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Maryjo, Matko
mojego wezwania,

Chcę i pragnę,
idąc za Twym słowem,

Czynić wszystko,
co powie mi Jezus,

Miłować Jego wolę,
A wszystko inne

ze względu
na Niego samego.

Bo tak jest z tymi,
którzy z Ducha

narodzili się.
Nikt nie wie
dokąd pójdą

za wolą Twą.
Słuchać Słowa

całym sercem
I w Duchu Świętym

je wypełnić.
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TYGODNIOWY ODPUST
KU CZCI MATKI BOŻEJ TRĄBKOWSKIEJ

List do Parafian

Z siedmiu uroczystości odpusto-
wych obchodzonych w ciągu roku
w XVIII w. w naszym trąbkowskim
Sanktuarium pozostały dwa: uro-
czystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, 15 sierpnia
(święto patronalne naszego kościo-
ła) i Tygodniowy Odpust związany
ze świętem Narodzenia Matki Bo-
żej, przypadającym w dniu 8 wrze-
śnia. Ten odpust obchodzony jest
w naszym Sanktuarium od korona-
cji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej w dniu 12 czerwca
1987 r. To już siedemnasty Tygo-
dniowy Odpust w naszej parafii.
W większości sanktuariów Maryj-
nych, a już zwłaszcza tam, gdzie
Papież osobiście dokonał koronacji,
odpust obchodzony jest przez 8 dni.
W naszym rejonie taki tygodniowy
odpust obchodzony jest w Swarze-
wie i Piasecznie – również związany
ze świętem Narodzenia Matki Bo-
żej. W ostatnich latach tygodniowy
odpust wprowadzono w Sianowie.

W pierwszych latach po korona-
cji nabożeństwa odbywały się też
przed południem, a od kilku lat
odbywają się one jedynie w godzi-
nach popołudniowych. Przegląda-
łem programy tygodniowych odpu-
stów w kilku sanktuariach i na ich
podstawie powstał nasz program.
Tematycznie są one podobne. Może
tylko inny jest rozkład godzin czy
wprowadzone są dodatkowe nabo-
żeństwa.

Zapraszam całą rodzinę para-
fialną do udziału w nabożeństwach
w Tygodniu Odpustowym, a nie
tylko w niedzielę.

W poniedziałek, 6 września nie
powinno brakować żadnej pary mał-
żeńskiej. Niech wszyscy małżonko-
wie podziękują za łaskę sakramentu
i zawierzą swoje małżeństwo świętej
Rodzinie: Jezusowi, Maryi i Józefo-
wi.

We wtorek, 7 września niech
przybędą wszystkie nasze dzieci.
Zawierzymy je Matce Bożej, by po-
mogła w ich dobrym wychowaniu.

W środę, 8 września oczekujemy
udziału wszystkich ministrantów,
szafarzy Eucharystii, bieli proce-
syjnej i czcicieli Matki Bożej, gdyż
w tym właśnie dniu przypada święto
Narodzenia Matki Bożej.

W czwartek, 9 września zapra-
szam wszystkich członków Żywego
Różańca, a mamy przecież 18 róż
różańcowych. W tym dniu odbę-
dzie się przegląd piosenki religij-
nej w wykonaniu różnych zespołów
parafialnych z naszego dekanatu
i Gdańska. Zostaną też poświęcone
pojazdy, by wyprosić u Boga łaskę
bezpiecznego podróżowania. Niech
pojazdy służą dobru naszych rodzin.

W piątek, 10 września, tradycyj-
nie już, chorzy będą uczestniczyć
w Drodze Krzyżowej, a podczas
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Mszy św. otrzymają sakrament cho-
rych. Jest to bardzo ważny sakra-
ment, który służy uzyskaniu daro-
wania grzechów, daje ulgę w cier-
pieniu, a także bywa pomocą w po-
wrocie do zdrowia.

W sobotę, 11 września za-
praszam całą młodzież, zwłaszcza
wszystkich bierzmowanych w tym
roku i rozpoczynających naukę
w różnych typach szkół. Zrezygnuj-
my tego dnia z dyskotek. Młodzi
zawsze dopisywali w organizowa-
nych dla nich nabożeństwach –
i Was proszę, byście nie zawiedli.
Na tę sobotnią uroczystość zapo-
wiada przyjazd około 150 młodych
z Kolbud, Lublewa, Łęgowa.

Zwieńczeniem całego tygodnia
jest uroczysta Suma w niedzielę,
12 września o godz. 12.00 celebro-
wana przez ks. Arcybiskupa Ta-
deusza Gocłowskiego Metropolitę
Gdańskiego. Będą to zarazem ar-
chidiecezjalne dożynki, a 10 rodzin
z naszej Archidiecezji otrzyma z rąk
Arcypasterza szczególne wyróżnie-
nie za zaangażowanie się w życie
parafii czy diecezji. Zaproszeni na tę
uroczystość są przedstawiciele sa-
morządu terytorialnego z powiatu
i województwa.

Po południu od kilku lat orga-
nizowany jest festyn na stadionie,
aby całe rodziny mogły przedłu-
żyć radość odpustową, uczestnicząc
w różnych imprezach i konkursach.
Dla miłośników muzyki odbędzie
się koncert muzyczny w kościele
o godzinie 19.00, zaś wieczorem na
stadionie przewidziana jest zabawa
do godziny 23.00.

Drodzy Parafianie, serdecznie
Was proszę, abyście uważali za swo-
ją powinność, by nie tylko w nie-
dzielę, ale i w tygodniu uczest-
niczyć w uroczystościach odpusto-
wych. Jest to w pierwszym rzędzie
nasza parafialna uroczystość. To
jest nasze wyróżnienie. Na każdy
dzień odpustowy są zaproszeni ka-
płani z Gdańska i okolic. Niech
widzą, że cała nasza rodzina pa-
rafialna cieszy się z ukoronowania
przez Papieża Jana Pawła II Cudow-
nego Obrazu i wyraża to licznym
udziałem w codziennych nabożeń-
stwach. Zaznaczyć trzeba, że jest
to jedyny obraz w naszej Archidie-
cezji osobiście ukoronowany przez
Papieża.

Zwyczajem lat ubiegłych co-
dziennie będą kursowały autokary
szkolne do Kleszczewa, Czerniewa,
Ełganowa, Postołowa, Mierzeszyna,
Suchej Huty, Pawłowa i innych wio-
sek, aby ułatwić wiernym udział
w nabożeństwach.

Najpiękniejszym duchowym pre-
zentem na urodziny Matki Bożej
niewątpliwie będzie spowiedź i Ko-
munia św. Mam nadzieję, że wszyscy
parafianie taki osobisty prezent zło-
żą Matce Najświętszej. Spowiedź
św. całodzienna będzie odbywać się
w sobotę, 4 września od godz. 8.00
rano.

Czujmy się wszyscy gospodarza-
mi Tygodniowego Odpustu. Zapro-
śmy na Odpust krewnych, rodaków,
bo i przez to przyczynimy się do
realizacji Maryjnego proroctwa, wy-
powiedzianego u św. Elżbiety: „Od-
tąd błogosławioną zwać mnie będą
wszystkie pokolenia”.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. E. Szymański
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH
OD 5 DO 12 WRZEŚNIA 2004

Niedziela 5 września – Rozpoczęcie Odpustu

7.00 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

7.30 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta suma z procesją eucharystyczną – celebruje ks. kanonik
Włodzimierz Zduński – proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej, Gdańsk,
profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

18.00 Msza św. z homilią

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Poniedziałek 6 września – Dzień Małżeństw i Przymierza Rodzin

17.00 Różaniec w intencji małżeństw

18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. kanonik
Henryk Kilaczyński –
proboszcz parafii św. Ignacego, Gdańsk; po Mszy św. spotkanie
Przymierza Rodzin i Neokatechumenatu

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 7 września – Dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie za
Sakrament Chrztu i Eucharystii

17.00 Nabożeństwo Maryjne

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Gerard Borys – proboszcz
parafii św. Bartłomieja, Mierzeszyn;
homilię wygłosi ks. mgr Jacek Tabor – parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, Pruszcz Gdański

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami

Środa 8 września – Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza z Szafarzami
Eucharystii

17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. Tadeusz Chajewski – proboszcz
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brętowo; ministranci
odnowią przyrzeczenia ministranckie; uczestniczą nadzwyczajni
Szafarze Eucharystii z dekanatu

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy nauczycieli i wychowawców
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Czwartek 9 września – Dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy Różaniec),
przegląd piosenki religijnej
17.00 Różaniec Fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów –

celebruje ks. kanonik Eugeniusz Stelmach –
proboszcz parafii św. Edyty Stein, Gdańsk; po Mszy św. prezentacje
zespołów parafialnych, występy organizuje
ks. Zygmunt Słomski – proboszcz parafii Bożego Ciała, Pręgowo

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 10 września – Dzień Chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach, przygotowują Chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie Sakramentu Chorych – celebruje

ks. dziekan prałat Stanisław Łada – proboszcz parafii Podwyższenia
Krzyża Św., Pruszcz Gdański; homilię wygłosi ks. kapelan Leon Dąbski,
pallotyn z Gdańska

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 11 września – Dzień kapłański i młodzieży
10.00 Pielgrzymka kapłanów Archidiecezji Gdańskiej pod przewodnictwem

Ks. Biskupa; Msza św. z homilią Ks. Biskupa do kapłanów
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją

eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią – koncelebrują księża rodacy; homilię wygłosi ks.

Roman Łabonarski – proboszcz parafii
Podwyższenia Krzyża, Gdańsk Chełm

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 12 września – Uroczystość centralna, dziękczynienie za
plony, dożynki archidiecezjalne
7.00 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
7.30 Msza św. z homilią

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami
z wszystkich parafii dekanatu, Pruszcza
Gdańskiego, Pszczółek, Łęgowa i Godziszewa – przewodniczy Ks.
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański;

nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą
Wzorowe Rodziny;

błogosławieństwo tegorocznych plonów
15.00 Festyn dożynkowy na stadionie
18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2004

5 września: 23. Niedziela
zwykła

Mdr 9,13 – 18b

Flm 9b – 10.12 – 17

Łk 14,25 – 33

Kto chce zbudować wieżę, musi
zastanowić się, ile to będzie go
kosztowało – żeby nie tylko roz-
począć budowę, ale i całkowicie
ją wykończyć. Kto chce wojować,
musi rozważyć, jakimi siłami zdoła
pokonać wroga.

Nie wystarczy uwierzyć w Je-
zusa. Trzeba zdać sobie sprawę,
czego Jezus ode mnie oczekuje.
Podjąć wyznaczone mi zadanie, iść
za Jezusem i wytrwać do końca.
Kto chce być prawdziwym chrześci-
janinem, musi uświadomić sobie,
jaki trud go czeka. Nie powinien
się dziwić, że będzie szedł trudną
drogą, bo taką drogą szedł Pan
Jezus.

Czy potrafię być naprawdę
chrześcijaninem?

12 września: 24. Niedziela
zwykła

Wj 32,7 – 11.13 – 14

1 Tm 1,12 – 17

Łk 15,1 – 32

Słowa Pana Jezusa głoszące, że
większa będzie radość w niebie
z jednego grzesznika, który się

nawraca, niż z dziewięćdziesięciu
dziewięciu sprawiedliwych, którzy
nie potrzebują nawrócenia, powin-
ny ośmielić tych, którzy boją się
przystępować do sakramentu po-
kuty, uważając, że są tego niegodni.

Ewangelia głosi, że Pan Jezus
staje zawsze po stronie najsłab-
szych, choćby jednej bezbronnej
owcy. Święty Paweł podaje słowa
Pana Jezusa: Większą radością jest
dawać niż brać.

Bóg stale raduje się, że daje –
wypełnia pustkę w ludzkim sercu
swoją obecnością.

19 września: 25. Niedziela
zwykła

Am 8,4 – 7

1 Tm 2,1 – 8

Łk 16,1 – 13

Tak wiele mówi się o tym, jacy
jesteśmy zapobiegliwi, pomysłowi,
zaradni – kiedy chodzi o nasze
sprawy materialne. Zupełnie jak
włodarz z przypowieści. Nie je-
steśmy jednak równie przezorni,
kiedy chodzi o naszą duszę. Nie
umiemy znaleźć czasu na krót-
ką modlitwę, spowiedź, Komunię
świętą. Tyle mamy zajęć.

Zapobiegliwy włodarz zamiast
stu beczek oliwy dawał pięćdzie-
siąt, zamiast stu korców pszenicy
– osiemdziesiąt. Jednakże wartości
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duchowe są niepodzielne. Czy moż-
na oddać Bogu pół serca, czwartą
część duszy, jedną setną swojego
czasu?

26 września: 26. Niedziela
zwykła

Am 6,1a.4 – 7

1 Tm 6,11 – 16

Łk 16,19 – 31

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
mówi o śmierci, piekle, o tym, że są
sytuacje nieodwracalne. Co w niej
pocieszającego? Pocieszają psy. Na
Wschodzie uważano je za stworze-
nia nieczyste. Opędzano się przed

nimi. Tymczasem w przypowie-
ści o Łazarzu spełniają posługę,
ratują. Przypominają trochę Sa-
marytanina, którego też uważano
za nieczystego, a jednak tylko on
okazał miłosierdzie. Pociesza to,
że można być Łazarzem, odrzuco-
nym, niepotrzebnym ludziom, tak
nieważnym, tak niedostrzeganym
przez nikogo – a przecież w łasce
u Boga.

Bogacz w przypowieści jest nie-
nazwany. Bez imienia – obcy. Ła-
zarz ma imię, takie samo jak imię
przyjaciela Jezusa z Betanii.

ks. Jan Twardowski

BUDUJEMY WSPÓLNYM WYSIŁKIEM
kościół Miłosierdzia Bożego

W miesiącach wakacyjnych trwa
praca przy zakładaniu kamiennego
ogrodzenia, które wspaniale har-
monizuje z bryłą kościoła. Mam
nadzieję, że do końca wakacji zo-
stanie zakończone. Bardzo pilne
jest założenie nagłośnienia. Obec-
nie słyszalność w kościele jest słaba
i z powodu pogłosu trudno wier-
nym zrozumieć słowa celebransa
czy lektorów.

Czeka nas jeszcze położenie po-
sadzki w podpiwniczeniu kościoła,
otynkowanie frontonu, a w dalszej
przyszłości położenie nawierzchni
na schodach. Nie mamy konfe-
sjonału. Brak jest szat i naczyń
liturgicznych. Trzeba je przywozić
z Trąbek. Brakuje poręczy przy

schodach wewnętrznych. Trzeba
usprawnić ogrzewanie. Moim pra-
gnieniem jest dokończyć te prace do
kwietnia roku 2005, aby w uroczy-
stość Miłosierdzia Bożego ks. Ar-
cybiskup mógł dokonać konsekracji
kościoła.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim
ofiarodawcom, którzy wielkodusz-
nie dźwigają na barkach trud bu-
dowy kościoła ku czci Miłosierdzia
Bożego. Życzę wszystkim wspania-
łym i wytrwałym ofiarodawcom, by
Jezus Miłosierny hojnie wynagro-
dził Wasz dar składany na budowę
domu Bożego.

ks. E. Szymański
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GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2004

Pielgrzymi udający się na Jasną Górę odpoczywali na stadionie. . .

. . . posilili się zupą proboszczówką. . .
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. . . i przygotowali się do dalszej drogi.

Reprezentanci naszej parafii na pielgrzymce (niektórzy).
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NAWIEDZENIE RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego

Przypominam rodzinom, które będą
gościć Obraz Jezusa Miłosiernego:

1. Obraz odbierany z kościoła i przy-
nosimy następnego dnia do kościoła.

2. Cała rodzina powinna przystąpić
do spowiedzi i do Komunii św.

3. W czasie nabożeństwa domo-
wego pod przewodnictwem księdza
dokonujemy intronizacji, czyli obie-
ramy Chrystusa Królem rodziny.

Potrzebny jest mały obraz Bożego
Miłosierdzia, bo na jego odwrocie
zostaje udokumentowane to rodzin-
ne wydarzenie.

4. Cała rodzina proszona jest o włą-
czenie się do modlitwy. Dlatego
warto wcześniej powtórzyć sobie
modlitwę „Zdrowaś Maryjo” oraz
poduczyć się odmawiania koronki
do Miłosierdzia Bożego.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Wrzesień 2004

Trąbki Wielkie

ul. K. Pawłowskiej

1.09., środa: Henryk Wójcik
2.09., czwartek: Leszek Głowacki
3.09., piątek: Roman Tysler, Tomasz

Tysler, Sławomir Drewa
4.09., sobota: Andrzej Gorzyński
5.09., niedziela: Piotr Pawłowski
6.09., poniedziałek: Jürgen

Tucholski, Dariusz Tucholski
7.09., wtorek: Ryszard Kowalski

ul. Bukowa

8.09., środa: Andrzej Wojewódka
9.09., czwartek: Dariusz Sanik

10.09., piątek: Stanisław Jasiński,
Marcin Jasiński, Tomasz
Jasiński

11.09., sobota: Witold Żagiell
12.09., niedziela: Jerzy Karpiński
13.09., poniedziałek: Waldemar Zdun

ul. Kasztanowa
14.09., wtorek: Henryk

Matuszkiewicz
15.09., środa: Wiesław Matuszkiewicz
16.09., czwartek: Marek Kwiatkowski
17.09., piątek: Stanisław Trochimiuk
18.09., sobota: Marek Stefańczyk
19.09., niedziela: Szczepan Głowacki
ul. Akacjowa
20.09., poniedziałek: Karol Kozak
21.09., wtorek: Kazimierz Cieszyński
22.09., środa: Jerzy Gralak
23.09., czwartek: Adam Szczęsny
24.09., piątek: Alicja Bębenek
25.09., sobota: Eugeniusz Płaza
26.09., niedziela: Andrzej

Ambrożkiewicz
ul. Jesionowa
27.09., poniedziałek: Adam Czechura
28.09., wtorek: Mirosław Bachusz
29.09., środa: Franciszek Dopierała
30.09., czwartek: Henryk Błaszczyk
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KOŚCIÓŁ W POLSCE
List Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy

pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny

Jego Ekscelencja
Abp Józef Michalik
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

Drogi Księże Arcybiskupie,
Zbliża się dwudziesta piąta rocz-

nica mojej pierwszej papieskiej
pielgrzymki do Ojczyzny. Biskupi
i przedstawiciele różnych środo-
wisk usilnie zapraszają mnie do
duchowego uczestnictwa w przeży-
waniu jeszcze raz tych wielkich dni,
które były niejako przejściem Du-
cha Świętego przez naszą ziemię.
Chętnie włączam się w obchody
tej rocznicy, żeby jeszcze raz, po
dwudziestu pięciu latach, wznosić
dziękczynne Te Deum za łaskę tam-
tych czerwcowych dni roku 1979.

Stale powracam do nich pamię-
cią, bo z upływem czasu okazuje się
coraz bardziej, jak ważne były to dni
dla Kościoła w Polsce, dla naszego
Narodu, a nawet w jakimś wymia-
rze dla dziejów Europy i świata.
Dziś można powiedzieć, że było to
wydarzenie opatrznościowe. Kiedy
wraz z biskupami, duchowieństwem
i wszystkimi wiernymi modliłem się
wówczas o dar Ducha Świętego, o to,
aby zstąpił i odnowił oblicze naszej
ziemi, czy mogłem przypuszczać, że
tak szybko ujrzymy pierwsze owoce
tej modlitwy? Potężne działanie Bo-
żego Ducha otwarło przed naszym
narodem nową przestrzeń wolności.

Wielokrotnie potem dziękowali-
śmy wspólnie za tę wolność, roz-
ważając równocześnie, co robić, aby
nadawać jej ewangeliczny i ludz-
ki kształt. Stale trzeba do tego
pytania powracać, aby wolność źle
wykorzystana nie prowadziła ku we-
wnętrznemu zniewoleniu jednostek
i całego narodu.

Trzeba też, abyśmy razem nie
przestawali prosić o światło i moc
Ducha Świętego, aby odnawiał to
oblicze polskiej ziemi, jakie kształ-
tuje każdy, kto na niej żyje. Potrze-
ba nieustannej odnowy umysłów
i serc, aby przepełniały je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i ofiar-
ność, szacunek dla innych i tro-
ska o dobro wspólne, szczególnie
o to dobro, jakim jest wolna Oj-
czyzna. Tylko dzięki solidarnemu
wysiłkowi, wspieranemu światłem
i mocą Ducha Świętego, można
budować szczęśliwą teraźniejszość
i przyszłość wszystkich Polaków.

Gorąco wierzę, że wysiłek stałej
duchowej przemiany będzie owoco-
wał w sercach Rodaków dalszym
rozwojem narodowej kultury głębo-
ko zakorzenionej w chrześcijaństwie
i wiernością dla ponadczasowych
wartości. Ufam, że stanie się to czy-
telnym świadectwem dla zjednoczo-
nej Europy i skutecznym przeciw-
działaniem wpływom laickiej ide-
ologii, zapoznającej chrześcijańskie
korzenie Starego Kontynentu.
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Przemierzam w duchu miejsca,
w których dwadzieścia pięć lat temu
dane mi było spotykać się z Roda-
kami: od Warszawy przez Gnie-
zno i Częstochowę aż do Kalwarii
Zebrzydowskiej, Wadowic, Oświęci-
mia, Nowego Targu i Krakowa ze
Skałką i Mogiłą. Staję pośród tych,
którzy dziś trwają tam na modli-
twie, i wraz z nimi proszę Boga,
by Polska mogła cieszyć się zawsze
mądrością rządzących i zaangażo-

waniem wszystkich obywateli na
rzecz jej pomyślności i bezpieczeń-
stwa.

Księdzu Arcybiskupowi, Konfe-
rencji Episkopatu Polski, Ducho-
wieństwu i Wiernym Kościoła w Pol-
sce przesyłam moje serdeczne po-
zdrowienie i Apostolskie Błogosła-
wieństwo.

Watykan, 31 maja 2004 roku
Jan Paweł II

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II W SŁUŻBIE POKOJU

Przez 25 lat pontyfikatu Ojciec
święty nieustannie zabiega o pokój
na świecie. Podejmuje wielostronne
działania zmierzające do uwrażli-
wienia sumień polityków, rządzą-
cych i całych narodów pouczając,
że konflikty należy rozwiązywać
na drodze dialogu, umiejętnej dy-
plomacji, a nie z bronią w ręku.
Ojciec św. uczy: „Niczego nie tra-
cimy przez pokój. Wszystko mo-
żemy stracić przez wojnę”. Udział
w budowaniu światowego pokoju
Papież uznał za swój pasterski obo-
wiązek. Pierwszych jedenaście lat
jego pontyfikatu wypadło w świecie
podzielonym na dwa ostro rywali-
zujące ze sobą obozy i tak zwaną
„zimną wojnę”, trwającą do upadku
Muru Berlińskiego w 1989 r. Dzię-
ki nieugiętej i odważnej postawie
Papieża w życiu narodów zaszły
przemiany, które doprowadziły do
upadku komunizmu. Upadek Muru
Berlińskiego był symbolem obalenia
muru duchowego, który legł w gru-
zach dzięki wytrwałym wysiłkom

Papieża. Jan Paweł II nieustannie
przypominał o prawach narodów do
wolności i pokoju społecznego. Jego
wkład w budowanie pokoju w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej został
już uznany przez wielu historyków.
Jest to jedna z największych zasług
obecnego pontyfikatu.

Zaangażowanie Jana Pawła II
w budowanie pokoju przejawia się
na płaszczyźnie nauczania i kon-
kretnych inicjatyw. Nauczanie Pa-
pieża dotyczące kwestii pokoju jest
wielowymiarowe. Należy tu wymie-
nić przede wszystkim orędzia na
Światowy Dzień Pokoju (1 stycz-
nia). Dwadzieścia pięć razy Papież
przypomniał w nich o obowiązku
budowania pokoju na fundamen-
cie sprawiedliwości oraz poszano-
wania praw człowieka i praw naro-
dów do samostanowienia. Wskazy-
wał w tych orędziach drogi wiodą-
ce do pokoju, proponując co roku
inną myśl przewodnią, ukierunko-
waną na umacnianie powszechne-
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go pokoju. Poruszał między inny-
mi następujące tematy: „Osiągnie-
my pokój, wychowując do pokoju”
(1979), „Prawda siłą pokoju” (1980),
„Chcesz służyć sprawie pokoju, sza-
nuj wolność” (1981), „Poszanowa-
nie sumienia każdego człowieka wa-
runkiem pokoju” (1991), „Wierzący
zjednoczeni w budowaniu pokoju”
(1992), „Nie ma pokoju bez spra-
wiedliwości, nie ma sprawiedliwości
bez przebaczenia” (2002), „Pokój
na świecie, nieustannym zobowią-
zaniem” (2003).

Drugą linią zabiegania o pokój są
przemówienia do korpusu dyploma-
tycznego przy Stolicy Apostolskiej.
Co roku w styczniu członkowie kor-
pusu dyplomatycznego spotykają się
z Ojcem świętym, by przekazać mu
noworoczne życzenia. Wtedy Papież
przedstawia ambasadorom główne
kierunki działania służące umoc-
nieniu współistnienia między naro-
dami. Papież zwraca się nie tylko do
państw, lecz za ich pośrednictwem
do poszczególnych narodów i ludów.

Konkretne przedsięwzięcia

25 lat pontyfikatu, to oprócz na-
uczania, przedsięwzięcia praktycz-
ne, podejmowane w celu przybliże-
nia ery pokoju na świecie. Poko-
jowe zabiegi dyplomatyczne podej-
muje Sekretariat Stanu i papieskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne.
Kluczową rolę odgrywają liczne piel-
grzymki apostolskie (sto cztery),
w czasie których Ojciec święty spo-
tyka się z przywódcami państw
i rządów, światem kultury i przed-
stawicielami społeczności cywilnej.

Ojciec święty kieruje orędzia do par-
lamentów różnych krajów, a także
sam do nich przemawia. Podczas
swoich podróży Ojciec święty od-
wiedził 129 krajów. Te pielgrzymki
papieskie pobudzają wielu do podej-
mowania konkretnych wysiłków na
rzecz porozumienia między naroda-
mi. Szczególne znaczenie miały wy-
stąpienia Papieża w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku, oraz w różnych in-
stytucjach Narodów Zjednoczonych
w Genewie, Strasburgu czy Rzymie.

Istotne znaczenie miało przemó-
wienie Papieża wygłoszone w 1988 r.
do Zgromadzenia Parlamentarne-
go Rady Europy, do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Papież
przypomniał tu, że prawa człowie-
ka są wcześniejsze aniżeli państwa,
które są zobowiązane je szanować.
Papież zabiega o ustanowienie no-
wych nuncjatur apostolskich, przez
które utrzymuje kontakty z przy-
wódcami poszczególnych państw.
Za jego pontyfikatu powstały one
w krajach byłego Związku Radziec-
kiego, w Europie Środkowej i na
Bałkanach. Od Wilna aż po Tira-
nę utworzono ich 26. W okresie
25 lat pontyfikatu aż 82 państwa
nawiązały stosunki dyplomatyczne
ze Stolicą Apostolską, a 92 pań-
stwa uczyniły to wcześniej. Mamy
obecnie 174 kraje, z którymi Sto-
lica Apostolska utrzymuje oficjalne
kontakty.

Niekiedy Papież angażuje swój
autorytet, by doprowadzić do pojed-
nania zwaśnione narody. Wystarczy
przypomnieć napięcia między Ar-
gentyną a Chile pod koniec 1979 r.
Groźbę wojny udało się zażegnać
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dzięki pośrednictwu Papieża. Dzieło
mediacji zostało uwieńczone podpi-
saniem porozumienia między tymi
państwami, w Rzymie 18.10.1984 r.

Ojciec święty zabiega o pokój
w czterech zagrożonych rejonach
świata: w Ziemi Świętej, na Bałka-
nach, w Afryce Środkowej, w Iraku.

Ziemia Święta

Od lat trwa napięcie i nienawiść
między Izraelczykami i Palestyńczy-
kami. Stanowisko Stolicy Apostol-
skiej wyraża się w następujących
przesłankach:
� przestrzeganie rezolucji ONZ

z 1967 r., która poleca wycofa-
nie wojsk izraelskich z terytoriów
okupowanych,

� oba narody mają prawo do własne-
go państwa w ściśle wyznaczonych
granicach,

� Jerozolima powinna mieć specjal-
ny status określony i przestrzega-
ny przez społeczność międzynaro-
dową,

� należy rozwiązać dramatyczną sy-
tuację humanitarną uchodźców
palestyńskich.

W roku Wielkiego Jubileuszu
Ojciec święty odbył pielgrzymkę
do Ziemi Świętej, podczas której
wzywał obie strony konfliktu do
pojednania i pokoju. Tam słucha-
li go udręczeni żydzi, muzułmanie
i chrześcijanie. Na lotnisku Ojciec
święty powtórzył raz jeszcze, że orę-
dzia z Ziemi Świętej i z Betlejem to
dobra nowina o pojednaniu. Wołał:
„Pokój narodowi palestyńskiemu!
Pokój wszystkim narodom regio-
nu”. W Jerozolimie oświadczył, że

Kościół zdecydowanie potępia anty-
semityzm i wszelkie formy rasizmu,
jako sprzeczne z zasadami chrze-
ścijaństwa. Prosił: „Budujmy nową
przyszłość, w której chrześcijanie
nie będą żywić uczuć antyżydow-
skich, ani żydzi antychrześcijań-
skich. Niech zapanuje wzajemny
szacunek jaki przystoi tym, którzy
czczą jednego Boga, Stwórcę i Pa-
na”. Papież podczas tej wyjątkowej
pielgrzymki odwiedził miejsca waż-
ne dla obu walczących stron. Odwie-
dził obóz uchodźców palestyńskich,
mauzoleum ofiar holokaustu Yad
Vaschem, Wzgórze Meczetów i Ścia-
nę Płaczu, gdzie według zwyczaju
żydowskiego w szczelinie umieścił
kartkę z modlitwą.

Bałkany

Od początku kryzysu polityczne-
go, który powstał w sercu Europy
na Bałkanach w byłej Jugosławii,
Papież stanowczo przypominał o po-
trzebie poszanowania praw każde-
go człowieka i każdego narodu.
Wzywał przywódców politycznych
federacji jugosłowiańskiej do szu-
kania sprawiedliwych i pokojowych
rozwiązań. Zwracał się wielokrot-
nie do wszystkich tu zamieszkałych
wierzących w Boga, a więc do kato-
lików, prawosławnych i muzułma-
nów do rozwagi, ostudzenia etnicz-
nych napięć i pokoju. Od stycznia
1991 r. do stycznia 1992 roku aż
37 razy zabierał głos w sprawie
kryzysu jugosłowiańskiego i nawo-
ływał zwaśnione narody bałkańskie
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do dialogu. Wezwał do zawiesze-
nia broni w posłaniu do premiera
Federacyjnej Republiki Jugosławii
Ante Markovicia, prezydenta Chor-
wacji Franja Tudjmana i prezydenta
Słowenii Miliana Kuczara. W celu
zapobieżeniu wojny na Bałkanach
Ojciec święty napisał długi i ser-
deczny list do Patriarchy Serbskiej
Cerkwi Prawosławnej Pawła oraz
ogłosił dzień „modlitwy i postu”
w Asyżu od 9 do 10 stycznia 1993 r.,
aby prosić o pokój w Europie i na
Bałkanach.

Po zakończeniu konfliktu,
w 1999 r. Ojciec święty udał się
z pielgrzymką na Bałkany, przed
którą wysłał list osobisty do Alekse-
go II Patriarchy Moskwy i Wszech-
rusi, w którym wyraził solidarność
ze wszystkimi ofiarami konfliktu
i zapewnił o modlitwie w intencji
pokoju w tym regionie. Pielgrzym-
ka do byłej Jugosławii była jedną
z najbardziej niebezpiecznych, wy-
magającą wielkiej odwagi. W niej
Papież podkreślił swoją wielką tro-
skę wobec ofiar tego nieludzkiego
konfliktu. Solidaryzował się w bó-
lu z osobami dotkniętymi stratą
najbliższych. Wołał: „Nie jesteście
sami. Jesteśmy z wami i będzie-
my coraz bardziej”. W 2003 roku
Jan Paweł II jako pielgrzym poko-
ju odwiedził Chorwację. Jako dobry
pasterz troskliwie opatrujący rany
swoich owiec. Wcześniej, w 1996
i 1999 r. odbył pielgrzymki do Sło-
wenii.

We wszystkich tych pielgrzym-
kach podkreślał potrzebę wzajem-
nego przebaczenia i pojednania, aby
można było budować ład społeczny

w pozostałych republikach bałkań-
skich: Serbii i Czarnogórze, Chor-
wacji i Słowenii, Macedonii oraz
Bośni i Hercegowinie.

Afryka Środkowa

Największym konfliktem ostat-
niego 10-lecia ubiegłego wieku był
konflikt na tle etnicznym obejmu-
jący Ruandę, Burundi, Zair, który
wybuchł w kwietniu 1994 r. między
plemionami Tutsi i Hutu. Dopro-
wadził on do przelewu krwi prawie
miliona osób, a dwa miliony zo-
stały skazane na wygnanie. Była
to prawdziwa okrutna rzeź ludzi
przy obojętnym zachowaniu się spo-
łeczności międzynarodowej. Ojciec
święty usilnie wzywał zaślepione
nienawiścią etniczną narody do po-
koju. Zwołał też Synod Biskupów
w 1994 r. poświęcony Afryce. Zabój-
stwo dwóch prezydentów, zamordo-
wanie premiera Ruandy z członkami
rodziny, zabici kapłani, misjonarze,
siostry zakonne. Wszędzie niena-
wiść, przelew krwi. Ojciec święty
prosił: „W imię Chrystusa, błagam
was, złóżcie broń, nie unicestwiajcie
ceny odkupienia, otwórzcie serca na
pokój”.

Wśród czynników podsycających
do bezsensownej bratobójczej wojny
należy handel bronią. „Handlują-
cy bronią są współwinni zbrodni
przeciw ludzkości” – mówił Pa-
pież. W 1996 r. przyjmując nowych
jedenastu ambasadorów, akredyto-
wanych przy Stolicy Apostolskiej,
wśród nich ambasadora Ruandy, Pa-
pież wzywał społeczność międzyna-
rodową do odbudowy umęczonych
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krajów afrykańskich. W Boże Na-
rodzenie podczas błogosławieństwa
Urbi et Orbi ubolewał, że dzieje
się okrutna tragedia wyniszczająca
młode kraje Afryki, podczas gdy
społeczność międzynarodowa przy-
gląda się obojętnie. Apelował on
o pomoc zwaśnionym krajom afry-
kańskim, by mógł tam powrócić
upragniony pokój.

Irak

Papież Jan Paweł II czynił wiele
dyplomatycznych zabiegów, podej-
mował mediację między zwaśniony-
mi państwami i wzywał do modli-
twy, by zapobiec wojnie w Iraku.
Papież na bieżąco śledził rozwój
wypadków. Z odwagą godną proro-
ków podejmował mediacje, wysyła-
jąc jako osobistych przedstawicie-
li kardynała Rogera Etchegaraya
do Bagdadu i kardynała Pio La-
ghiego do Waszyngtonu, aby wrę-
czyli orędzia pokoju prezydentom
Saddamowi Husajnowi i Georgo-
wi Buschowi. Prosił, aby rozważyli
przed Bogiem i we własnym su-
mieniu możliwość zażegnania kon-
fliktu i ocalenia pokoju. Zdecydo-
wane „Nie” wobec wojny powtórzył
w 2003 roku w przemówieniu do
członków korpusu dyplomatycznego
akredytowanego przy Stolicy Apo-
stolskiej. Wojna zawsze jest porażką
ludzkości. Prawo międzynarodowe,
solidny dialog zwaśnionych i soli-
darność między państwami, umie-
jętna sztuka dyplomacji, to środki
rozwiązywania sporów. Do wojny

można się uciec w ostatecznej ko-
nieczności. Nie posłuchano głosu
Papieża i w marcu 2003 r. rozpo-
częło się bombardowanie Bagdadu.
Szaleństwo wojny objawiło całe swo-
je okrucieństwo. Z głębokim bólem
Papież przyjął wiadomość o rozpę-
taniu wojny w Iraku. Rząd iracki
pozostał głuchy na wezwania Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych
i apel Papieża wzywający do roz-
brojenia kraju. Zostały też zerwane
pertraktacje prowadzące do pokojo-
wego rozwiązania konfliktu. Sytu-
acja obecna w Iraku pokazuje, że
łatwo jest wygrać wojnę, ale nie
jest łatwo osiągnąć potem pokój
i sprawiedliwość. Żarliwe zabiegi
Papieża, aby nie doszło do wojny
w Iraku, sprawiły, że nie była ona
postrzegana w krajach arabskich
i muzułmańskich jako wojna chrze-
ścijan przeciw muzułmanom, i że
nie była to wojna religijna Zachodu
ze światem muzułmańskim.

W ciągu 25 lat pontyfikatu wyli-
cza się 20 niepokojących konfliktów
na różnych kontynentach, w któ-
rych Papież zabiegał lub pośredni-
czył by je zażegnać. Niestety Jego
głos jest często głosem „Jana woła-
jącego na pustyni: prostujcie drogę
dla Pana”. Głosem z pustyni. Gło-
sem nierespektowanym i dlatego
w świecie jest tyle chaosu, nie-
sprawiedliwości i wyzysku, bo świat
odrzuca Ewangelię i nie słucha Na-
miestnika Chrystusa, by za wszelką
cenę dążyć do pokoju.

ks. E. Szymański
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ŚWIADECTWO NAWRÓCONEGO WIĘŹNIA

Pragnę podzielić się moim świa-
dectwem – świadectwem nawróco-
nego grzesznika.

Mam 30 lat, obecnie odbywam
wyrok 3,5 roku więzienia za prze-
stępstwa przeciwko rodzinie.

Przez wiele lat postępowałem po
swojemu, zadając wiele bólu sobie
samemu, swojej rodzinie i innym.
Dziś już rozumiem, że aby osiągnąć
pokój i szczęście, trzeba postępować
po Bożemu,

Dużo w życiu popełniłem błę-
dów, za które płacę ja i cała moja
rodzina. Choć wychowywany byłem
w katolickiej rodzinie, wyniosłem
z niej bardzo mało. Moi rodzice
wiecznie się kłócili, nie było miej-
sca na miłość. Mieszkaliśmy na wsi,
pracy w polu było zawsze dużo –
od wczesnego dzieciństwa musia-
łem pracować niemal jak dorosły.
Mama pracowała w sklepie, czasem
wracała pijana i wtedy dochodziło
do kłótni i bijatyk. To było prawdzi-
we piekło dla mnie i młodszej o dwa
lata siostry. Często płakaliśmy, ży-
liśmy w ciągłym niepokoju. Ojciec
był bardzo surowym człowiekiem,
wymagał ode mnie wiele, czasem
bił bezlitośnie. Kiedy miałem 18
lat, uciekłem z domu. Dostałem się
do szkoły chorążych, którą ukoń-
czyłem jako żołnierz zawodowy.
Podjąłem pracę w Zgorzelcu, a po-
tem w Opolu. Byłem niezależny,
snułem plany na przyszłość, nie
wiedziałem jednak, że w ogóle nie

jestem przygotowany do życia. Po-
nieważ chciałem być akceptowany
przez kolegów i przełożonych, sta-
rałem się wejść w ich towarzystwo,
a to wiązało się z uczestniczeniem
w imprezach, oczywiście z alkoho-
lem, bo bez tego nie można było
mówić o udanej imprezie.

W tym czasie poznałem moją
przyszłą żonę. Podobnie jak ja by-
ła zagubiona i pragnęła wyrwać
się z domu. Byłem jej pierwszym
chłopakiem i bardzo jej imponowa-
ło to, że jestem żołnierzem. Kiedy
po dwóch miesiącach oznajmiła mi,
że jest w ciąży, postanowiliśmy się
pobrać i rozpocząć wspólne życie.

Niestety, w naszym małżeństwie
nie układało się dobrze. Po urodze-
niu pierwszego syna, Jakuba, żona
całą miłość przelała na niego. Sta-
łem się bardzo zazdrosny. Moja
praca z kolei wiązała się z wiecz-
nymi służbami, poligonami i alar-
mami. Jednak prawdziwy kryzys
rozpoczął się po przeprowadzce do
Lublina. Zaczęły się zdrady z mo-
jej strony i ze strony żony. To
w efekcie doprowadziło do mego
upadku. Pogrążałem się w smutku
i alkoholu.

Żona, za namową swego przy-
jaciela, postanowiła się ze mną
rozstać. W wyniku jej oskarżenia
zostałem skazany na 3,5 roku wię-
zienia. Było to dla mnie wielkim
szokiem; utraciłem wolność, rodzi-
nę, pracę i wszystko, co posiadałem.
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W wojsku przepracowałem 12 lat,
za 3 lata osiągnąłbym wiek emery-
talny – niestety, to już niemożliwe.
Na początku bardzo to przeżywa-
łem i rozpaczałem. Liczyłem, że
może uda mi się przebłagać żonę.
Niestety, ona pragnęła już tylko
ułożyć sobie życie z kim innym.

Wówczas to otrzymałem od in-
nego osadzonego mały modlitewnik
i jeden egzemplarz „Słowa wśród
nas”. Zacząłem się modlić i czytać
każdego dnia medytacje. Rozważa-
łem je i próbowałem wprowadzać
w życie. Ujął mnie szczególnie je-
den cytat. Chociaż z początku go
nie rozumiałem, ciągle miałem go
w sercu, żyłem obietnicą, jaką niósł:
„Byłem w więzieniu, a przyszliście
do Mnie” (Mt 25, 36). Przyjąłem
te słowa Pana Jezusa. Osiągnięcie
dna grzechu i bólu stało się dla
mnie godziną miłosierdzia Bożego.
Zwróciłem się z prośbą o pomoc
do księży marianów i otrzymałem
roczną prenumeratę „Słowa wśród
nas”. Dziś wiem, że przez te dwa
lata mojego wyroku, które mam za
sobą, dzięki Bożej opiece, a tak-
że pomocy księży, odniosłem wiele

zwycięstw nad sobą. Założyłem tu,
w Zakładzie Karnym, kółko różań-
cowe, na które przychodzi już 15
osób. Myślę, że moje życie jest teraz
lepsze, niż było wcześniej, a naj-
większym moim zwycięstwem jest
przylgnięcie do modlitwy różańco-
wej. Zrozumiałem też, że droga do
źródła wiedzie pod prąd, a pozna-
nie własnej słabości i grzeszności
to pierwszy krok na drodze do Bo-
ga. W żadnym podłym człowieku
nie ma wyłącznie podłości, a zła
nie zwalczy się złem, ale dobrem.
Można potępiać grzech, ale nie
grzesznika, bo to też człowiek.

Chcę podziękować Bogu za mi-
łosierdzie, jakie mi okazał, za łaskę
wiary i dar modlitwy, a ludziom za
wszelkie dobro. Chcę zawsze pa-
miętać o tej dobroci, aby po wyjściu
na wolność, z Bożą pomocą wydać
dobry owoc. Otuchy dodają mi sło-
wa: „Większa jest radość w niebie
z jednego nawróconego grzesznika
niż ze stu sprawiedliwych”.

Stanisław

„Słowo wśród nas”

KRONIKA (nie tylko parafialna)

24 lipca, na boisku w Trąbkach
Wielkich, odbył się wojewódzki
turniej eliminacyjny piłki nożnej
5-osobowej. Zwyciężyła drużyna
z Wiślinki gmina Pruszcz Gdański,
która w meczu finałowym pokonała
zespół z Trąbek Wielkich 10:5. Zwy-
cięzcy turnieju będą reprezentować

województwo pomorskie w ogólno-
polskich igrzyskach LZS w Spale.

***

28 lipca, po raz dziewiąty z kolei (od
1996 roku), gościliśmy na stadionie
w Trąbkach Wielkich XXII Gdań-
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Państwo Młodzi Agnieszka i Wojciech Pospieschny.

Państwo Młodzi Ewa i Krzysztof Jaszczykowie.
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Państwo Młodzi Agnieszka i Sławomir Krawczykowie.

Państwo Młodzi Lucyna i Grzegorz Olszewscy.
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ską Pieszą Pielgrzymkę do Często-
chowy. W tym roku pogoda dopisała
zarówno pielgrzymom jak i orga-
nizatorom poczęstunku (pamięta-
my wszyscy ubiegłoroczną ulewę).
Około 800 pielgrzymów (6 grup)
przez godzinę odpoczywało, posila-
ło się i przygotowywało do dalszej
wędrówki. Apetyt gościom dopisy-
wał i 4 kotły zupy pomidorowej
z makaronem (tzw. proboszczów-
ki) szybko zostały opróżnione. Po-
nadto pielgrzymi gasili pragnienie
zimną wodą z sokiem, a najbardziej
złaknieni do woli mogli posilać się
świeżym chlebem, który również
zabierali ze sobą w dalszą drogę. Po
posiłku poszczególne grupy udały
się do kościoła na krótką modlitwę
i wyruszyły w dalszą drogę (pierw-
szy nocleg tradycyjnie przypada na
terenie parafii Godziszewo, gdzie
mieszkańcy Gołębiewka, Rościsze-
wa, Godziszewa, Siwiałki i Trzciń-
ska goszczą pielgrzymów w swoich
domach). Z naszej gminy w tym ro-
ku wyruszyła kilkuosobowa grupa
młodzieży, która szczęśliwie dotar-
ła do celu. Fotoreportaż z pobytu
pielgrzymów w Trąbkach Wielkich
zamieszczamy na stronach 8 – 9.

***
30 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa
zawarli Agnieszka Kotwa z Trą-
bek Małych i Wojciech Pospieschny
z Leverkusen (Niemcy).

***
31 lipca w naszym kościele ślub
zawarli Ewa Buta i Krzysztof Jasz-
czyk – oboje z Trąbek Wielkich.

***

1 sierpnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Marcelina Ewa Preuss, córka
Ewy i Sebastiana zam. w Trąb-
kach Wielkich,

� Artur Mirosław Szczesny, syn
Katarzyny i Adama zam. w Trąb-
kach Wielkich.

***

7 sierpnia w trąbkowskiej świąty-
ni sakrament małżeństwa zawarli
Agnieszka Rejterada z Gdańska
i Sławomir Krawczyk z Trąbek
Wielkich.

***

W dniach 7 i 8 sierpnia, na sta-
dionie w Trąbkach Wielkich, od-
był się XI Turniej Sołectw Gminy
Trąbki Wielkie o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy. Do udziału
w zawodach przystąpiło 21 so-
łectw, a ogólna liczba uczestników
wyniosła ok. 150 osób. Po zacię-
tej rywalizacji zwyciężyła, podobnie
jak w roku ubiegłym, reprezenta-
cja Trąbek Wielkich, wyprzedzając
zaledwie 1 punktem drużynę Czer-
niewa. Trzecie miejsce przypadło
sołectwu Domachowo. W ramach
Turnieju odbyło się 10 konkuren-
cji indywidualnych i zespołowych,
w których zwyciężyli:

1. Przeciąganie liny mężczyzn –
Trąbki Wielkie

2. Rodzinny tor przeszkód – Elż-
bieta, Adam i Mateusz Kelerowie
z Trąbek Wielkich
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3. Rodzinny „piłkarski” tor prze-
szkód – Teresa, Ryszard i Tomasz
Budzyńscy z Warcza

4. Konkurs „rzutowy” dla mał-
żeństw – Irena i Jerzy Stachowie
z Czerniewa

5. Rzut podkową dla sołtysów –
Grzegorz Olszewski z Ełganowa

6. Siłowanie na rękę dla mężczyzn
– Sylwester Bartosik z Domachowa

7. Strzały na bramkę dla radnych
– Józef Sroka reprezentujący Kło-
dawę

8. Slalom piłkarski – Robert Ptach
z Czerniewa

9. Slalom na hulajnodze dla dzieci
– Mirosław Milewski z Zaskoczyna

10. Sumo wiejskie – Adam Czajka
z Trąbek Wielkich

Poza turniejem odbył się również
festyn rekreacyjny, w ramach któ-
rego w sobotnie popołudnie odbył
się Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char 50-lecia LKS Orzeł Trąbki
Wielkie. Piłkarze – Jubilaci okaza-
li się niezbyt gościnni i w meczu
finałowym pokonali 2:1 A-klasowy
zespół Czarni Przemysław. W me-
czu o 3. miejsce Wisła Steblewo
rozgromiła młodą drużynę Potok
Pszczółki 11:3.

Tego samego dnia wieczorem odbył
się konkurs podnoszenia ciężarka
17,5 kg o Mistrzostwo Gminy. Bez-
konkurencyjny w tym roku okazał

się Patryk Haraburda z Trąbek
Wielkich, który zdecydowanie wy-
przedził Wojciecha Dajdę – także
z Trąbek Wielkich.

W niedzielne popołudnie odbyły się
wybory Miss Lata Gminy Trąbki
Wielkie. W tej rywalizacji uczestni-
czyło 15 dziewczynek w wieku do
12 lat. Po trzech turach konkur-
su, jury pod przewodnictwem Miss
Ziemi Pomorskiej dokonało wyboru
Miss Lata, 1 Vicemiss i 2 wyróż-
nień.

Po zakończeniu wszystkich rywali-
zacji, zarówno w sobotę jak i w nie-
dzielę, odbyły się zabawy taneczne
na świeżym powietrzu, przy do-
brej muzyce zespołów z Gdańska
i Chojnic.

***

W niedzielę 15 sierpnia w naszym
kościele odprawiona została uro-
czysta suma odpustowa z okazji
uroczystości Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Mszy św.
przewodniczył ks. dr prałat Miro-
sław Paracki, Dyrektor Wydziału
Katechetycznego Kurii Metropoli-
talnej Gdańskiej, proboszcz parafii
św. Stanisława Kostki w Gdańsku.

***

20 sierpnia w naszym kościele
związek małżeński zawarli Lucy-
na Maliszewska z Trąbek Wielkich
i Grzegorz Olszewski z Ełganowa.

Opracował S. D.

22



Marcelina Ewa Preuss z rodzicami i chrzestnymi w dniu przyjęcia chrztu świętego.

Artur Mirosław Szczesny z rodzicami i chrzestnymi w dniu przyjęcia chrztu
świętego.
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Sołtysi Czerniewa, Trąbek Wielkich i domachowa odbierają puchar puchar z rąk
Przewodniczącego Rady Gminy.

Laureatki konkursu Miss Lata Gminy Trąbki Wielkie w towarzystwie wójta gminy
i tegorocznej Miss Ziemi Pomorskiej.
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 22 sierpnia br. odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej.
Zgodnie z zapowiedzią, tematem wiodącym było przygotowanie parafii do
Tygodnia Odpustowego. W spotkaniu uczestniczyli też ksiądz wikariusz
oraz przedstawiciele grup duszpasterskich: zelatorzy róż różańcowych,
członkowie neokatechumenatu, szafarze Eucharystii i katecheci.

Spotkanie rozpoczęte jak zwykle modlitwą prowadził ks. prałat
E. Szymański. Omówił on program Tygodnia Odpustowego, który
rozpocznie się w niedzielę, 5 września, a zakończy się 12 września główną
uroczystością odpustową, połączoną z dożynkami archidiecezjalnymi.
Omawiając poszczególne dni odpustowe, ks. proboszcz wyznaczył osoby
odpowiedzialne za poszczególne zadania (program odpustu i jego
szczegółowe omówienie zamieszczamy na stronach 2 – 5).

Niesieniem baldachimu zajmą się:
� w niedzielę, 5 września strażacy z Trąbek Wielkich,
� w poniedziałek parafianie z Trąbek Wielkich,
� we wtorek parafianie z Ełganowa,
� w środę parafianie z Kleszczewa,
� w czwartek parafianie z Czerniewa i Czerńca,
� w piątek parafianie z Trąbek Wielkich,
� w sobotę parafianie z Ełganowa.
� w niedzielę, 12 września strażacy z Trąbek Wielkich,

Ks. proboszcz prosił również, aby porządkiem w otoczeniu kościoła
i ustawianiem samochodów osobowych i autokarów zajęła się grupa
Semper Fidelis pod przewodnictwem sołtysa Edwarda Kaczmarka.
Strażaków ksiądz prosi o pomoc w utrzymaniu porządku przy kościele
i na stadionie podczas festynu, zaś pani dr Dorota Bąk proszona jest
o zabezpieczenie medyczne uroczystości odpustowych.

Ks. prałat E. Szymański zwraca się do parafian, aby w całym
Tygodniu Odpustowym, wzorem lat ubiegłych, wspomagać plebanię
pieczeniem ciast dla gości i pielgrzymów. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewni zespół Zdzisława Jaszewskiego i organista oraz chóry przybyłe
w poszczególne dni. Szczegółami zadań zajmować się będą wyznaczone
osoby odpowiedzialne.

Na główną uroczystość w dniu 12 września zaproszone zostały władze
wojewódzkie, powiatowe i okolicznych gmin.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2004

Do 16 września Msza św. gregoriań-
ska za śp. Franciszkę Kleba (czyli
codziennie, przez 30 dni odprawiana
Msza św. za tę duszę)

1. Za śp. Gertrudę Dończyk
2. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży
św. Katarzyny, p. Keler
Za śp. Henryka
Gołembiewskiego

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jacka,
p. Lubeckiej

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Magdaleny, p. Karcz

5. Za śp. Henryka Kisickiego,
godz. 730

W intencji parafian, godz. 1100

Za śp. Franciszkę Kleba,
godz. 1800

6. Za śp. Bernarda, Martę
i Danutę Lewańczyków
O błogosławieństwo dla
ks. Wojciecha

7. Za śp. Reginę Kaszuba
8. Za zmarłych z rodzin Ptach

i Elwart
O błogosławieństwo dla
Krystyny Tkaczyk
Za śp. Oliwera Chrzanowskiego
(2. rocznica śmierci)

9. Za śp. Henryka Kisickiego
10. Za śp. Jana Brokosa
11. Za śp. Jerzego Zielke,

Mariannę Kamińską i Piotra
Wilka

Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Piotra Iwanowiczów
Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Cecylii i Antoniego Myszke

12. Dziękczynna w 84. rocznicę
urodzin Heleny Rucińskiej,
z int., dzieci i wnuków,
godz. 730

W intencji parafian, godz. 1200

Za śp. Franciszkę Kleba,
godz. 1800

13. Za śp. Piotra Wilka i zmarłych
z rodzin Wilków i Zielke

14. W pewnej intencji, o zdrowie
15. Za śp. Gerarda

Lewandowskiego
Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek

16. Za śp. Marię i Jerzego
Szwindowskich

17. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz Wacława
i Kazimierza Brzózków
Za śp. Janinę Smuczyńską
(3. rocznica śmierci)

18. Za śp. Stanisława Karcza
19. Za śp. Antoninę i Andrzeja

Czerwińskich oraz Stanisławę
i Józefa Dopierałów, godz. 730

Za śp. Gertrudę Dończyk,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna za plony, z int.
wioski Ełganowo, godz. 1100
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Za zmarłych z rodzin
Tiborskich, Bielskich,
Czerwińskich i Pikulów
oraz śp. Jana Bukowskiego,
godz. 1800

22. Za śp. Gerarda
Lewandowskiego

23. Za śp. Artura Chillę
25. Za śp. Władysławę i Józefa

Tyców oraz Leona i Annę
Tyslerów
W pewnej intencji, o zdrowie

26. Dziękczynna za plony, z int.
wioski Kleszczewo, godz. 730

Dziękczynna za plony, z int.
wioski Czerniewo, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Azarowicza
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Za śp. Marię Kozioł, Pawła
Hermana i zmarłych z rodziny
Preuss, godz. 1800

27. Za śp. Pelagię Bławat
28. Za śp. Helenę Orlikowską
29. Za śp. Gerarda

Lewandowskiego

ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
7 września: Michał Konrad Dobrowolski,

Agnieszka Ewa Możuch,
Dominika Krystyna Kempa

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Zbigniewa Haraczów
27 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki i Adama Litwińskich-Sygnowskich
15 września: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Krzysztofa Ratkowskich
15 września: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Adama Galińskich
22 września: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Piotra Kelerów
29 września: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Andrzeja Chmielewskich
29 września: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Justyny i Pawła Niedźwiedzkich
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4 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Sławomira Drewów

11 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Janusza Karpowiczów

25 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Piotra Młyńskich

17 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Sławomiry i Marka Derów

24 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Wioletty i Artura Wawrynowiczów

2 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Krzysztofa Lulów

30 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Brygidy i Brunona Lagów

15 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa
Barbary i Tadeusza Kolbergów

ODESZLI DO PANA

15 sierpnia: zmarł w wieku 72 lat śp. Gerard Lewandowski z Kleszczewa

18 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Wiktorii Warsińskiej
28 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Heleny Orlikowskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


