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Matka Jego

powiedziała

do sług:

«Zróbcie wszystko,
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wam powie».

(. . .)
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RÓŻAŃCOWY MIESIĄC

Zawsze Kościół święty poleca
nam Różaniec jako skuteczne narzę-
dzie do wyproszenia wielu łask u Bo-
ga. Matka Najświętsza w swoich
objawieniach poleca modlitwę ró-
żańcową jako broń przeciwko znie-
woleniu grzechem i środek nawró-
cenia dla obojętnych. Szczególnie
październik poświęcony jest modli-
twie różańcowej, odmawianej w ko-
ściołach i rodzinach.

Chyba nie ma takich świętych,
którzy za życia nie byliby roz-
kochani w modlitwie różańcowej.
Ojciec święty Jan Paweł II ustano-
wił czwartą część Różańca, zwaną
tajemnicami światła. Przy codzien-
nym odmawianiu różańca tajemnice
radosne odmawiamy w poniedzia-
łek i sobotę, tajemnice światła –
w czwartek, tajemnice bolesne –
we wtorek i piątek, a tajemnice
chwalebne – w środę i w niedzielę.

Proszę wszystkich członków Ży-
wego Różańca o codzienne odma-
wianie choćby dziesiątki Różańca
w swoich rodzinach. Posyłajmy na-
sze dzieci na modlitwę różańcową
do kościoła, a jeśli jest daleko, to
zmówmy Różaniec wspólnie z nimi.

Sanktuarium Maryjne powinno
promieniować modlitwą różańcową.
Niech ta modlitwa będzie naszą
odpowiedzią wdzięczności za to,
że Maryja tu obrała sobie miej-
sce na szczególne rozdawnictwo ła-
ski. Bądźcie apostołami różańcowej
modlitwy. Św. Maksymilian Kolbe
zwykł był mówić, że kto modli się
na różańcu, ten się zbawi. Nadmie-
nię, że do tej modlitwy dołączony
jest odpust zupełny, jeżeli odmawia-
my Różaniec w kościele lub w ro-
dzinie i jesteśmy w stanie łaski
uświęcającej.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2004

3 października: 27. Niedziela
zwykła

Ha 1,2 – 3.2,2 – 4
2 Tm 1,6 – 8.13 – 14
Łk 17,5 – 10

Myślimy o wielkiej wierze, lękamy
się, że mało wierzymy. Tymczasem
czytamy słowa Pana Jezusa: „Gdy-
byście mieli wiarę jak ziarnko gor-

czycy i powiedzielibyście tej morwie:
«Wyrwij się z korzeniem i przesadź
się w morze» – byłaby posłuszna”.
Wiara jest ufnością pokładaną w Bo-
gu, a ufność jest zawsze wielka. To
więcej niż wiara.

***
Szukają wielkiej wiary kiedy roz-

pacz wielka
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szukają świętych co wiedzą na
pewno

jak daleko odbiegać od swojego
ciała

a ty góry przeniosłaś
chodziłaś po morzu
choć mówiłaś wierzącym
tyle jeszcze nie wiem
– wiaro malutka

10 października: 28. Niedziela
zwykła

2 Krl 5,14 – 17
2 Tm 2,8 – 13
Łk 17,11 – 19

„A gdzie jest dziewięciu? – zapy-
tał Jezus. – Czyż nie znalazł się
nikt, który by wrócił i oddał chwalę
Bogu?” Jezus jako człowiek nie do-
pomina się wdzięczności dla siebie.
Ze słów Jego wynika, że trzeba Bogu
dziękować za wszystko. Kiedy dzię-
kujemy ludziom, nie zapominajmy
oddać chwały Bogu. Bez Niego nie
przyszłaby do nas pomoc.

Kiedy myślimy z wdzięcznością
o zmarłych, dziękujemy Bogu, że
przez tych, co odeszli, tyle nieraz
otrzymaliśmy dobrego.

17 października: 29. Niedziela
zwykła

Wj 17,8 – 13
2 Tm 3,14 – 4,2
Łk 18,1 – 8

Najczęściej modlimy się wtedy, kie-
dy modlitwa przynosi nam radość,
spokój, albo kiedy chcemy cokol-
wiek wyprosić dla siebie. Szybko
zniechęcamy się, jeżeli jesteśmy nie
wysłuchani. Tymczasem ten, który
się modli, musi zaczekać.

Jak często to, o co prosimy,
w przyszłości dojrzewa. Poza tym
modlitwa to nie tylko wypowiedze-
nie słów, ale przede wszystkim trwa-
nie przy Bogu, nawet wtedy, kiedy
wydaje się to beznadziejne.

Jezus wyraźnie mówi, że weźmie
w obronę tych, którzy dniem i nocą
są przy Nim. Właśnie wtedy, kiedy
mówi o cierpliwej, wytrwałej modli-
twie, stawia pytanie, czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie. Pragnie spotkać się
z tymi, którzy się modlą, zwłaszcza
jeżeli są powołani w szczególny spo-
sób – do modlitwy. Nie zapominajmy
jednak słów Jezusa: „O cokolwiek
prosić będziecie. . .” A więc mamy
się modlić nawet o to najmniejsze.
W ten sposób okazujemy Bogu swo-
ją ufność. Biegniemy do Niego jak
dzieci do ojca.

Taką cierpliwą, wytrwałą modli-
twą jest różaniec. Kiedy powtarzamy
„Zdrowaś Maryjo”, to tak, jakbyśmy
nieustannie trzymali się ręki Matki
Boskiej, a kiedy wymawiamy imię
Jezus – jakbyśmy pukali do drzwi
Jego domu.

24 października: 30. Niedziela
zwykła

Syr 35,12 – 14.16 – 18
2 Tm 4,6 – 9.16 – 18
Łk 18,9 – 14

Faryzeusz nie był obłudnikiem. Mó-
wił prawdę. Pościł dwa razy w ty-
godniu, dawał dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywał, nawet modlił się
w przepisowej postawie stojącej, bo
taka postawa obowiązywała Żydów
w czasie modlitwy. Czynił wszystko
zgodnie z przepisami i nie został
usprawiedliwiony.
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Jakie to okropne chwalić samego
siebie przed Bogiem i uważać siebie
za lepszego od innych. Celnik znalazł
łaskę u Boga, chociaż nie pościł, nie
płacił dziesięciny, stał z daleka. . .

Można być grzesznikiem, chociaż
się wypełnia przepisy, i można być
świętym, chociaż się żyje na bakier
z przepisami.

31 października: 31. Niedziela
zwykła

1 Krl 8,22 – 23.27 – 30

1 Kor 3,9b – 11.16 – 17
Mt 16,13 – 19

Chciałbym po śmierci spotkać się
z Zacheuszem. Był tak zwanym nie-
śmiałym zakochanym. Miał pienią-
dze, protekcję, dopchałby się jakoś do
Jezusa. Tymczasem wdrapał się na
sykomorę, drzewo, które ma gąszcz
liści. Nie śmiał podejść do Pana
Jezusa, który i tak go zobaczył.

ks. Jan Twardowski

WSPÓLNYM WYSIŁKIEM BUDUJEMY
kościół Miłosierdzia Bożego

Wyrażam wdzięczność Bogu
i drogim Parafianom, za nieustanną
pomoc w budowie kościoła w Czer-
niewie. To prawda, że są tu już sys-
tematycznie odprawiane Msze św.
w niedziele i środy, że codziennie
o godzinie 15.00 gromadzimy się, by
odmówić koronkę do Miłosierdzia
Bożego, że są tu Msze św. z okazji
pierwszych piątków miesiąca, oraz
z okazji uroczystości szkolnych.

Zostaje jeszcze wiele do zrobie-
nia, podobnie jak w nowym domu,
rodzina się wprowadza, a potem
jeszcze uzupełnia i wykonuje prace
wykończeniowe, które są najdroż-
sze. Tak jest i w czerniewskiej
świątyni.

Czeka nas dokończenie ogrodze-
nia, i nie realizujemy go z braku
funduszy, czeka założenie nagło-
śnienia – również braki finansowe
wstrzymują prace.

Czeka praca związana z przy-
łączeniem prądu elektrycznego

i w wielu miejscach jest póki co
„prowizorka”. Brak jest funkcjo-
nalnego ogrzewania. Brak poręczy
na klatkach schodowych i są one
jeszcze niewykończone.

Słyszę w rozmowach, że prze-
dłuża się budowa. To prawda! Ale
główną przyczyną opóźnienia są
braki środków finansowych. Mnie
też zależy na dokończeniu budowy,
gdyż planuję, by w odpust Miło-
sierdzia Bożego w przyszłym roku
(3 kwietnia 2005 r.) ks. biskup do-
konał konsekracji tej świątyni. Jeśli
Drodzy Parafianie wytrwają w ofiar-
ności, o co gorąco proszę, to plany
mogą być zrealizowane. W paździer-
niku jeszcze chcemy otynkować fila-
ry zewnętrzne kościoła i dokończyć
podbicie deskami poddasza.

Raz jeszcze dziękuję za życzliwą
ofiarność tylu parafian na budujący
się piękny kościół w Czerniewie.

ks. E. Szymański
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Październik 2004

Trąbki Wielkie

ul. Jesionowa

1.10., piątek: Konrad
Walaszewski

2.10., sobota: Dariusz
Wiśniewski

ul. Dębowa

3.10., niedziela: Mariusz
Paradecki

4.10., poniedziałek: Zbigniew
Lorkowski

5.10., wtorek: Adam Bogdan
6.10., środa: Franciszek Grosz
7.10., czwartek: Marek

Murawski

ul. Lipowa

8.10., piątek: Jan Pajonkowski
9.10., sobota: Piotr Iwanowicz

10.10., niedziela: Waldemar
Świeczkowski

11.10., poniedziałek: Jan
Smulczyk

12.10., wtorek: Cezary
Wawrynowicz

13.10., środa: Jarosław
Wawrynowicz

14.10., czwartek: Mariola Kleist

15.10., piątek: Marek Borejszo,
Maria Rickauer

16.10., sobota: Mariusz Nowak
17.10., niedziela: Bogdan

Bartosewicz

ul. Klonowa

18.10., poniedziałek: Krzysztof
Wojnicz

19.10., wtorek: Jerzy Surma

ul. Brzozowa

20.10., środa: Stefan Troka
21.10., czwartek: Krzysztof

Stępień
22.10., piątek: Sławomir

Panikowski
23.10., sobota: Jan Malinowski
24.10., niedziela: Wiesław Rybicki

ul. Topolowa

25.10., poniedziałek: Mirosław
Łosiński

ul. Jaworowa

26.10., wtorek: Jacek Szczurowski
27.10., środa: Kazimierz Firyn
28.10., czwartek: Daniel Roszak
29.10., piątek: Anna Nowińska
30.10., sobota: Sławomir

Krawczyk

Uwaga.
Rodziny, które zostały pominięte lub niedawno zamieszkały w naszej
parafii, a pragną nawiedzenia przez obraz Miłosierdzia Bożego, proszę
by zgłosiły się w biurze parafialnym lub zakrystii po Mszy św.
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POKŁOSIE ODPUSTOWE

Już siedemnasty raz w naszym
Sanktuarium obchodziliśmy Tygo-
dniowy Odpust związany z uro-
czystością Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, w tym roku – w dniach
5 – 12 września.

W niedzielę 5 września, rozpo-
czynającą tygodniowe uroczystości,
uroczystą sumę odpustową odprawił
ksiądz kanonik Włodzimierz Zduń-
ski, proboszcz parafii Matki Bożej
Bolesnej w Gdańsku. Tę posługę
„odpracowałem” w dniu 15 wrze-
śnia, w święto Matki Bożej Bolesnej,
odprawiając sumę odpustową z ka-
zaniem w jego parafii.

W Tygodniu Odpustowym wier-
nym z okolicy służyły dwa autoka-
ry szkolne. Codziennie przywoziły
i odwoziły wiernych po skończonej
Mszy św. Dziękuję serdecznie pa-
nom kierowcom Zygmuntowi Kiela-
sowi i Ireneuszowi Strukielowi za tę
bezinteresowną służbę.

Najwięcej wiernych przybyło
w czwartek przeznaczony dla czci-
cieli Matki Najświętszej. W tym dniu
po Mszy św. odpustowej odbył się
przegląd piosenki religijnej zespołów
parafialnych. Wzięło w nim udział
10 zespołów. Ich występ przedłużył
się do godziny 22.15. Organizato-
rem przeglądu był ks. Zygmunt
Słomski, proboszcz z Pręgowa, któ-
ry też przybył w sobotę w pieszej
pielgrzymce z parafianami na Mszę
św. koncelebrowaną przez kapłanów
archidiecezji.

Stałym elementem czwartkowe-
go dnia odpustu jest poświęcenie

pojazdów, których przybywa coraz
więcej. Kierowcy cenią sobie tę reli-
gijną posługę.

W piątek było nieco mniej cho-
rych niż w ubiegłym roku. Niektórzy
tłumaczą to tym, że w naszym ko-
ściele jest za ciasno dla większej
liczby wózków inwalidzkich. Pod-
czas Mszy św., której przewodniczył
ks. dziekan prałat Stanisław Łada,
archidiecezjalny duszpasterz niepeł-
nosprawnych, homilię wygłosił ks.
kapelan Leon Dąbski ze zgroma-
dzenia księży palotynów. 10 ka-
płanów koncelebrujących udzielało
sakramentu namaszczenia obecnym
w kościele ludziom chorym i w pode-
szłym wieku. Chorzy corocznie od-
prawiają też Drogę krzyżową przy
kaplicach na zewnątrz kościoła, a po
uroczystości są proszeni na agapę
do Domu Pielgrzyma. Przy kolacji
proponowano, aby Mszę św. dla cho-
rych odprawiać w kaplicy polowej
przy drodze kaplic różańcowych.

W sobotę odpustową przybył
ks. arcybiskup, aby przewodniczyć
Mszy św. koncelebrowanej kapłanów
naszej archidiecezji. Przybyło około
stu księży. W czasie Mszy św. na
organach grał ks. Zygmunt Słomski,
proboszcz z Pręgowa. Po Mszy św.
wszyscy zostali zaproszeni do Domu
Pielgrzyma na posiłek.

Po południu tego dnia przezna-
czonego dla młodzieży przybyła ro-
werowa pielgrzymka z Pszczółek,
a około godziny 16.00 piesza piel-
grzymka młodzieży z Kolbud. W piel-
grzymce uczestniczyło 190 młodych
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ludzi. Zostali oni na Mszę św. o godz.
18.00. Dodać trzeba, że młodzi piel-
grzymi kolbudzcy byli podejmowani
posiłkiem. Pierwszy raz na tej Mszy
św. było sporo młodzieży również
z naszej parafii. Sobota była bardzo
wyczerpującym dniem, bo jeszcze
o godzinie 16.00 odprawiłem Mszę
św. dla jubilatów, Państwa Myszke,
obchodzących 50-lecie sakramentu
małżeństwa. Jubilaci otrzymali bło-
gosławieństwo od księdza arcybisku-
pa Tadeusza Gocłowskiego. Sobota
to też dzień intensywnego przygo-
towania do centralnej niedzielnej
uroczystości odpustowej.

W relacji tygodnia odpustowego
pominąłem pierwsze trzy dni: po-
niedziałek, wtorek i środę, bo było
w tych dniach bardzo mało na-
szych parafian. Jak co roku, było
bardzo mało dzieci naszej parafii
we wtorkowy dzień odpustowy dla
nich przeznaczony. Proszę rodziców,
by w następne lata, nie zaniedbali
posłania dzieci na „ich” Mszę św.
odpustową.

Do przeżyć tygodnia odpustowe-
go dołączyć należy jeszcze uroczystą
Mszę św. celebrowaną w kościele
w piątek w godzinach przedpołu-
dniowych z okazji 70. rocznicy szko-
ły „Macierzy Szkolnej”.

Niedzielny poranek 12 września
zapowiadał słoneczną pogodę. Przy-
gotowaliśmy z panami szafarzami
i starszymi ministrantami wszystko
do Mszy św. mającej się odbyć na
kopcu trzech krzyży o godz. 12.00.
Powoli przybywali wierni indywidu-
alni z różnych parafii. O godz. 11.55
przybył ks. Arcybiskup Metropolita
Gdański Tadeusz Gocłowski. Mszę

św. poprzedziło powitanie i wrę-
czenie wyróżnień wykonawcom naj-
piękniejszych koron żniwnych. Na-
grodę starosty gdańskiego otrzymał
wieniec z Suchej Huty, a nagrodę
wójta gminy wieniec z Kleszczewa.
Księdza Arcybiskupa powitały dzie-
ci, w tym mała 4-letnia Paulinka
Jaszewska, młodzież, przedstawiciel
rolników Andrzej Dończyk z Czer-
niewa, starostowie tegorocznych do-
żynek państwo Maria i Zenon Or-
likowscy z Ełganowa, wójt gminy
Błażej Konkol, ks. proboszcz. Ponie-
waż tegoroczny odpust połączony
był z archidiecezjalno-samorządo-
wymi dożynkami, ks. Arcybiskup
poprosił pana starostę Bogdana Do-
mbrowskiego o słowo do rolników.
Wykonawcom dwóch wyróżnionych
koron nagrody wręczyli: starosta
gdański Bogdan Dombrowski – ko-
rona z Suchej Huty i wójt gminy –
korona z Kleszczewa.

Kolejnym punktem programu
było wręczenie listów gratulacyj-
nych 10 wyróżnionym rodzinom
przez Kapitułę Promującą Wzoro-
we Rodziny, usytuowaną przy trąb-
kowskim sanktuarium, której prze-
wodniczy były wicekurator oświaty
dr Ferdynand Froissart. Z naszej
parafii wyróżnienie otrzymali pań-
stwo Zdzisława i Stanisław Dzie-
mińscy z Trąbek Wielkich oraz pań-
stwo Mariola i Krzysztof Jankowscy
z Kleszczewa.

Po rozpoczęciu Mszy św. zerwał
się wiatr, zaczął padać deszcz. Wiatr
powywracał wazony na ołtarzu, za-
czął podrywać ustawione na placu
namioty. Ks. Arcybiskup wygłosił
bardzo krótką homilię, bo deszcz
padał coraz mocniej. Gdy w modli-
twie powszechnej, którą wypowia-
dali rolnicy, wypowiedziano prośbę
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o pogodę, przestał padać deszcz
i Msza św. mogła być zakończona
uroczystą procesją przy kaplicach
Drogi Krzyżowej.

Obiad dla kapłanów i zaproszo-
nych gości był urządzony w Domu
Pielgrzyma. Po obiedzie w asyście
orkiestry wojskowej straży granicz-
nej goście wraz z księdzem Arcy-
biskupem przeszli na stadion, by
otworzyć uroczyście popołudniowy
festyn odpustowy.

Na stadionie powitał przybyłych
wójt gminy Błażej Konkol. Słowo
wygłosił też ks. Arcybiskup. Po wy-
stępie orkiestry i obejrzeniu wysta-
wy rolniczych plonów, ks. Arcybi-
skup obejrzał pierwszą połową me-
czu rozgrywanego między zespołami
Motława z Suchego Dębu i Orłem
z Trąbek Wielkich. Trzeba podkre-
ślić, że w tym czasie nie padło żadne
wulgarne słowo ze strony kibiców
ani grających. O godz. 19.00 w ko-
ściele odbył się piękny koncert pod
kierunkiem pana Janusza Beyera.
Szkoda, że było mało uczestników
na tej imprezie.

Dziękuję Bogu za piękny tego-
roczny tygodniowy odpust Maryj-
ny. Dziękuję wszystkim przybyłym
kapłanom i pielgrzymom. Dzięku-
ję szczególnie kanonikowi Gerardo-
wi Borysowi z Mierzeszyna i ks.
Kazimierzowi Glamie z Postołowa
za codzienny udział w odpuście ze
swoimi parafianami. Dziękuję pa-
rafianom za pomoc w przygotowa-
niu odpustu, za prace porządkowe,
za obsługę gości i pielgrzymów, za
dostarczone ciasta (bardzo pyszne)
i inne produkty żywnościowe, za
przygotowywanie codziennie posił-
ków dla księży.

Nasuwają się pewne refleksje
poodpustowe:

1. Trzeba się odważyć urządzać
Msze św. w Tygodniu Odpustowym
przynajmniej w niektóre dni na
zewnątrz kościoła, zwłaszcza dla
chorych.

2. Przegląd piosenki religijnej
urządzić w sobotę, lub w niedzielę
przed sumą odpustową.

3. Trzeba przemyśleć jak i o któ-
rej godzinie rozpocząć festyn na
stadionie, i czy łączyć go z odpu-
stem.

4. Duży procent parafian wcale
nie uczestniczy ani w uroczysto-
ściach tygodniowych, ani w głów-
nym niedzielnym odpuście. Wielu
parafian wierzących nie przystępuje
z okazji odpustu do spowiedzi i Ko-
munii św. Taki odpust jest obok nas,
a nie naszym przeżyciem. Odnoszę
wrażenie, że dużo parafian nie czuje
związku z sanktuarium, ani wspól-
notą parafialną. Jak to zmienić?
Może parafianie sami się wypowie-
dzą i podsuną mi cenne wskazówki
na przyszłość.

5. Archidiecezjalny duszpasterz
rolników ks. kanonik Franciszek
Rompa, proboszcz z Kielna, któ-
ry niezwykle ciekawie i oryginal-
nie prozą i śpiewem podziękował
za tegoroczne dożynki wszystkim
obecnym, zaproponował razem ze
mną ks. Arcybiskupowi, by archi-
diecezjalne dożynki odtąd zawsze
odbywały się w Trąbkach Wielkich.
Ks. Arcybiskup obiecał rozważyć tę
sugestię.

ks. E. Szymański
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Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski przewodniczył Mszy św.
odpustowej.

Poczty sztandarowe straży pożarnych podczas Mszy św.
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Twórcy koron żniwnych prezentują swoje dzieła.

Procesja eucharystyczna na zakończenie Mszy św.
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ZAPROSZENIE NA ARCHIDIECEZJALNE DOŻYNKI
do Trąbek Wielkich

Drodzy siostry i bracia
Archidiecezjalne Dożynki, to

szczególna okazja, by podziękować
Panu Bogu za tegoroczne plony.
Wszyscy, z którymi rozmawiamy
w tych dniach o zbiorach podkre-
ślają, że były one dużo większe niż
np. w roku ubiegłym. Za to dziękuje-
my Panu Bogu, ale cała Archidiece-
zja dziękuje też naszym pracowitym
rolnikom Żuław, Wyżyny Gdańskiej,
Ziemi Żukowskiej, Ziemi Luzińskiej,
Ziemi Wejherowskiej, Ziemi Puckiej,
Ziemi Żarnowieckiej. W zdecydowa-
nej większości naszymi żywicielami
są pracowici Kaszubi. W dzisiejszą
niedzielę będziemy dziękować Bogu,
przez pośrednictwo – Matki Bożej
Swarzewskiej w czasie dorocznego
Odpustu w Swarzewie za wszystkie
łaski od Niego otrzymane ale zwłasz-
cza za plony ziemi i za sierpniowy
ciepły sezon wczasowy.

W przyszłą niedzielę 12 września
Archidiecezjalne Dożynki odbędą się
w naszym Sanktuarium w Trąbkach
Wielkich. Zapraszam wszystkich rol-
ników, ale także mieszkańców miast
do tego malowniczego Sanktuarium,
gdzie znajduje się Obraz Matki Bożej
ukoronowanej przez Ojca Świętego
Jana Pawła II w dniu 12 czerwca
1987 r. na Zaspie.

Rolnicy polscy to pracowita i mą-
dra część naszego narodu. Ostroż-
nie podchodziliście Siostry i Bracia
do wielkiego problemu obecności
Polski w strukturach Zjednoczonej
Europy. Zachęceni jednak również

przez Kościół złożyliście w ogrom-
nym procencie wnioski o dopłaty
bezpośrednie. To dobrze, gdyż już
w październiku – mamy nadzieję –
otrzymacie należne wsparcie finan-
sowe, by dźwigać nasze rolnictwo.
Trzeba wykorzystać wszystkie moż-
liwości, by rolnictwo nasze uczynić
godnym i pełnoprawnym partnerem
we wspólnocie Europejskiej.

W czasie Archidiecezjalnych Do-
żynek w przyszłą niedzielę, 12 wrze-
śnia, prosić będziemy Boga, za przy-
czyną Matki Bożej Trąbkowskiej
o błogosławieństwo na rok następny
i dziękować będziemy za tegoroczne
plony. Cała archidiecezja z szacun-
kiem myśląc o waszym rolniczym
trudzie, dziękuje Wam, Siostry i Bra-
cia za to, że nas żywicie. Nie jest
łatwo nam wszystkim. Bezrobocie
paraliżuje wiele rodzin, ale rolnic-
two jest związane z ogromnym tru-
dem z czego powinno sobie zdawać
sprawę całe społeczeństwo.

Wspólnie więc będziemy dzię-
kować Bogu za tegoroczne plony,
a przez naszą wspólną modlitwę
okażemy szacunek naszym braciom
rolnikom. Niech wspomaga nas Mat-
ka Boska Siewna. Zapraszam do Trą-
bek Wielkich całą wspólnotę Kościo-
ła Gdańskiego w przyszłą niedzielą,
12 września na godzinę 12.00.

Z serdecznym błogosławień-
stwem

Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański
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POWITANIE KS, ARCYBISKUPA ORAZ GOŚCI
wygłoszone przez księdza proboszcza
podczas uroczystej sumy odpustowej

Ekscelencjo. Najdostojniejszy
Księże Arcybiskupie.

Nie byłoby tej uroczystości na
kopcu trzech krzyży i tych ar-
chidiecezjalnych dożynek, gdyby
nie było Twoich starań u Stolicy
Apostolskiej o papieską koronację
Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej. Raz jeszcze dzię-
kuję Ekscelencji za tę koronację
dokonaną przed siedemnastu laty.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia
na uroczystość odpustową i dzięk-
czynną za tegoroczne plony i pro-
szę o przewodniczenie uroczystej
Eucharystii, o poświęcenie koron
żniwnych z tegorocznych plonów
oraz przetworów rolniczej pracy
dostarczonych przez Panią Prezes
Spółdzielni Mleczarskiej w Maćko-
wach. Proszę też o wręczenie listów
gratulacyjnych wraz z figurą św.
Wojciecha chrzciciela Gdańszczan
i ryngrafów Matki Bożej Trąbkow-
skiej 10 rodzinom wyróżnionym
Przez Kapitułę usytuowaną przy
naszym Sanktuarium, której prze-
wodniczy emerytowany kurator
oświaty p. dr Ferdynand Froissart.

Dziękuję za wczorajszą piel-
grzymkę z kapłanami naszej archi-
diecezji, i za ukochanie tego Sank-
tuarium. Dziękuję za wszystko!!!

Pozdrawiam przybyłych kapła-
nów i pielgrzymki oraz przybyłych
gości: z Pruszcza Gdańskiego, Psz-
czółek, Łęgowa, Sobowidza, Posto-
łowa, Mierzeszyna, Jodłowna.

Witam Posła Ziemi Gdańskiej
Macieja Płażyńskiego.

Witam samorząd Powiatu
Gdańskiego ze Starostą Bogdanem
Dombrowskim.

Witam Burmistrza Pruszcza
Gdańskiego oraz Panie i Panów
Wójtów Gmin Powiatu Gdańskie-
go.

Witam szefów służb munduro-
wych: 49 Pułku Śmigłowców Bojo-
wych w Pruszczu Gdańskim, Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
czu Gdańskim, Powiatowej Straży
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim,
Nadleśnictwa Kolbudy.

Witam dyrekcje Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa i Agencji Nieruchomości
Rolnych

Witam przedstawicieli nauki
Uniwersytetu Gdańskiego, przed-
stawicieli organizacji rolniczych,
Banku Spółdzielczego oraz przed-
siębiorców branży rolniczej.

Witam media.

ks. E. Szymański
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EŁGANOWO NA TLE WYDARZEŃ BIBLIJNYCH

Był taki czas, kiedy ludzie

nie przestawali wędrować.

Otoczeni stadami szli tam, gdzie ich

wołał urodzaj:

tam, gdzie ziemia jak żyzna matka

zdolna była wykarmić zwierzęta,

tam i człowiek rozbijał namioty,

zaczynał mieszkać,

(. . .)

Wkoło ludzie i ludy sami sobie tworzyli

bogów

(tak Egipt, tak Hellada, tak Rzym).

On, Abraham, uwierzył Temu, który

Jest,

z Kim rozmawiał, kiedy szedł za

Głosem,

przed Kim otwierał drzwi swego na-

miotu,

w gościnę Jego zapraszał,

z Nim obcował.

My dzisiaj właśnie do tych miejsc

powracamy,

tędy bowiem przyszedł kiedyś Bóg do

Abrahama.

Do Abrahama, który uwierzył, przy-

szedł Bóg.

(Jan Paweł II – „Tryptyk Rzymski”)

W czasach, kiedy Abraham zo-
stał powołany do wiary w jedynego
Boga i udaje się z pradawnego su-
meryjskiego Ur do ziemi Kanaanan,
a król babiloński Hammurabi wydaje
najobszerniejszy kodeks prawa sta-
rożytnego wschodu, w Ełganowie już
zamieszkiwali ludzie. Z okresu neoli-
tu (4000 – 1700 r. p.n.e.) archeolodzy
znaleźli skrobacz krzemienny i topo-
rek kamienny na dawnym folwarku.
(Stanowisko nr 10 Archiwum Mu-
zeum Archeologicznego w Gdańsku).

W tym okresie znano umiejętność
uprawy roli oraz hodowli zwierząt.
Zaczęto też budować osady, a krze-
mień wymieniano na inne dobra.

W czasach, kiedy Żydzi pod wo-
dzą Ezdrasza ponownie powrócili do
swojej ojczyzny i narodził się juda-
izm, a Nehemiasz był namiestnikiem
króla perskiego, w Judzie i odbudo-
wano mury Jerozolimy, w Ełganowie
toczyło się normalne życie. W 1900
roku odkryto 6 grobów skrzynko-
wych na terenie ówczesnej żwirowni.
(Stanowisko nr 1 AMAwG). W 1901
roku przypadkowo na polu Lübnera
odkryto grób skrzynkowy. Z grobu li-
czącego 8 popielnic zdołano uratować
tylko dwie, w tym jedną twarzo-
wą z wyobrażeniem nosa i oczu.
(Stanowisko nr 14 AMAwG, L. J. Łu-
kat „Kultura wschodniopomorska” t.
I 1966 s. 99). Na wysokości starego
cmentarza ewangelickiego, odkryto
żarno nieckowate z czerwonego gra-
nitu z wczesnej epoki żelaza. Epoka
żelaza obejmuje lata około 650 – 400
r. p.n.e. W 1932 roku L. Kutschowski
odkrył na gruntach należących do ma-
jątku grób skrzynkowy. (Stanowisko
nr 2 AMAwG, La Baume Pomerelli-
schen Geschitsurnen Mainz 1963 s.
84 nr 488, 490). Odkrycie to pochodzi
z epoki żelaza, okresu Hallestall D –
500 – 400 r. p.n.e.

W czasach naszej ery, kiedy uro-
dził się Chrystus Pan, oczekiwany
Mesjasz, i rozpoczął swoją działal-
ność oraz poniósł męczeńską śmierć,
pierwszym męczennikiem Kościoła
zostaje Szczepan, Apostoł Paweł or-
ganizuje wyprawy misyjne, Apostoł
Piotr staje się kamieniem węgielnym
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Kościoła, toczy się życie w pogań-
skim jeszcze Ełganowie. Dokonane
odkrycia archeologiczne z tego czasu
obejmują okres rzymski, od narodzin
Chrystusa. do 400 r. ne. Podczas
kopania torfu, odkryto zapinkę ku-
szowatą z pochewką dla igły, która
była darowana do muzeum przez na-
uczyciela Münza. (Stanowisko nr 12
AMAwG, Amtlicher Bericht f.d. Jahr
1901 s. 549). Na terenie folwarku
odkryto również zapinkę z branso-
lety, z główką w kształcie żmii oraz
grób popielnicowy. (Stanowisko nr 10
AMAwG).

Około 104 roku umiera Jan, Apo-
stoł i Ewangelista, proroczy wizjoner
Apokalipsy: siedmiu pieczęci, sied-
miu trąb, siedmiu czasz jako zwia-
stunów wielkiego dnia gniewu Bo-
żego i upadku „Wielkiego Babilonu”
oraz „Niewiasty w słońce obleczo-
nej”, z księżycem pod jej stopami,
z wieńcem z gwiazd dwunastu. 34
lata po jego śmierci, cesarzem Rzy-
mu zostaje Antonin Pius i tworzy
dynastię Antoninów, do której nale-
żeli jego adoptowani synowie Marek
Aureliusz i Werus oraz wnuk Komo-
dus. Okres ten zwykło się nazywać
„złotym wiekiem cesarstwa”. Z tego
okresu odkryto w Ełganowie brązo-
wą monetę Antonina Piusa, która
znajduje się w muzeum w Berlinie.
(Stanowisko nr 13 AMAwG).

W okresie wczesnośredniowiecz-
nym, Europa czerpie siłę z wydarzeń
biblijnych. Benedykt z Nursji zakłada
klasztor na Monte Cassino i zakon
benedyktynów. Ówczesna zachodnia
Europa powtarza za nim „ora et
labora” (módl się i pracuj). Z tego
okresu odkryto na terenie dzisiejsze-
go Ełganowa grodzisko. (Stanowisko
nr 11 AMAwG, W. Łosiński „Osad-
nictwo plemienne na Pomorzu, ks.

prałat W. Łęga „Kultura pomorska
we wczesnym średniowieczu”).

W okolicach mostka na tak zwa-
nym „Migefanku” odkryto ułamki ce-
ramiczne z okresu wczesno- i późno-
średniowiecznego. (Stanowisko nr 3
AMAwG).

Na Górze Wisielców, około 250
metrów na południowy wschód od
wsi, odkryto ułamki ceramiczne. (Sta-
nowisko nr 7 AMAwG). W 1910 – 1911
roku przypadkowo na polu Zulewskie-
go lub Czerwińskiego, przy drodze do
Małego Czerniewa odkryto cmenta-
rzysko, informację przekazała ustnie
pani Anna Filipska w 1971 roku.
(Stanowisko nr 4 AMAwG).

W 997 roku Św. Wojciech ochrzcił
mieszkańców Gdańska i okolic.

Znana jest legenda, że przy wy-
kupie ciała Wojciecha, Prusowie ciało
na wadze równoważyli złotem. Mone-
ta biednej kobiety przeważyła szalę.
Może tą kobietą była katechumenka
z Ełganowa?

Któż to wie?

Marek Dziekoński

Ps. Chodzi o wieś Ełganowo, po-
łożoną w województwie pomorskim,
powiecie gdańskim, parafii trąbkow-
skiej pw. „Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, gminie Trąbki
Wlk. Wioska na przestrzeni wieków
przyjmowała następujące nazwy: Al-
genow, Algonaw, Lobins, Lobenstein,
Labenstein, Lamenstein, Elganowo,
Ełganowo. (Klemens Bruski – „Lo-
kalne elity rycerstwa na Pomorzu
Gdańskim w okresie panowania za-
konu krzyżackiego” wyd. Uniwersy-
tetu Gdańskiego, 2002 rok, ss. 50,
154, 155, 164). Moim zdaniem pier-
wotna nazwa Ełganowa pochodzi od
alg-wodorostów, glonów, wśród któ-
rych jest euglena zielona.
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GIMNAZJUM W STAROŻYTNEJ GRECJI

Nowy rok szkolny oraz funk-
cjonowanie w Polsce od 1999 roku
nowego typu szkoły ponadpodsta-
wowej skłania mnie do napisania
artykułu o antycznych źródłach,
z jakich wyrasta gimnazjum. Czy
gimnazjum jest nowością w polskim
systemie edukacyjnym? Oczywiście
nie. Pierwsze tego rodzaju szkoły
zakładano już w XVI wieku, w To-
runiu w roku 1557 i w Gdańsku
w roku 1558. Szkoły te istniały
więc na naszych ziemiach prawie
przez 400 lat. W okresie międzywo-
jennym ustawa jędrzejewiczowska
z 1932 roku, nazywana tak od na-
zwiska ministra wyznań religijnych
i oświecenia publicznego Janusza
Jędrzejewicza, wprowadziła jedno-
lity system szkolnictwa. Obowiąz-
kową 7-letnią szkołę powszechną
i 2 szczeblową szkołę średnią skła-
dającą się z 4-letniego gimnazjum
i 2-letniego liceum. Gimnazja prze-
stały istnieć w 1948 roku wraz ze
zmianą władzy w Polsce.

Pierwsze gimnazja powstały
w starożytnej Grecji. Antyczne po-
jęcie gymnazjon można wyjaśnić
jako ćwiczenie nago. Ponieważ pier-
wotnie były to miejsca do ćwi-
czeń gimnastycznych, Grecy przy-
kładali dużą wagę do wychowania
młodzieży. Agonistyka czyli współ-
zawodnictwo jednostek i zespołów
w różnych dziedzinach życia było
podstawą powoływania szkół. Sta-
rano się osiągnąć najlepsze wyniki
w sporcie i w nauce, przynosiło
to chlubę uczniowi jak i państwu

– miastu, jakie on reprezentował.
Młodych Greków uczyli nauczycie-
le nazywani: gramatysta, kitarysta,
paidotryba. Pierwszy uczył zasad pi-
sania, gramatyki, rachunków. Drugi
gry na lirze, kitrze i śpiewu. Paido-
tryba był w dzisiejszym rozumieniu
nauczycielem wychowania fizyczne-
go, który w gimnazjonach i pa-
lestrach ćwiczył z uczniami biegi,
skoki, rzucanie włócznią, rzut dys-
kiem, zapasy. Każdy przygotowywał
się do igrzysk, aby podjąć na nich
szlachetną rywalizację zgodnie z po-
jęciem agonistytki. Marek Cyceron
(106 – 43 r. p.n.e.) najwybitniejszy
mówca rzymski, filozof i polityk
w dziele „O obowiązkach”, które
oparł o wcześniejsze pisma sto-
ika Panecjusza, kierownika szkoły
w Atenach, tak przedstawiał potrze-
bę kształcenia: „Przede wszystkim
właściwe jest człowiekowi badanie
i zgłębianie prawdy; stąd pochodzi,
że gdy jesteśmy wolni od najpilniej-
szych zajęć i trosk, wtedy pragniemy
coś zobaczyć, usłyszeć, czegoś nowe-
go się nauczyć – że poznanie rzeczy
tajemnych lub dziwnych uważamy
za niezbędne do szczęśliwego ży-
cia. . . Pierwszy punkt – poznanie
prawdy – najściślej jest związany
z naturą człowieka: wszyscy bo-
wiem odczuwamy pęd do wiedzy
i nauki i za zaletę uważamy osią-
gnięcie w niej doskonałości, jak
również za wadę – błędy, nieuctwo
i obłudę. W tej dziedzinie jednak,
która sama przez się jest naturalna
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i zaszczytna, należy unikać dwóch
błędów. . . Po pierwsze – uznawanie
rzeczy nieudowodnionych za udo-
wodnione i przedwczesnej z nimi
zgody; kto chce tego błędu unikać –
a jest to obowiązkiem każdego – ten
na rozważanie danych przedmiotów
nie pożałuje ani czasu, ani stara-
nia. Drugi błąd polega na tym, że
pewni ludzie zbyt wiele gorliwości
i trudu poświęcają rzeczom jało-
wym, zawikłanym i równocześnie
niepotrzebnym”.

W VI w. p.n.e. gimnazja to boiska
i bieżnie pod gołym niebem, nieopo-
dal cienistych zagajników i rzek.
Następnie pojawiły się w tych miej-
scach proste drewniane szopy. Po
200 latach czyli w IV wieku p.n.e.
gimnazja to już zespoły kamien-
nych budowli częściowo zadaszo-
nych. Każde miasto greckie musiało
mieć swoje gimnazjum. Powstawały
one również tam, gdzie odbywa-
ły się igrzyska. Były to instytucje,
bez których miasto greckie byłoby
kalekie. Hellenowie nie wyobraża-
li sobie, aby nie było gimnazjum
w ich rodzinnym mieście. Szko-
ły, czynne od wschodu do zachodu
słońca, były dostępne dla wszyst-
kich wolnych obywateli. Trenowali
tu zawodnicy oraz efebowie, mło-
dzieńcy, którzy podlegali obowiąz-
kowej służbie wojskowej. Uczniowie
podzieleni na grupy wiekowe ćwi-
czyli w określonych godzinach tak,
aby młodsi uczniowie nie stykali się
ze starszymi efebami. Gimnazjum
składało się z trzech części: palestry
– miejsca do ćwiczeń sportowych,
gimnazjum właściwego – zespołu
pomieszczeń o różnym przeznacze-
niu oraz stadionu. Wygląd typowej

szkoły greckiej możemy odtworzyć
na podstawie wykopalisk w Olimpii,
Delfach, Efezie i na wyspie Delos
oraz opisu rzymskiego inżyniera –
architekta Witruwiusza (ok. 70 –
ok. 20 r. p.n.e.). Był to duży kwa-
dratowy budynek z trzech stron
otoczony dziedzińcami przeznaczo-
nymi do ćwiczeń. Trzy hale koryta-
rzowe przeznaczono do gimnastyki
w porze zimowej. Przy nich znajdo-
wały się małe eksedry, gdzie mło-
dzież z udziałem filozofów, retorów
i poetów poświęcała się zdobywaniu
wiedzy. Były tam również pomiesz-
czenia przeznaczone na świetlicę,
pokoje gdzie z sufitu zwisał worek
z piaskiem do uderzania pięścią,
miejsca gdzie zawodnicy nacierali
ciała oliwą. Inne pomieszczenia słu-
żyły do posypywania ciała piaskiem.
Istniały również w centrum gma-
chu łaźnie do kąpieli ciepłej, zimnej
i parowej. Wreszcie salki do gier
i zabaw, mniejsze hale kolumnowe
do ćwiczeń w niepogodę oraz alejki
spacerowe z zieleńcami, posągami
i ołtarzami bogów. Integralną część
gimnazjum stanowił stadion z try-
bunami dla widzów. Greckie gim-
nazja były prawdopodobnie pierwo-
wzorem dla rzymskich term. Dwa
różne plany antycznych gimnazjów
zamieszczone w artykule ułatwią
czytelnikowi zapoznanie się z usy-
tuowaniem tych pomieszczeń.

Dzisiejsze trąbkowskie gimna-
zjum nawiązuje do idei wychowania
i nauczania oraz założeń architekto-
nicznych greckich wzorców sprzed
2,5 tys. lat.

Mariusz Paradecki
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Gimnazjon z palestrą.

Gimnazjon w Efezie.
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BOŻA RESOCJALIZACJA

Jestem byłym pensjonariuszem
zakładów karnych. W sumie z mo-
jego 40-letniego życia przesiedziałem
15 lat. W kwietniu tego roku opu-
ściłem zakład karny po sześcioletniej
odsiadce. Do chwili obecnej, a mi-
nęło już pięć miesięcy, żyje mi się
cudownie. Pracuję, uczę się i jestem
przeświadczony, że to właśnie Bóg
spowodował to wszystko. A jak to się
zaczęło? Otóż cztery lata temu, kiedy
przyjechałem do ZK Warszawa Moko-
tów, aby rozpocząć terapię alkoholową
(jestem alkoholikiem), spotkałem ks.
kapelana Andrzeja. Zacząłem być sta-
łym uczestnikiem Mszy świętych, któ-
re odbywają się w kaplicy więziennej.
Przyszedł taki moment, kiedy zdecy-
dowałem o powierzeniu swego życia
Bogu i myślę, że była to najtrafniejsza
decyzja w moim życiu.

W 2001 roku nadarzyła mi się
sposobność pójścia na pielgrzymkę
do Częstochowy. Była to grupa piel-
grzymkowa dla niepełnosprawnych,
a ja miałem być opiekunem takiej
osoby. Zderzenie z rzeczywistością, to
znaczy z trudnościami, jakie niesie
pielgrzymowanie i opieka, a jeszcze
bardziej odpowiedzialność za drugiego
człowieka, były dla mnie czymś no-
wym. W więzieniu byłem człowiekiem
aroganckim, złym i niepokornym. Pój-
ście na pielgrzymkę potraktowałem
jako przygodę i ucieczkę od więzienia.
Po dwóch czy trzech dniach jednak coś
we mnie pękło. Zacząłem rozumieć,
czym jest pokora, troska o drugie-
go człowieka, na czym polega wiara
w Boga i miłość do ludzi. Tak napraw-
dę to te dziesięć dni pielgrzymowania
wstrząsnęło moim życiem.

W następnym roku zostałem prze-
wieziony do innego zakładu karnego.

Tam sytuacja okazała się na tyle trud-
na, że kiedy wyraziłem chęć uczest-
nictwa w pielgrzymce, naraziłem się
na kpiny pracowników administracji
więziennej. I tu właśnie dobry Bóg
za pośrednictwem ludzi (ks. Sikor-
ski, ludzie z Bractwa Więziennego –
pani Benia i pani Halinka) sprawił,
że po raz kolejny dostąpiłem łaski
pielgrzymowania do tronu Matki Bo-
żej. Opiekowałem się tym samym
człowiekiem (panem Zdzisiem) i dro-
ga pielgrzymki, choć ta sama, była
zupełnie inna. Przeżyłem wiele no-
wych doświadczeń, czułem, że mogę
się wzruszyć i zapłakać. Nabrałem
przekonania, że tkwi we mnie dobro
i cała moja koszmarna przeszłość już
minęła, że rozpocząłem nowe życie.

Wreszcie, kiedy opuściłem wiezie-
nie w tym roku, też chciałem iść
na pielgrzymkę i podziękować Matce
Bożej za wszystko, co dla mnie zrobi-
ła. Przeszkoda pojawiła się wówczas,
kiedy na początku lipca dostałem pra-
cę. Nie mogłem jej porzucić, a tak
bardzo chciałem iść na pielgrzymkę.
I znowu nastąpił cud. Kiedy siedzia-
łem w kościele, prosząc Boga o radę,
nie otrzymałem jej. Byłem nawet tro-
chę zawiedziony. Jednak odpowiedź
przyszła następnego dnia. Otóż spo-
tkawszy przyjaciela, opowiedziałem
mu o swoim problemie. On pora-
dził mi, abym poprosił prezesa firmy
o czasowe zwolnienie z pracy. Wyda-
wało mi się to absurdalne, ponieważ
pracowałem dopiero kilka dni. Pomy-
ślałem, co mi szkodzi. Pani prezes,
po długim namyśle, zgodziła się pod
warunkiem, że dziesięć dni, jakie mi
zajmie pielgrzymka, muszę odpraco-
wać. Pracowałem więc od rana do
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wieczora, a także w soboty. Nie żałuję
tego trudu, ponieważ mogłem zno-
wu, teraz już jako wolny człowiek,
pielgrzymować na Jasną Górę. Była
to moja kolejna pielgrzymka i jestem
przekonany, że rok byłby stracony,
gdybym w przyszłym roku nie po-
szedł do stóp Matki Bożej.

Na zakończenie pragnę dodać, że
pomimo tego, iż kiedyś naprawdę by-
łem złym człowiekiem i piętnaście lat,
przez które poddawano mnie resocja-
lizacji, nie zmieniło mnie, to te trzy-
dzieści dni, jakie przeżyłem w czasie
trzech kolejnych lat pielgrzymowania,
zasiały w moim sercu ziarno dobroci
i nadziei. Boża resocjalizacja okazała
się najskuteczniejsza. Mam nadzieje,
że Bóg będzie dalej prowadził mnie
przez życie.

Marek (były więzień)

I podziękowanie
niepełnosprawnego. . .

Wielką radością w pielgrzymim
trudzie na Jasną Górę jest udział ska-

zanych. Pomagają oni chorym i nie-
pełnosprawnym w codziennych czyn-
nościach, takich jak utrzymanie hi-
gieny, zapewnienie posiłku, szukanie
noclegu, zakwaterowania czy pcha-
nie wózków. Są bardzo koleżeńscy
i uczynni dla wszystkich pątników.
Jako długoletni pątnik, doświadczy-
łem wielokrotnie ich dobroczynności.
Dlatego też dziękując za dotychczaso-
we wspólne przeżycia – proszę o kon-
tynuację obranej drogi. Słowa ser-
decznej podzięki kieruję do Dyrekcji
Zakładu Karnego i wszystkich tych,
którzy przyczynili się do uczestnictwa
osób skazanych w drodze na Jasną
Górę. Bez ich pomocy wielu niepełno-
sprawnych nie mogłoby wziąć udziału
w pielgrzymce i dojść do upragnionego
celu.

Zdzisław (niepełnosprawny)

Przedruk ze skrótami z broszury:
„Zabójstwo – Skrucha – Zadośćuczy-
nienie”, 2003.

W DROGĘ Z NAMI WYRUSZ PANIE

Wielu pielgrzymów w minionym
miesiącu nawiedziło nasze trąbkow-
skie Sanktuarium Maryjne z okazji
tygodniowego odpustu.

Grupka naszych młodych parafian
wychowana u stóp Królowej Wyżyny
Gdańskiej w letnim okresie podjęła
także pielgrzymi trud.

Jak co roku wyruszyliśmy w Ar-
chidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymce
Gdańskiej na Jasną Górę, w któ-
rej skład wchodzą grupy z Gdańska,
Gdyni i Helu. Ja już po raz dziewią-
ty kroczyłem w najdłuższej w kraju
Kaszubskiej Pielgrzymce z Helu.

W tym roku hasłem, mottem prze-
wodnim pielgrzymki były słowa: „Na-
śladować Chrystusa”. Kapłani prowa-
dzili wspaniałe, pełne bogactwa du-
chowego konferencje m. in. pt.: „Chry-
stus a pieniądze”, „Chrystus a Ko-
ściół”, „Chrystus a Żydzi”, „Chrystus
a kobiety”, „Chrystus a polityka”, itd.

Kto rzeczywiście się wsłuchał, na
pewno wiele myśli, przesłań z tych
nauk mógł odnieść do swego postępo-
wania, do decyzji, dnia dzisiejszego.

Ks. Prałat Jan Perszan – kie-
rownik naszej grupy kaszubskiej wy-
jaśniał każdego ranka pochodzenie
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strof i wezwań maryjnych, które śpie-
wamy podczas Godzinek do NMP,

Grupa Kaszubska, w przeciwień-
stwie do grup gdańskich, pod wzglę-
dem ilości uczestników przeżywa swój
powolny jednak nieustanny rozwój.
W tym roku szło nas w jednej zwartej
rozmodlonej, rozśpiewanej grupie po-
nad 450 osób. Mimo doskwierających
upałów i poranionych stóp u wielu
sióstr i braci wszyscy w jednej ar-
chidiecezjalnej grupie z entuzjazmem
dotarliśmy 12 lipca na Wały Jasno-
górskie i przed obraz naszej Matki
i Królowej z Częstochowy.

Za dwa lata Pielgrzymka Kaszub-
ska obchodzić będzie swe 25-lecie.
Z tej okazji poczynione już zostały
kroki, aby w 2005 r. Kaszubi przedłu-
żyli swoją pielgrzymią drogę z Helu
aż do Zakopanego, na Giewont, aby
połączyć krańce naszej Ojczyzny.

Jak ktoś chce zobaczyć naszą
prawdziwą Ojczyznę – Polskę, ten po-
winien wyruszyć na szlak, gdzie nie
ma milionowych afer, korupcyjnych

spółek, oskarżeń, fałszywych świad-
ków, komisji śledczych, mercedesów,
jaguarów, itd.

W czasie pielgrzymowania można
dostrzec Polskę biedną – niekiedy
można wręcz rzec – „zapomnianą
przez Boga”.

Jednak wraz z ubóstwem moż-
na spotkać, „posmakować” i dotknąć
prawdziwej polskiej gościnności, ser-
deczności, braterskiej miłości.

Ludzie, których mijamy w znako-
mitej większości serdecznie nas wita-
ją, dzieląc się dosłownie wszystkim,
ostatnim kawałkiem chleba, fragmen-
tem podłogi do spania.

W czasie pielgrzymiej drogi uczy
się człowiek pokory i miłości wobec
drugiego człowieka – Miłości pisa-
nej przez duże M. Wszak Chrystus
uczy nas wszystkich: „Coście uczynili
jednemu z tych moich braci najmniej-
szych, mnieście uczynili. . .”

Jan Trofimowicz junior

Spotkanie Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego z pielgrzymami.
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70-LECIE SZKOŁY W TRĄBKACH WIELKICH

10 września 2004 r., po tygo-
dniach intensywnych przygotowań,
nadeszła dla Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich im. Kunegun-
dy Pawłowskiej szczególnie uroczy-
sta chwila. W tym dniu najstar-
sza placówka oświatowa w powiecie
gdańskim obchodziła 70-lecie swo-
jego istnienia.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św.
w intencji założycieli polskiej szko-
ły na tym terenie oraz nauczycieli
i uczniów, zarówno tych dawnych
jak i obecnie nauczających i uczą-
cych się w Trąbkach Wielkich.

Po nabożeństwie odprawionym
przez ks. prałata Edwarda Szymań-
skiego, pochód prowadzony przez
poczty sztandarowe przeszedł do bu-
dynku, w którym w latach 1934 – 39
mieściła się Polska Szkoła Macie-
rzy Szkolnej. W tym historycznym
miejscu Zofia Trofimowicz, kieru-
jąca niegdyś Szkołą Podstawową
w Ełganowie, przybliżyła historycz-
ne fakty, ujmując je w osobisty,
interesujący sposób. Następnie roz-
brzmiały dźwięki Roty oraz wer-
ble towarzyszące składaniu kwiatów
pod pamiątkową tablicą, a także
wzruszające słowa listu 93-letniej
Anny Burdówny (obecnie miesz-
kającej w Łodzi), która zapewniła
o duchowej łączności z nami w tym
uroczystym dniu.

Po przemarszu do obecnej siedzi-
by szkoły podstawowej jeszcze raz
pokłoniono się historii, składając
wiązanki kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą nadanie szkole przed

22 laty imienia Kunegundy Paw-
łowskiej. Pamiętającym uroczystość
nadania imienia szkole 19 czerwca
1982 r. przed oczyma pojawiła się
z pewnością skromna i niepozorna,
a jednak emanująca jakąś niezwykłą
siłą, postać Anny Burdówny, snu-
jąca piękną polszczyzną opowieść
o swojej przyjaciółce i towarzyszce
obozowej niedoli Kunegundzie Paw-
łowskiej, zwanej „Kanonikiem”.

W budynku szkolnym, udeko-
rowanym odświętnie, na zaproszo-
nych gości, rodziców, uczniów i na-
uczycieli czekały kolejne punkty
uroczystości. Były nimi: prelekcja
pracownika Instytutu Pamięci Na-
rodowej Oddział w Gdańsku Piotra
Szubarczyka, ilustrowana licznymi
fotografiami oraz montaż słowno-
-muzyczny w wykonaniu uczniów
i absolwentów naszej szkoły, oparty
na fragmentach listu Anny Bur-
dówny, a także, co warto pod-
kreślić!, twórczości własnej trąb-
kowskich uczniów i ich rodziców.
Ważnymi momentami uroczystości
były także: prezentacja specjalnego
numeru gazetki uczniowskiej oraz
prawykonanie powstałego na ten
szczególny dzień hymnu szkolnego.
Chór przy akompaniamencie twórcy
hymnu Michała Olejnika, wzmoc-
niony przybyłymi na tę okazję mu-
zykami, nie bez tremy wywołanej
świadomością historyczną momen-
tu, odśpiewał słowa: „. . . szkoła
nasza nosi imię Kunegundy Paw-
łowskiej”.
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Nadeszła chwila, gdy głos zabrali
goście, którzy zaszczycili swą obec-
nością mury trąbkowskiej szkoły.
Był czas na chwile wspomnień przy
pożółkłych kartach kronik i starych
fotografiach, na rozmowy przy ka-
wie. . ., a wieczorem nadszedł czas
na bal.

Nie sposób wymienić wszystkich
uczestników uroczystości, wspo-
mnieć licznych miłych słów i potoku

życzeń skierowanych na ręce dyrek-
tor Elżbiety Gralak pod adresem
naszej szkoły, ani też podziękować
całej plejadzie osób zaangażowa-
nych w przygotowanie jubileuszu –
dlatego też w tym miejscu, w imie-
niu własnym i całej szkolnej spo-
łeczności – wszystkim Dziękuję.

Ewa Wojewódka

Pochód dzieci Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich po złożeniu kwiatów przed
budynkiem dawnej Szkoły Macierzy.
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Uroczystości 70-lecia szkoły uświetnił montaż poetycki w wykonaniu uczniów
poświęcony życiu patronki szkoły Kunegundy Pawłowskiej.

Czcigodni jubilaci Cecylia i Antoni Myszke w dniu 50-lecia sakramentu małżeństwa.
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KRONIKA (nie tylko parafialna)

20 sierpnia w naszym kościele sa-
krament małżeństwa zawarli:

� Milena Kempik z Czerniewa i To-
masz Wilczewski z Mierzeszyna

� Alina Głowacka z Trąbek Wiel-
kich i Tomasz Barczak z Gdańska

***

29 sierpnia odbyło się uroczyste
oddanie do użytku nowej świetli-
cy wiejskiej w Trąbkach Małych.
Poświęcenia budynku dokonał ks.
Bronisław Chudy, proboszcz parafii
w Kłodawie. Na uroczystość przy-
byli, zaproszeni przez sołtysa tej
wsi Jerzego Gęburę, radni gminni
poprzedniej i obecnej kadencji, wójt
gminy Błażej Konkol oraz wielu
mieszkańców (nie tylko z Trąbek
Małych). Po części oficjalnej odbył
się festyn rekreacyjny na nowym
boisku, położonym obok świetlicy.

***

1 września w Pruszczu Gdańskim
oddana została do użytku, pierw-
sza w powiecie gdańskim, szkoła
katolicka pn. Katolickie Szkoły Nie-
publiczne im. Jana Pawła II. Inicja-
torem jej powstania i jednocześnie
organem prowadzącym jest Funda-
cja Edukacji i Wspierania Rodziny
„Brama” w Pruszczu Gdańskim.
Uroczystość rozpoczęła Msza św.
w Kościele Podwyższenia Krzyża
św. w Pruszczu Gdańskim, której
przewodniczył ks. Arcybiskup Tade-
usz Gocłowski Metropolita Gdański.

Po Mszy św. ks. Arcybiskup wrę-
czył Pani dyrektor specjalne błogo-
sławieństwo dla szkoły, podpisane
osobiście przez Papieża Jana Paw-
ła II. Poświęcenia budynku szko-
ły, położonego na terenie Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
przy ul. Wojska Polskiego 8, doko-
nał także ks. Arcybiskup. W skład
Katolickich Szkół Niepublicznych
wchodzi obecnie szkoła podstawo-
wa i gimnazjum.

***

4 września w naszym kościele sakra-
mentalny związek małżeński zawar-
li Katarzyna Marchewicz z Trąbek
Wielkich i Daniel Sadoch z Trąbek
Małych.

***

11 września w trąbkowskim kościele
odprawiona została Msza św. dzięk-
czynna w intencji Jubilatów Cecylii
i Antoniego Myszke z Gołębiewa
Średniego, obchodzących złote gody
małżeńskie.

***

10 września odbyły się obchody
70-lecia szkoły polskiej w Trąbkach
Wielkich. Na stronach 21–22 za-
mieszczamy obszerną relację z tej
uroczystości.

***

18 września w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli Grażyna Kleina i Wojciech
Rakowski, oboje z Trąbek Wielkich.

Opracował S. D.
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Państwo Młodzi Milena i Tomasz Wilczewscy.

Państwo Młodzi Alina i Tomasz Barczakowie.
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Państwo Młodzi Katarzyna i Daniel Sadochowie.

Państwo Młodzi Grażyna i Wojciech Rakowscy.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2004

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Stanisława
Kostki, p. Olszewskiej

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

3. Dziękczynna i z prośbą
o zdrowie w 75. rocznicę
urodzin Jadwigi Zarembskiej,
z int., dzieci i wnuków, godz. 730

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

(Czerniewo)
Dziękczynna za plony, z int.
wioski Trąbki Wielkie,
godz. 1100

Za śp. Agnieszkę i Leona
Zulewskich oraz śp. Antoniego
Brembora, godz. 1800

4. Za śp. Teresę i Michała
Bębenków

5. W pewnej intencji, o zdrowie
6. Dziękczynna w 25-lecie

sakramentu małżeństwa Renaty
i Ireneusza Sengerów

7. Za śp. Sylwestra Reimusa
8. Za śp. Bronisława (16. rocznica

śmierci) i Annę Sokołowskich
9. Za śp. Gerarda Lewandowskiego

10. Za śp. Anitę Heyer, godz. 730

Za śp. Eugeniusza
Krakowskiego, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Władysława Szostek
(26. rocznica śmierci),
godz. 1100

11. Za śp. Bernarda Zulewskiego
12. Za śp. Ryszarda Kruka

13. Za śp. Jana Bukowskiego
O błogosławieństwo Boże dla
Dionizego Szynki w 70-lecie
urodzin (Czerniewo)

14. Za śp. Bernarda Zulewskiego
15. Za śp. Jadwigę Antoniewicz
16. Dziękczynna i o błogosławień-

stwo Boże dla solenizantki
Jadwigi Pianowskiej (kaplica
neokatechumenalna)

17. Za śp. Gerarda Lewandowskie-
go, godz. 730

O błogosławieństwo Boże
w 13. rocznicę sakramentu
małżeństwa Barbary i Jarosława
Grotów, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Stanisława Karcza,
godz. 1100

18. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
19. Za śp. Bernarda Zulewskiego
20. Za śp. Witolda i Martę

Piszczuków (Czerniewo)
W pewnej intencji, o zdrowie

21. Za śp. Urszulę Salewską oraz
Stanisława i Piotra Kucharskich

22. Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców oraz Leona i Annę
Tyslerów

23. O błogosławieństwo Boże
dla Barbary Niedźwiedzkiej
w 50-lecie urodzin

24. Za śp. Urszulę Kinder, godz. 730

Za śp. Helenę i Józefa Rodów,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 39. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Józefa Ziemanów, godz. 1100

25. Za śp. Martę i Edwarda
Lempkowskich oraz Gertrudę
i Lucjana Pirchów
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26. Za śp. Jana Frycę i Łucję Selka

27. Za śp. Jana i Bertę Stefanów

28. Za śp. Władysława Knitter

29. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
(2. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodzin Jaszewskich

i Młyńskich
30. Za śp. Teresę Kempa

(10. rocznica śmierci)
31. Za śp. Metę Cymermann,

godz. 730

Za śp. Bernarda Zulewskiego,
godz. 1100

ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
5 października: Sebastian Marek Bukowski,

i Sandra Kamila Bukowska,

Rocznice sakramentu małżeństwa
18 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki i Marcina Krzywińskich
5 października: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Bogumiły i Alberta Sekutowskich
9 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Adama Sztegerhite
1 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Dariusza Grząbskich
1 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Mieczysława Bąków
28 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Krzysztofa Maćkowskich
6 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Renaty i Ireneusza Sengerów

ODESZLI DO PANA
19 września: zmarł w wieku 86 lat śp. Willy Franciszek Ormańczyk
z Ełganowa

12 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Ryszarda Kruka
13 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Kazimierza Formeli
29 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Kantaka
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


