średniowiecznej miniaturze.
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WYCIECZKA DO PRAGI

Myśl o zorganizowaniu wyjazdu
do Pragi narodziła się na początku
kończącego się już roku szkolnego.
Wiadomo jednak, że sam pomysł
to nie wszystko. Najpierw trzeba
było ustalić i dopracować wszelkie
niezbędne szczegóły, no i oczywiście
zebrać chętnych do uczestniczenia
w tej niezwykłej eskapadzie.

Po niemal roku przygotowań
24.05.2004 r. przed godziną szóstą
rano pod budynek Gimnazjum im.
K. Jagiellończyka podjechał auto-
kar, którym grupa młodzieży wraz
z opiekunami: dyrektorem Mariu-
szem Paradeckim, Dorotą Niewia-
domską, Anną Putą miała wyruszyć
w nieznane. Wszyscy z niecierpliwo-
ścią czekali na zajęcie miejsc. Na
twarzach gościł uśmiech, a w du-
szach wrzało i grało niezwykłe pod-
niecenie. Pierwszym przystankiem
na naszej trasie był Wrocław. Spę-
dziliśmy tam dwie godziny. Spaceru-
jąc po tym niezwykłym mieście, po-
dziwialiśmy: Rynek, Ratusz, Zakład
Ossolińskich, budynek Uniwersyte-
tu, Ostrów Tumski oraz zabytkową,
gotycką Katedrę. Kolejnym postojem
była już Praga – jej centrum i hotel
Garni, w którym zamieszkaliśmy.

Po rozlokowaniu, udaliśmy się na
pierwszą, wspólną kolację. Czeskie
jedzenie nie przypadło większości do
gustu ze względu na nietypowe dla
polskiego podniebienia mieszanie ak-
centów (de gustibus non est disputan-
dum) oraz wysoką kaloryczność spe-
cjałów czeskiej kuchni. Następnego
dnia, wcześnie rano pobudka, śniada-
nie i wymarsz do miasta. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od placu Wacława, da-
lej Stary Rynek, Ratusz, Żydowska

Dzielnica i oczywiście słynny Most
Karola. Ostatnią atrakcją tego dnia
był rejs statkiem po Wełtawie.

Dalszym celem naszych peregry-
nacji były Hradczany: Zamek Pra-
ski, Katedra św. Wita, Złota Uliczka
i Królewskie Ogrody. Ostatnim eta-
pem wizyty u naszych południowych
sąsiadów była wycieczka do zam-
ku Hluboke – jedynego w Czechach
zamku w stylu Windsor oraz Cze-
skiego Krumlova – całość wpisana
do rejestru UNESCO. Oczywiście na
trasie nie mogliśmy ominąć słynnych
Czeskich Budziejowic.

Niezapomnianą atrakcją tury-
styczną była przejażdżka metrem,
a także język czeski, którego wiele
słów, mimo podobnego do polszczy-
zny brzmienia, ma kompletnie inne
znaczenie. Nasz wspaniały przewod-
nik, przesympatyczny Bohumil Dvo-
rak, okazał się ogromną składnicą
ciekawostek i anegdot.

Powrót do kraju był wyczerpują-
cy. Każdy z nas zostawił w gościn-
nych Czechach miejca, do których
na pewno kiedyś wróci. Dopiero po
przekroczeniu granicy, zdaliśmy so-
bie sprawę, że przed nami jeszcze
kilkanaście godzin drogi. Mimo nie-
wielkich różnic kulturowych, podróż
autobusem do Czech była nieco mę-
cząca (zwłaszcza nasze drogi wypadły
wyjątkowo blado w porównaniu do
czeskich). Po drodze zjedliśmy sy-
ty posiłek, a wieczorem 28.05.2004 r.
o godzinie dziewiątej przybyliśmy do
Trąbek Wielkich.

Anna Puta
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Uczestnicy wyprawy do Pragi na tle Starego Miasta.

Opinie uczestników wycieczki

Wycieczka była świetna. Z chę-
cią pojechałabym tam jeszcze raz.
Szkoda, że cisza nocna była o 22.

Pati

Od miasta bije poświata historii
i tradycji. Żałuję, że nie mogli-
śmy pozostać w tej „mgiełce” dłużej
i cieszyć się luźną atmosferą oraz
osławionymi, praskimi restauracja-
mi. Jestem pewien, że wrócę tam
jescze raz i wśród Czechów będę
mógł ponownie spokojnie zwiedzić
miasto, jego wszystkie zabytki.

Łukasz Murawski

Kiedy wracamy do Pragi???
Paweł Żukowski

Wczesne wstawanie można było
znieść tylko wtedy, kiedy wiadomo
było, że ujrzymy piękno Pragi.

Marta i Ania

Wycieczka była cudowna, zwła-
szcza Most Karola. Piękne zamki,
smaczne obiady.

Joker

Najbardziej podobał mi się z za-
bytków Zamek Hluboke i kościół św.
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Wita. Utkwiły mi też latające tale-
rze w Syberii. Wycieczkę zaliczam
do udanych. Szkoda, że trwała tak
krótko.

Domel

Najbardziej podobały mi się za-
bytkowe Zamki Schwarzenbergów.
W pamięci pozostał widok na Pragę
z wieży katedry.

Wojtek Lul

Na wycieczce do Pragi najbar-
dziej podobały mi się zabytkowe
zamki i katedra. Jestem pełen podzi-
wu dla naszych nauczycielek (A. Pu-
ty, D. Niewiadomskiej) i dyrektora
M. Paradeckiego, za świetne zorga-
nizowanie, dopięcie wszystkiego na

ostatni guzik. Mieliśmy bardzo dużo
wolnego czasu, także wspaniałego
przewodnika, który dokładnie opo-
wiadał nam wszystko o zabytkach.

Andrzej Tradecki

Położenie Pragi urzeka malow-
niczym usytuowaniem – nad doli-
ną Wełtawy, otoczone wzgórzami.
Ilość i jakość zabytków robi wraże-
nie. Przede wszystkim Most Karola
i położona na wzgórzu dzielnica
Hradczany wraz z gotycką Katedrą
św. Wita. Podobało mi się również
to, że Praga jako miasto rozwija się
z pomysłem.

Marek Kotula

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Zdając sobie sprawę z tego, że
najskuteczniejszym sposobem wy-
chowania czytelnika na całe ży-
cie jest głośne czytanie dziecku
dla przyjemności, włączyliśmy się
w ogólnopolską akcję „Cała Polska
czyta dzieciom”.

Od klasy zerowej uczymy dzie-
ci trudnej sztuki składania liter
w słowa, ale nie zawsze pamięta-
my o tym, że równie ważne jest
zaszczepianie miłości do czytania.
Rozbudzanie zapału do książek, do-
kładanie starań o to, by czytanie
stało się przyjemnością i potrzebą
jest równie ważne jak sama umie-
jętność czytania. Wielu dzieciom
doświadczenia z książką kojarzą
się niestety z przymusem, przy-
krością i nudą. Dlatego tak łatwo

przychodzi im porzucanie czytania
na rzecz telewizji, czy gier kompu-
terowych.

Nauczyciele szkoły podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich w bie-
żącym roku szkolnym podjęli się
głośnego czytania uczniom książek
autorstwa Astrid Lindgren. Dzięki
opracowanej przeze mnie liście lek-
tur zerówka poznała opowiadania
z książki „Nils Paluszek”, pierw-
szoklasiści poznali Karlssona z Da-
chu, dzieci z klasy drugiej śmiały
się z przygód Emila ze Smalandii,
a wychowawcy i uczniowie klas
czwartych wzruszali się czytając
„Braci Lwie Serce”.

Całoroczna znajomość z posta-
ciami stworzonymi przez szwedz-
ką pisarkę zwieńczona została
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1 czerwca szkolnym konkursem
plastycznym, w którym wzięły
udział trzyosobowe delegacje ze
wszystkich klas.

Barwnymi pastelami pierwsze
miejsce w kategorii klas młodszych
wywalczył zespół z klasy II a:
Agnieszka Wojtas, Aneta Butkie-
wicz i Maciej Kusz, przedstawiając
postać Emila ze Smalandii. Wśród
licznie reprezentowanych postaci
Pippi Langstrump (po Polsku zwa-
nej Pończoszanką) najbarwniejszą

wyczarowały pastelami uczennice
klasy IV b: Sylwia Weiher, Ania
Marciniak i Justyna Pirch.

Plon konkursu można oglądać
obecnie w Bibliotece Publicznej
w Trąbkach Wielkich do czego ser-
decznie zachęcają Anna Chmielew-
ska i Ewa Wojewódka podpisujące
się pod słowami Astrid Lindgren,
że. . . „to co się przeczyta w dzie-
ciństwie pozostaje na zawsze. . .”

Ewa Wojewódka

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych dzieci w gminnej Bibliotece Publicznej
w Trąbkach Wielkich.
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KĄCIK POETYCKI

Pomóż naprawdę kochać
bym umiał zobaczyć Ciebie w każdym człowieku

Otwórz moje serce
żeby potrafiło kochać pięknem prawdziwej miłości

Wzbudź nadzieję
by kolejny dzień był podobny do kwiatów na łące

Odrzuć ciemności nocy
aby każdego ranka wstawało słońce nowego życia

Łowiąc małe muszelki
uwielbiam w sercu podarowany przez Ciebie czas

A patrząc przed siebie
podziwiam jasny horyzont nieznanej przyszłości

Na zawsze pragnę
wędrować szlakiem kapłańskiego powołania

Ideał niezniszczalny
nieść w swoim słabym glinianym naczyniu

Ewangelii Twojej słowa
rozważać w duszy gdy wątłe ciało opada z sił

ks. Dariusz Woźny

Moje pokolenie

Moje pokolenie
Ugięte pod jarzmem
(czego?)
Im bardziej chce je zrzucić
– tym cięższe

cięższe

Wierzy w szkło rozbite
W luźną cegłę
W za cienki lód

Ale kaleczy ręce
Kopie w mur
Wybiega na krę w marcu

Liczy na cud

Marysia Roszak
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Monika i Ireneusz Głowaccy w dniu zawarcia związku małżeńskiego.

Sylwia i Grzegorz Bryła w dniu zawarcia związku małżeńskiego.
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Oliwia Irena Niedźwiecka z rodzicami i chrzestnymi w dniu przyjęcia chrztu
świętego.

Amelia Konstancja Załucka z rodzicami i chrzestnymi w dniu przyjęcia chrztu
świętego.
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KRONIKA (nie tylko parafialna)

25 maja odbyła się V zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m. in.
następujące sprawy:

1. Dokonano przesunięć środków fi-
nansowych w ramach uchwalonego
budżetu gminy na 2004 r., dostoso-
wując go do aktualnych potrzeb.

2. Podjęto uchwałę o zmniejszeniu
dodatku mieszkaniowego do wyso-
kości 50 % kosztów przypadających
na normatywną powierzchnię loka-
lu mieszkalnego; dotychczas doda-
tek ten wynosił do 70 % kosztów.

3. Podjęto uchwałę o utworzeniu Ze-
społu Szkół w Mierzeszynie z dniem
1 września 2004 r. W skład Zespołu
wchodzić będzie Szkoła Podstawo-
wa w Mierzeszynie i Gimnazjum
w Warczu.

4. Rada Gminy desygnowała do
składu komisji konkursowej, mają-
cej dokonać wyboru dyrektora Ze-
społu Szkół w Mierzeszynie, nastę-
pujących radnych: Andrzeja Grallę,
Przemysława Sautycza i Józefa Sro-
kę.

5. Wyrażono zgodę na współfinan-
sowanie z Powiatem Gdańskim bu-
dowy chodnika o długości ponad
400 m, zaprojektowanego wzdłuż
drogi powiatowej od wsi Kłodawa
w kierunku cmentarza.

6. Podjęto uchwałę o rozwiąza-
niu umów użytkowania wieczystego
7 działek rzemieślniczych, położo-
nych w Trąbkach Wielkich za bazą
SKR.

7. Przyjęto plan pracy Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy na 2004 r.

***
30 maja w sali sportowej Zespołu
Szkół w Łęgowie odbył się Powia-
towy Konkurs Muzyczny. Kilkoro
z reprezentantów naszej gminy za-
jęło czołowe lokaty:

� w kategorii klas 4 – 6 Dawid
Blejder zajął I, a Adam Keler
III miejsce;

� w kategorii open Agnieszka Bąk
zajęła II miejsce.

Gościnnie wystąpił chór muzyki
dawnej „Tourdion” pod kierunkiem
Janusza Beyera.

***
5 czerwca w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli Monika
Janus zam. w Kleszczewie z Irene-
uszem Głowackim zam. w Ełgano-
wie.

***
6 czerwca w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymała Oli-
wia Irena Niedźwiecka, córka Moni-
ki i Wojciecha Niedźwieckich z Trą-
bek Wielkich.

***
7 czerwca w trąbkowskim gimna-
zjum gościł ksiądz biskup Zygmunt
Pawłowicz. Ten jakże czcigodny gość
przyjął zaproszenie dyrektora, by
obejrzeć szkołę, spotkać się z ucznia-
mi i pracownikami szkoły. Ksiądz
Biskup wysłuchał śpiewu chóru, re-
cytacji gimnazjalistów, a następnie
podzielił się filozoficznymi przemy-
śleniami na temat człowieka jako
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Biskup Zygmunt Pawłowicz w trąbkowskim gim-
nazjum.

homo sapiens, homo historicus i ho-
mo morales.

***
10 czerwca ks. prałat Edward Szy-
mański poświęcił nową kapliczkę
przydrożną w Trąbkach Wielkich.
Kapliczka poświęcona jest Jezusowi
Miłosiernemu i położona jest przy
skrzyżowaniu ulic K. Pawłowskiej
i Ełganowskiej.

***
12 czerwca w naszym kościele sa-
kramentalne „tak” powiedzieli so-
bie Sylwia Kwiatkowska z Kaczek
i Grzegorz Bryła z Gdańska.

***
13 czerwca odbyły się pierwsze, po
przystąpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej, wybory do Parlamentu
Europejskiego. Mieszkańcy naszej
gminy nie wykazali się przykład-
ną postawą obywatelską i tylko
niewiele ponad 16 % uprawnionych
skorzystało z prawa wyborczego.

Wybory w naszej gminie zde-
cydowanie wygrała Platfor-
ma Obywatelska, uzyskując
27,29 % głosów. Kolejne miej-
sca zajęły: LPR – 14,11 %, Sa-
moobrona – 13,18 %, NKWW
– 11,21 %, PiS – 7,85 %, SLD
i UP – 6,64 %, UW – 4,67 %,
SDPL – 2,99 % oraz PSL –
2,90 %.
Indywidualnie najwięcej gło-
sów uzyskali: Janusz Lewan-
dowski (PO) – 147, Robert
Strąk (LPR) – 86, Marcin
Pliński (NKWW) – 74, Bru-
non Synak (PO) – 71, Bog-
dan Sedler (Samoobrona) –
45 oraz Olga Krzyżanowska
(UW) – 43.

***
16 czerwca 45. rocznicę sakramen-
tu małżeństwa obchodzili Jubilaci
Agnieszka i Józef Stolc z Ełganowa.

***
20 czerwca w naszym koście-
le chrzest św. otrzymała Amelia
Konstancja Załucka, córka Sylwii
i Krzysztofa Załuckich z Kleszcze-
wa.

***
LZS „Sokół” Ełganowo awansował
do piłkarskiej klasy „A” seniorów –
gratulujemy!

***
Zespół Orzeł Agromel Trąbki Wiel-
kie zajął 6. miejsce w grupie I roz-
grywek piłkarskiej klasy okręgowej
seniorów w sezonie 2003/2004. Dru-
żyna zdobyła 42 punkty, strzelając
38 i tracąc 32 bramki.

Opracował S. D.

24



Jubilaci Agnieszka i Józef Stolc z Ełganowa obchodzili 45. rocznicę sakramentu
małżeństwa.

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Muzycznego z trąbkowskiego gimnazjum.
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Ks. prałat Edward Szymański dokonuje poświęcenia nowej kapliczki Miłosierdzia
Bożego w Trąbkach Wielkich.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2004
1. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Kingi,
p. Wiebe

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Alberta
Chmielowskiego, p. Kowalczyk

3. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Michała Kozala, p. Kusaj

4. Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców oraz Leona i Annę
Tyslerów, godz. 730

Za śp. Helenę Dąbrowską,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Jana Kitowskiego
i za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

5. Za śp. Małgorzatę Masa
i Alojzego Konkel

6. Za śp. Czesława i Bogdana
Gdańców

7. Dziękczynna w 14. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Wojciecha Skierków

9. Za śp. Mieczysława Bławata
10. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
11. O zdrowie i błogosławieństwo

Boże dla Małgorzaty Kinder
w 83. urodziny, godz. 730

O zdrowie dla Anny Zulewskiej,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Alfonsa Macha i za
zmarłych z tej rodziny, godz. 1100

Za śp. Urszulę Sielską
(4. rocznica śmierci) i za
zmarłych z tej rodziny, godz. 1800

12. Za śp. Martę Lempkowską
(10. rocznica śmierci)

13. Za śp. Jana Bukowskiego
(3. rocznica śmierci)

14. Dziękczynna w 45-lecie
sakramentu małżeństwa Heleny
i Dionizego Szynków

15. Dziękczynna w 52. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ilzy
i Jana Kielasów

16. Za śp. Urszulę, Stanisława
i Willego Salewskich oraz Marię
Plicht
Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anny
i Tomasza Tyslerów

17. Za śp. Stanisława Karcza
Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Danuty
i Jana Raczkowskich

18. Za śp. Józefa Kosztyłę
(5. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Jana, Martę i Józefa
Zawickich oraz Helenę i Józefa
Rodów, godz. 900 (Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100

19. Za śp. Helenę Dąbrowską
20. W pewnej intencji, o zdrowie

Za śp. Stanisława Karcza oraz
Karola i Cecylię Sławińskich

21. Za śp. Gertrudę Dończyk
22. Za śp. Jadwigę Laskowską
23. O błogosławieństwo Boże dla

Zdzisławy Preuss w rocznicę
urodzin

25. O błogosławieństwo Boże dla
pieszej pielgrzymki kaszubskiej
na Jasną Górę, godz. 730

Za śp. Józefa Kamińskiego,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Jakuba Czerwa, godz. 1100

Za śp. Andrzeja i Zbigniewa
Bońków oraz Józefę i Józefa
Kolbergów, godz. 1800
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26. O zdrowie i opiekę Matki
Bożej Trąbkowskiej dla
Anny Burdówny, honorowej
obywatelki Ełganowa

28. Za śp. Łucję Selka
29. Za śp. Martę i Michała Konkel

oraz Anitę Heyer
31. Za śp. Ignacego Olszewskiego

ROCZNICE
Pierwsza rocznica sakramentu chrztu

6 lipca: Jakub Adam Galiński, Diana Paulina Szulc,
Roksana Wiktoria Grdeń

26 lipca: Julia Teresa Salewska

Rocznice sakramentu małżeństwa
28 lipca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty i Marcina Rogall
28 lipca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny i Roberta Krobskich
9 lipca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji i Rafała Warczyńskich
9 lipca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Luci i Krzysztofa Suss
16 lipca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Tomasza Tyslerów
1 lipca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Marzeny i Jarosława Kelerów
17 lipca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Jana Raczkowskich
28 lipca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty i Bogdana Kowalskich

ODESZLI DO PANA
3 maja: zmarła w wieku 76 lat śp. Helena Dąbrowska z Czerńca
25 maja: zmarła w wieku 68 lat śp. Elżbieta Leśniewska z Ełganowa
1 czerwca: zmarła w wieku 84 lat śp. Aniela Abram z Kleszczewa

29 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Henryka Leszczyńskiego
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


