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«Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

J 18,37b



OBDARZ ICH POKOJEM

Listopad tradycyjnie kojarzymy
w liturgii Kościoła z modlitwą w in-
tencji tych co „odeszli do Pana”.
W przyrodzie drzewa ogołocone z li-
ści przygotowują się do zimowego
odpoczynku, żółkną trawy na po-
lach, opadnięte liście ulegają znisz-
czeniu. W te listopadowe dni, czę-
ściej może niż w inne miesiące, idzie-
my na cmentarz, zapalamy znicze,
w zadumie usta szepczą modlitwę
za najbliższych, dla których prosimy
Boga o miłosierdzie, o zbawienie.

W modlitwie „Wierzę w Boga”
wyznajemy: „wierzę w świętych ob-
cowanie”. Oznacza to, że istnieje
więź duchowa pomiędzy nami żyją-
cymi tu na ziemi i duszami oczysz-
czającymi się w czyśćcu z win nie
odpokutowanych na ziemi i zbawio-
nymi w niebie. Są to trzy poziomy
Chrystusowego Kościoła:
� Kościół pielgrzymujący – bo piel-

grzymujemy ku kresowi docze-
snego życia, ku śmierci,

� Kościół cierpiący – to dusze
w czyśćcu,

� Kościół triumfujący, który stano-
wią zbawieni.

Istnieje wzajemna więź między
tymi kręgami Kościoła. My żyjący na
ziemi posiadamy przywilej pomaga-
nia duszom czyśćcowym. Natomiast
święci i zbawieni mogą wstawiać
się za nami do Boga. Ta wła-
śnie wzajemna więź określona jest
w wyznaniu wiary jako „świętych
obcowanie”.

My a dusze w czyśćcu

Istnieje wiele praktykowanych
w Kościele katolickim sposobów
duchowej pomocy duszom czyść-
cowym. Najskuteczniejszą pomocą
zmarłym jest ofiarowana za nich
Msza św. i Komunia święta. Stąd
najczęstszą intencją odprawianych
Mszy św. są intencje za zmarłych.

Od średniowiecza istnieje prak-
tyka Mszy św. gregoriańskich. We-
dług tradycji papież Grzegorz Wielki
miał we śnie widzenie pouczające,
że jeżeli zostanie odprawionych 30
Mszy św. codziennie przez 30 dni
za konkretną zmarłą osobę, to zo-
stanie ona wybawiona z czyśćca.
W Kościele katolickim, zwłaszcza
w zakonach, kapłani często odpra-
wiają Msze św. gregoriańskie w in-
tencji zmarłych. Rodzina po śmierci
kogoś bliskiego chce najskuteczniej
przyjść z duchową pomocą i prosi
o Mszę św. gregoriańską za tę duszę.
Myślę, że wielu parafian mogłoby
pomyśleć o takiej formie spłaty
wdzięczności odchodzącym do Pa-
na. Zamiast kosztownych wieńców,
wiązanek, drogiej trumny, przyjęcia
i pomników można ofiarować bli-
skim zmarłym konkretną i skutecz-
ną pomoc. Oni potrzebują Bożego
miłosierdzia, Bożego przebaczenia,
a tego nie wyprosimy bogatą stypą
ani wieńcami, które szybko znisz-
czeją.

Duszom w czyśćcu pomagamy
też zyskując za nie odpusty. Od-
pust, to darowanie kary za grzechy,
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za które otrzymaliśmy przebaczenie
w sakramencie pokuty. Za grzech
bowiem zaciąga się dług: winę (ob-
raziliśmy Boga) i karę. W sakra-
mencie pokuty Bóg daruje winę,
a karę trzeba odpokutować choro-
bą, cierpieniem, dobrymi uczynka-
mi lub w czyśćcu. Zyskując odpust
możemy uzyskać skrócenie lub –
w przypadku odpustu zupełnego –
całkowite darowanie kary za popeł-
nione grzechy. W Dniu Zadusznym
i oktawie wierni mogą raz dziennie
pod zwykłymi warunkami zyskać
odpust za dusze zmarłych. Warun-
kami tymi są: nawiedzenie kościoła
lub cmentarza, Komunia św. i modli-
twy: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”
oraz dowolna modlitwa na intencję
Ojca Świętego.

Pomagamy duszom czyśćcowym
wypominkami, gdy wypisane imiona
zmarłych z rodziny podajemy, aby
włączyć ich do modlitwy Kościoła.
Za nich kapłan modli się również
odprawiając Mszę św. za parafian
w każdą niedzielę i święta nakazane.

Zewnętrznym wyrazem pamię-
ci o naszych zmarłych jest pie-
lęgnowanie ich grobów, szacunek

do cmentarzy i starania by cisza,
ład i porządek tam przestrzegany
potwierdzał wiarygodność modlitwy
o wieczny pokój ich dusz.

Powinniśmy szczególnie pamię-
tać o ofierze Mszy św. przynajmniej
w rocznicę śmierci. W parafii jest
wiele rodzin, które nigdy nie proszą
o Mszę św. za zmarłych rodziców czy
rodzeństwo. To świadczy o małej ich
miłości i wdzięczności wobec nich.
Nierzadko spotykam się z tym, że
nawet w dniu pogrzebu „niby wie-
rzące” dzieci nie idą do spowiedzi
i Komunii św. w intencji zmarłego
tatusia czy mamusi.

Więź ze świętymi w niebie pole-
ga na ich wstawiennictwie za nami.
Dlatego wzywając ich pomocy pro-
simy słowami: „Módl się za nami”.
Prosimy o wstawiennictwo za nami
przede wszystkim Matkę Najświęt-
szą i naszych świętych patronów,
a także naszych aniołów stróżów.
Wszyscy stworzeni „na obraz i po-
dobieństwo Boże” tworzymy jedną
wielką rodzinę dzieci Bożych, choć
żyjemy w innych rzeczywistościach.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2004

7 listopada: 32. Niedziela zwykła

2 Mch 7,1 – 2.9 – 14
2 Tes 2,16 – 3,5
Łk 20,27 – 38

Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale
żywych. Wszyscy dla Niego żyją.

Wynika z tego, że żyją dla Niego
i po śmierci. Nie tylko Abraham,
Izaak, Jakub, którzy umarli tysiące
lat temu, ale i nasi najbliżsi. Zapalmy
im świece na grobach.

***
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Czy nie jesteśmy podobni umar-
łym, kiedy nie modlimy się, nie
dbamy o duszę, budujemy sobie ka-
pliczkę bez Boga. Wiara czyni nas
żywymi nawet po śmierci.

14 listopada: 33. Niedziela
zwykła

Ml 3,19 – 20a
2 Tes 3,7 – 12
Łk 21,9 – 19

Proroctwo o zburzeniu świątyni ra-
zem z miastem kojarzyło się Żydom
z proroctwem o końcu świata. Świą-
tynia w Jerozolimie była dla nich naj-
pewniejszym zabezpieczeniem, gwa-
rantującym, że dopóki istnieje, Bóg
jest panem Izraela i nigdy go nie opu-
ści. Kiedy pisano Ewangelie, świąty-
nia była już zburzona – a jednak
świat się nie zawalił.

Jakże często Pan Bóg burzy nasze
własne drogi do Niego i wymyślone
przez nas sposoby służenia Mu – po-
dobnie jak burzy świątynie. Zaufajmy
Bogu. On wyznacza nam takie drogi,
jakimi chce nas prowadzić, i wskazu-
je, w jaki sposób mamy Mu służyć.

Król Dawid zbierał przez lata
marmury na budowę świątyni. Król
Salomon wznosił ją. Uboga wdowa
oddała na nią swój ostatni grosz. To
wszystko zawaliło się. Zostały nie-
które psalmy Dawida. Wydawałoby
się, że wobec wspaniałego, ozdobne-
go gmachu były ulotne, nietrwałe.
Przecież zostały.

21 listopada: Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

2 Sm 5,1 – 3
Kol 1,12 – 20
Łk 23,35 – 43

Czasem Bóg daje łaskę wiary. W dzi-
siejszych czasach jednak oczekuje
chyba od nas heroicznej wiary dobre-
go łotra. Mamy dostrzec Chrystusa
Króla właśnie teraz, kiedy wydaje
się, że wcale nim nie jest. Spojrzeć
oczami łotra, który w pogardzonym,
ukrzyżowanym, odartym z ziemskie-
go majestatu Chrystusie ujrzał najpo-
tężniejszego Króla. W innym tekście
Ewangelii powie Chrystus: „Gdyby-
ście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyście morwie: «Wyrwij
się z korzeniem i przesadź się w mo-
rze» – będzie wam posłuszna”. A więc
nie lękajmy się wiary, która w dzisiej-
szym świecie może się tylko pozornie
wydawać słabą, bezsilną jak ziarnko
gorczycy, najmniejsze z nasion. Ta
pozornie bezsilna wiara jest wiarą
heroiczną – początkiem cudów.

28 listopada: I Niedziela
Adwentu

Iz 2,1 – 5
Rz 13,11 – 14
Mt 24,37 – 44

Pierwsi chrześcijanie czekali po
zmartwychwstaniu Jezusa na Jego
powtórne przyjście. Żyli na co dzień
tą nadzieją. Mamy przygotować się
na spotkanie Jezusa. Torujmy w swo-
im życiu drogi, którymi mógłby do
nas przyjść. Programujemy sobie ży-
cie, studia, karierę, wyjazd za grani-
cę. Bądźmy przygotowani na to, że
Bóg może zmienić wszystko nieocze-
kiwanie. Bądźmy gotowi nie tylko na
śmierć, koniec świata, ale jeszcze na
inne niespodzianki w życiu.

ks. Jan Twardowski
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ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA RODZIN
PRZEZ OBRAZ CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO

XXI wiek i Nowe Tysiąclecie w na-
szej gdańskiej Archidiecezji rozpoczę-
liśmy peregrynacją obrazu Miłosier-
dzia Bożego w parafiach, domach
zakonnych i klasztorach. Peregryna-
cja trwa od 2001 roku i zakończy
się w 2006 roku. Obraz Miłosierdzia
Bożego w tym czasie przyjmie 191
parafii nie licząc kaplic sióstr i braci
zakonnych. W każdej parafii obraz
jest przyjmowany przez jeden ty-
dzień. W tym czasie parafia przeżywa
rekolekcje lub misje św. W naszym de-
kanacie na Wyżynie Gdańskiej Obraz
Miłosierdzia Bożego gościło 11 parafii.
Nawiedzenie rozpoczęło się w ostatni
tydzień września 2002 roku od parafii
św. Jakuba w Kłodawie, a zakończyło
się 21 grudnia 2002 r. w parafii Mat-
ki Bożej Królowej Korony Polskiej
w Lublewie. W naszym sanktuarium
gościliśmy Obraz Miłosierdzia Bożego
od 12 – 19 października 2002 roku.
Nawiedzenie połączone było z wizy-
tacją kanoniczną parafii. W Tygodniu
Nawiedzenia rekolekcje św. głosił Oj-
ciec Sławomir Bela ze Zgromadzenia
księży Werbistów. Wówczas podjęta
została decyzja, by Obraz Miłosier-
dzia Bożego dotarł do każdej rodziny
w parafii.

Po zakończeniu wizyty kolędowej
pod koniec stycznia 2003 r. udałem się
na pielgrzymkę do Częstochowy oraz
Krakowa Łagiewnik. Tam nabyłem
trzy obrazy Miłosierdzia Bożego dla
nas oraz parafii w Postołowie i Mierze-
szynie. W święto Miłosierdzia Bożego
podczas sumy odpustowej w Czernie-
wie, 27 kwietnia 2003 roku obrazy
te zostały uroczyście poświęcone i te-
go samego dnia rozpoczęła się pere-
grynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego

w rodzinach, począwszy od wioski
Czerniec. Peregrynacja zakończy się
w piątek 29 października 2004 r.

Codziennie w godzinach wieczor-
nych uczestniczyłem w rodzinnej mo-
dlitwie przed obrazem, dokonując za-
wierzenia rodziny Miłosierdziu Boże-
mu. W czasie tej modlitwy odbywała
się intronizacja Miłosierdzia Bożego,
czyli swoista „umowa” z Chrystusem
podpisana przez domowników. Obra-
zek Miłosierdzia Bożego umieszczano
na naczelnym miejscu w mieszka-
niach.

Do wiosek przyjeżdżałem z Ko-
munią św. Jeśli trzeba było, to wy-
słuchałem spowiedzi św. domowników
i udzielałem rodzinom Komunii św.
W Trąbkach Wielkich rodziny odbie-
rały Obraz z kościoła.

Cieszę się bardzo, że prawie w stu
procentach rodziny zaprosiły Obraz
Miłosierdzia Bożego, wspólnie się roz-
modliły i obrały Chrystusa na Pana
i Króla. Były wzruszające objawy czci
dla przybywającego Obrazu wyrażone
w przepięknej dekoracji mieszkania,
stołu. W wielu rodzinach na czas Na-
wiedzenia telewizor został przykryty
obrusem, by nie było pokusy do oglą-
dania programu. Jestem wdzięczny
parafianom za serdeczne przyjmowa-
nie Pana Jezusa, ale także i mnie.
Za wspólne modlitwy, rozmowy z Wa-
mi. Dziękuję za obecność. Wiem, że
zamienialiście się w pracy lub brali-
ście urlop na czas nawiedzenia. Niech
Jezus Miłosierny wszystkim raczy
wynagrodzić.

ks. E. Szymański
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ODPUST KU CZCI ŚW. OJCA PIO W PAWŁOWIE
piesza pielgrzymka z Trąbek Wielkich

20 września po raz drugi z na-
szego Sanktuarium wyruszyła pod
przewodnictwem ks. wikariusza
Dariusza Woźnego piesza piel-
grzymka do Pawłowa, gdzie sta-
raniem ks. proboszcza z Postołowa
wybudowano kaplicę pw. św. ojca
Pio, i gdzie od dwóch lat jest ob-
chodzony uroczysty odpust ku jego
czci.

Ruszyliśmy o godzinie 10.30.
Mijając kapliczkę Miłosierdzia Bo-
żego odśpiewaliśmy trzykrotnie
„Jezu ufam Tobie”. W drodze od-
mawialiśmy część chwalebną Ró-
żańca św., którą każdy uczestnik
pielgrzymki ofiarował w swoich in-
tencjach.

Jedyny postój był w Ełgano-
wie przy kaplicy Matki Bożej, skąd
po pieśni „O Maryjo, witam Cię”
i odmówieniu jednej dziesiątki, ru-
szyliśmy przyspieszonym tempem
w dalszą drogę.

Do Pawłowa dotarliśmy w cza-
sie, gdy przed kaplicą formowała się
procesja. Gdy z krzyżem pielgrzym-
kowym wchodziliśmy do świątyni,
wierni śpiewali „Witamy was. . .”

Mszę św. koncelebrowało trzech
kapłanów: ks. proboszcz i dwóch oo.
kapucynów. Nasi kapłani i ks. pro-
boszcz z Mierzeszyna posługiwali
wiernym w konfesjonałach. Homi-
lię wygłosił o. Bolesław, ten sam,

który w tym roku głosił rekolek-
cje wielkopostne w naszej parafii.
Uczestnikom Eucharystii ukazał
postać ojca Pio, jaki był w codzien-
nym życiu i czym było dla niego
sprawowanie Mszy św. Uderzyło
mnie zwłaszcza jedno zdanie: otóż
według ojca Pio w każdej Mszy św.
obok wiernych obecnych w świą-
tyni uczestniczy Matka Najświęt-
sza, święci (zarówno kanonizowani,
jak i niekanonizowani). Pozbawio-
ne uczestnictwa są jedynie dusze
pokutujące w czyśćcu i potępione
w piekle. Ta świadomość zmusza
mnie, bym bardziej doceniała Mszę
św.

Wielkim przeżyciem było rów-
nież ucałowanie relikwii ojca Pio,
a miłą niespodzianką – poczęstu-
nek w zakrystii. Bóg zapłać za
waszą wielką gościnność.

Zasmucała nas jedynie mała
liczba uczestników pielgrzymki i ni-
kła reprezentacja młodzieży naszej
parafii. Mam nadzieję, że moje
świadectwo zmobilizuje innych do
pielgrzymowania.

W imieniu wszystkich uczestni-
ków pielgrzymki serdeczne podzię-
kowania składam pani Anicie Ogó-
rek oraz panu Rajmundowi Miecz-
nikowskiemu za życzliwe i bezinte-
resowne odwiezienie nas do domu.

Gerda Skibowska
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Pielgrzymka z Trąbek Wielkich do Pawłowa – zostało już niewiele czasu do
rozpoczęcia Mszy św.

Odpust w Pawłowie – przekazanie darów ofiarnych.
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CZY MILCZENIE WOBEC GRZECHU JEST GRZECHEM?

Żyjemy w czasie krzykliwej,
a przy tym często fałszywej re-
klamy. Media ukazują i bronią zła.
My uczestnicząc w wyborach po-
wszechnych często bez namysłu
głosujemy na ludzi nastawionych
wrogo do religii i Kościoła. Wo-
łanie Papieża o prawe sumienie,
o potrzebę formowania sumienia,
wypowiedziane podczas kanoniza-
cji bł. Jana Sarkandra w Skoczo-
wie, jest bardzo aktualne i niestety
nierealizowane. Rodzi się pytanie
czy my, jako katolicy, znamy tzw.
„grzechy cudze” i mamy świado-
mość, że współdziałanie, a nawet
bierna postawa wobec zła – „dla
świętego spokoju” – obciąża nasze
sumienia? Czy na przykład rodzice
aprobujący przez „ciche przyzwo-
lenie” konkubinat lub tzw. „wol-
ną miłość” swojego dziecka mogą
otrzymać rozgrzeszenie?

Spróbujmy zastanowić się nad
problemem odpowiedzialności mo-
ralnej za współudział w tak zwa-
nych grzechach cudzych, a zwłasz-
cza za milczące przyzwolenie na
grzech innych.

Katolicka nauka moralna
stwierdza jasno, że człowiek przede
wszystkim odpowiada za swój
grzech, a zatem odrzuca jako
błędną i niesprawiedliwą naukę
o odpowiedzialności zbiorowej. Ale
człowiek jako istota społeczna jest
powiązany z innymi poprzez różne

relacje. Tak więc zarówno każdy
dobry czyn moralny, jak i grzech
rzutują na innych i z racji swych
skutków mają charakter społeczny.

Pismo święte mówi o współ-
działaniu z innymi w grzechu,
gdy ludzie uczestniczą wspólnie
w czynnościach moralnie złych.
Te złe czyny nazywane są grze-
chami cudzymi, choć jest w nich
dostrzegalny nasz współudział. Św.
Paweł upomina Tymoteusza: „nie
bierz udziału w grzechach cu-
dzych” (Tym 5,22). W liście do
Rzymian wymienia grzeszne czyny
pogan i ostrzega, by ich nie po-
chwalać, bo to oznaczałoby współ-
udział w ich grzechach (Rz 1,32).
Katechizm Kościoła katolickiego
wyjaśnia, że człowiek może po-
nosić odpowiedzialność za grzechy
popełnione także przez innych, gdy
w nich w jakikolwiek sposób współ-
działa. Katechizm wymienia nastę-
pujące sposoby tego współudziału
w grzechu:

1) gdy uczestniczymy w grzechu
bezpośrednio i dobrowolnie,

2) gdy grzech nakazujemy, zale-
camy, pochwalamy lub aprobujemy,

3) gdy grzechów nie wyjawiamy
(milczymy na grzech drugiego) gdy
im nie przeszkadzamy mimo, że
jesteśmy do tego zobowiązani,

4) gdy chronimy tych, którzy
popełniają zło (np. ukrywając prze-
stępcę) (por. KKK 1868).
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W starych katechizmach wy-
mieniono 9 grzechów cudzych:
� do grzechu nakazywać,
� do grzechu radzić,
� na grzech drugiego przyzwalać,
� grzech bliźniego pochwalać,
� w grzechu bliźniego uczestniczyć

(grzechy nieczyste),
� na grzech bliźniego się nie sprze-

ciwiać,
� na grzech bliźniego się zgadzać,
� grzechu bliźniego nie ujawniać.

Moraliści powyższe formy
współdziałania w grzechu szere-
gują w trzy kategorie:
� do pierwszej kategorii zaliczają

tych, którzy w sposób zamierzo-
ny nakłaniają bliźniego do złego
czynu. Czynić to mogą nawet
rodzice (na przykład na św. Syl-
westra nakłaniają syna, córkę
do wypicia alkoholu, by powitać
Nowy Rok, chociaż ono przy I Ko-
munii św. składało przyrzeczenie
do 18 lat nie przyjmować na-
pojów alkoholowych), przełożeni
i koledzy, którzy bądź nakazują,
bądź doradzają popełnienie grze-
chu, lub zezwalają i pochwalają
grzeszne życie,

� do drugiej kategorii współuczest-
nictwa w grzechu należą ci,
którzy bezpośrednio i aktywnie
współdziałają z głównym spraw-
cą grzechu (grzechy nieczyste,
rozbój, kradzież) lub pomagają
przez faktyczny wpływ na zły
czyn,

� trzecią kategorię współuczestnic-
twa w grzechu stanowią wszyscy

ci, którzy wobec zła przyjmu-
ją postawę bierną, nie wyrażają
swojej dezaprobaty „dla świętego
spokoju” przemilczają i osłania-
ją, chociaż mają wyraźny obo-
wiązek z racji pełnionej funkcji
czy urzędu złu się przeciwstawić
(słyszymy słowa: on jeszcze mło-
dy, nie wie co robi, inni są jeszcze
gorsi, itp). Zdarza się, że uczest-
niczymy nieświadomie (mówi się:
„materialnie”) w grzechu. Wów-
czas odpowiedzialności moralnej
nie ponosimy, (na przykład daje-
my jałmużnę żebrakowi, by mu
pomóc, a on ją przeznacza na al-
kohol). Natomiast jeżeli wiemy,
że bliźni popełnia grzech, a my
świadomie pomagamy, jesteśmy
winni grzechu w swoim sumie-
niu. Na przykład, w grzechu za-
bójstwa poczętego dziecka współ-
uczestniczy ten, kto świadomie
namawia, daje pieniądze na po-
krycie kosztów, lub dopomaga
w dokonaniu aborcji. Czynią to
często ojcowie poczętego dziec-
ka i rodzice nakłaniający córkę
do usunięcia niepożądanej cią-
ży. Nigdy nie wolno uczestniczyć
w jakikolwiek sposób w działa-
niu, które samo w sobie jest
złe.
Problem współudziału w cu-

dzym grzechu nabiera znaczenia
we współczesnym świecie. Powin-
niśmy na przykład zdawać sobie
sprawę z udziału zarówno produ-
centów jak i dystrybutorów rzeczy
złych takich jak środki antykoncep-
cyjne, poronne, prasa pornograficz-
na czy zwalczająca Kościół. Papież
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Jan Paweł II w encyklice Evan-
gelium vitae (nr 79,74) wspomina
o szczególnych problemach ludz-
kich sumień, gdy chrześcijanie są
zmuszani do współudziału w prak-
tykach sprzecznych z przykazania-
mi. Odmowa takiego współudziału
– do czego chrześcijanin jest zo-
bowiązany – jest niekiedy trudna,
bo może powodować utratę pracy,
stanowiska, co w okresie wiel-
kiego bezrobocia jest szczególnie
istotne. Wielu ludzi poddaje się
też pokusie wykonywania niemo-
ralnych czynności dla zarobku. Tu
trzeba wspomnieć o radykalizmie
ewangelicznym. „Jeśli twoje oko,
ręka, noga jest powodem zgorsze-
nia, odetnij ją”. (Mt 5n). Wiara
wymaga niekiedy wielkich wyrze-
czeń, trudów, a nawet męczeństwa.
Trzeba do takiej wiary dorastać
i dążyć. Katolicy nie tylko mają
obowiązek unikania współuczest-
nictwa w grzechu, ale zadanie
tworzenia cywilizacji miłości.

Praktyka życia współczesnego
wskazuje na ogromne braki w for-
macji sumień wiernych, a zwłasz-
cza w zakresie uczestnictwa w dzia-
łaniach moralnie złych. Szczegól-
nie ujawnia się to w wyborach
powszechnych, gdzie jako katolicy
wybieramy na naczelne stanowi-
ska w państwie ludzi o orientacji
wrogiej wierze i moralności chrze-
ścijańskiej, przez co przyzwalany
na zło!

W imię prawdy trzeba też zro-
zumieć nieraz bezradność i ból

rodziców wobec zachowań dora-
stających i usamodzielniających się
dzieci, gdy chcą one zamanifesto-
wać swoją „niedojrzałą” dojrzałość
i niezależność. Rodzice nie mogą
jednak być obojętni i „dla świętego
spokoju” przyzwalać, aprobować,
a może i pochwalać konkubinat
bądź „wolną miłość” swoich dzieci,
a dziadkowie wnuków. Są zobowią-
zani do wyrażenia jasnego stanowi-
ska dezaprobaty wobec grzesznych
postaw dzieci, choćby to nie przy-
niosło wyraźnego skutku. Czynić
to winni w imię dobrze pojętej
miłości, która nigdy nie odrzuca
człowieka, tym bardziej własnego
dziecka, ale nie godzi się na zło i na-
zywa je po imieniu. Pamiętajmy, że
milczenie wobec grzechu jest bier-
nym w nim uczestniczeniu i sta-
nowi zobowiązanie do wyznania
tego w sakramencie pokuty. Mod-
na dziś praktyka niereagowania na
zło, jako objaw „postępowej” tole-
rancji, dotyka wszystkich kręgów
ludzi. Wobec presji chorej często
opinii społecznej i mass-mediów,
a zwłaszcza liderów medialnych,
wielu z nas nie ma odwagi świad-
czyć o Chrystusie i nazywać po
imieniu zła współczesnego życia.
Tego nie możemy uważać za rzecz
normalną, chyba, że nadal chce-
my pozostać ludźmi o uśpionych,
znieczulonych sumieniach.

ks. E. Szymański
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REDEMPTORYŚCI W PARAFII TRĄBKOWSKIEJ

Wśród mieszkańców parafii
trąbkowskiej można odnaleźć ślady
świadczące o tym, że na początku
XX wieku ojcowie redemptoryści
prowadzili tu misje parafialne.

Zakon został założony przez
wybitnego adwokata św. Alfonsa
de Liguori. Alfons w wieku 12
lat zostaje przyjęty na uniwersy-
tet. W wieku 16 lat kończy studia
świetnym doktoratem z prawa ko-
ścielnego i cywilnego. Przez 8 lat
pracuje jako adwokat nie przegry-
wając ani jednej sprawy. W 1723 r.
w procesie międzynarodowym, któ-
rym interesuje się nawet impera-
tor Austrii, będzie bronił sprawy
księcia Orsini di Gravina, przeciw
sąsiedniemu panu, wielkiemu księ-
ciu Toskanii, Cosima III dei Medici.
Sąd Najwyższy został przekupiony,
gdyż potężne presje polityczne ma-
ją większą siłę przebicia niż prawo.
Alfons przegrał. Runął jego ideał
adwokata sprawiedliwości. Jak au-
tomat opuszcza gmach trybunału,
by już nigdy tu nie powrócić.
W 1732 roku zakłada Zgromadze-
nie Najświętszego Odkupiciela.

W XII wieku na wyspie Kre-
cie namalowano ikonę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. W XIX wieku
bł. papież Pius IX polecił, aby tym
obrazem opiekowali się ojcowie re-
demptoryści. Często obraz posiadał
podpis łaciński: S. Maria de Perpe-
tuo Succursu. Trafia na kontynent

amerykański z podpisem angiel-
skim: Our Lady of Perpetual Help.
Jest obecnie najbardziej znanym
obrazem MB na świecie.

W parafii trąbkowskiej moż-
na spotkać stare obrazki i ob-
razy MBNP świadczące, że re-
demptoryści prowadzili tu misje.
Posiadają one charakterystyczne
podpisy z okresu Polski rozbioro-
wej. W języku polskim: Cudowny
obraz Najświętszej Maryi Panny
od Ustawicznej Pomocy w kościele
Św. Alfonsa w Rzymie, po wę-
giersku: A csodatevö örökkevalò
segitsêgrol nevezett Miasszynyunk
kegyelemkêpe a szent Alfons tem-
ploban Ròmàban, po niemiecku:
Das wunderthätige Gnadenbild
Unserer Lieben Frau von der im-
merwährenden Hilfe in der Kirche
des heil Alphons in Rom.

Interesujący jest dokument po-
świadczający relikwie św. Gerarda
Majelli, redemptorysty. Dokument
pochodzi z 1905 roku i posiada
podpis ówczesnego generała zako-
nu Mathiasa Rausa. Jest przecho-
wywany od pokoleń u państwa
Orlikowskich w Ełganowie. Misje
z pewnością były prowadzone po tej
dacie. W tym okresie proboszczem,
po ks. Szczepanie Popiółkowskim
został ks. dr Jerzy Lange. Kolej-
nym proboszczem od 7 VII 1906
został ks. Maksymilian Herbst.
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Z pewnością misje przygotował
ks. M. Herbst. O misjach przygo-
towanych przez niego pisze Ewa
Stapel w książce „Postołowo i oko-
lice” (str. 52). Pani Stapel pisze,
że misje te spowodowały odnowę
moralną i duchową mieszkańców
Trąbek i całej okolicy.

Św. Gerard Majella był prostym
bratem zakonnym redemptorystą.
Został oczerniony i pomówiony,
wobec którego władze zakonne
chciały wyciągnąć konsekwencje.
Prawdę wyjawił na spowiedzi. Po
czasie oczerniający sami poczuli
wyrzuty sumienia i prawda ujrza-
ła światło dzienne. Dzisiaj Gerard
jest świętym. Kościół wspomina go
16 października. Jest patronem ko-
biet oczekujących potomstwa i do-
brej spowiedzi. We Włoszech młode
mężatki w tym dniu święcą chu-
steczki Św. Gerarda. 16 X 1978
papieżem został kardynał Karol
Wojtyła. W tym dniu na Placu Św.
Piotra były też Włoszki, które ma-
chały chusteczkami Św. Gerarda.

Ojcowie redemptoryści słynę-
li i słyną z płomiennych kazań.
W 1303 roku w Wiślicy na ka-
zania przychodzili również Żydzi
i z płaczem ich słuchali. Jeden
ze słuchaczy zapytany, co myśli
o wysłuchanym kazaniu odpowie-
dział: „Na taki kazań, toby i ptak
zapłakał”. Żyd, właściciel Łaso-
wiec przyprowadził na misje swe-
go arendarza, również Żyda, aby
się nawrócił, bo nie chciał za-
chowywać szabatów. W Wolance

parafia Drohobycz, początek misji
wypadł 1 maja 1904 r. i była to
niedziela. Zaplanowane były festy-
ny i pochód, a tymczasem ojcowie
zapowiedzieli na popołudnie nauki
stanowe, gdyż robotnicy mogli na
nie przyjść tylko w niedziele. Pro-
gram socjalistów upadł. Następne
misje w tej miejscowości wypadły
również w dniu 1 maja 1912 roku.
Socjaliści z czerwonymi kokarda-
mi przyszli na kazanie, a nie na
pochód. (O. Edward Nocuń CSsR –
„Misje parafialne Redemptorystów
polskich w latach 1836 – 1918”,
Kraków 1998 ss. 153, 154, 163).

Tak było na początku ubiegłego
stulecia.

W 1959 roku obecny proboszcz,
prałat Edward Szymański zdaje
w Tuchowie egzamin dojrzałości.
W Tuchowie jest sanktuarium MB
Tuchowskiej i WSD ojców redemp-
torystów. Z pewnością przed ma-
turą modlił się przed cudownym
obrazem u ojców redemptorystów.

W 1997 roku dwaj księża K. Sro-
ka i M. Gawron pisząc dzieje
sanktuarium trąbkowskiego, ko-
rzystają z pomocy Małej Poligra-
fii Redemptorystów w Tuchowie
i o. dr. Stanisława Stańczyka CSsR
jej dyrektora.

W 2004 roku pisząc ten
tekst korzystałem m. in. z „Hi-
storii Zgromadzenia Najświętszego
Odkupiciela” przekładu polskiego
o. S. Stańczyka CSsR.

Marek Dziekoński
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ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
w świetle dokumentów

Eugeniusz Kwiatkowski w wydanej w 1931 roku książce „Dysproporcje –
Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej” tak pisał o międzynarodowych uwarun-
kowaniach walki o niepodległość: „W oczach naszych dokonał się prawdziwy
cud, zaszedł nieprawdopodobny fantastyczny fakt równoczesnego rozgro-
mienia i upadku potęgi wszystkich trzech państw zaborczych”. Niewielu
wierzyło, że Polska może wybić się na niepodległość. Nawet legioniści Józefa
Piłsudskiego śpiewali „Legiony to straceńców los”. Ten niezwykły proces
odzyskiwania suwerenności, jaki trwał w latach 1914 – 1921, chciałbym
tym razem zilustrować wybranymi tekstami źródłowymi. Z konieczności
przedstawię tylko pięć fragmentów wybranych dokumentów, które ukazują
jak odradzało się nasze państwo po stuleciach niebytu na politycznej mapie
Europy.

Kraków, 3 sierpnia 1914 r.
Przemówienie do złączonych w I kompanię kadrową oddziałów
Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich

Żołnierze!. . . Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do
Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna
wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście
równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie
naznaczam szarż, każę tylko doświadczonym wśród was pełnić funkcję
dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem,
jak również każdy oficer może znów zejść do szeregów, czego oby nie
było. . . Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła
armia polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię.

Józef Piłsudski

Warszawa, 11 listopada 1918 r.
Deklaracja Rady Regencyjnej przekazująca w ręce Józefa Piłsud-
skiego władzę nad wojskiem

Rada Regencyjna do Narodu Polskiego.
Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla
ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku
w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo
wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie
ze swymi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży,
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Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej
władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co
potwierdza podpisaniem tej odezwy.

Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski,
Zdzisław Lubomirski, Józef Piłsudski

Warszawa, 16 listopada 1918 r.
Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie państwa
polskiego

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i naro-
dom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego,
obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas
narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmia-
nom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych
– wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem
dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach
demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez
sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany
na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją
komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski,
nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany,
że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia
Polskiej Rzeczpospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Za Ministra Spraw Zewnętrznych
Filipowicz

Wódz Naczelny
Piłsudski

Warszawa, 22 listopada 1918 r.
Dekret o najwyższej władzy Republiki Polskiej

Na podstawie dekretu z 14 listopada br. przedłożył mi p. Prezydent
Ministrów uchwalony przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej,
projekt utworzenia Najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej
aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.
Zatwierdzając przedłożony mi projekt stanowię, co następuje:
Art. 1 Obejmuję, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, Najwyższą Władzę
Republiki Polskiej i będę ją sprawował aż do czasu zwołania Sejmu
Ustawodawczego.
Art. 2. Rząd Republiki Polskiej stanowią mianowani przeze mnie, i od-
powiedzialni przede mną aż do zebrania się sejmu, Prezydent Ministrów
i Ministrowie.

Prezydent Ministrów
Jędrzej Moraczewski

Józef Piłsudski
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Warszawa, 20 lutego 1919 r.
Uchwała Sejmu o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego
sprawowania urzędu Naczelnika Państwa

I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu
urząd Naczelnika Państwa, do wiadomości i wyraża Mu podziękowanie za
pełne sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny.
II. Aż do ustawowego uchwalenia tej treści Konstytucji, która określi
zasadniczo przepisy o organizacji naczelnych władz w Państwie Polskim,
Sejm powierza dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa Józefowi
Piłsudskiemu na następujących zasadach:
1) Władzą suwerenną i ustawodawczą w Państwie Polskim jest Sejm
Ustawodawczy; ustawy ogłasza Marszałek z kontrasygnatą Prezydenta
Ministrów i odnośnego Ministra fachowego.
2) Naczelnik Państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wyko-
nawcą uchwał Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych.

Marszałek
Trąmpczyński

Prezydent Ministrów
I. J. Paderewski

Opracował:
Mariusz Paradecki

19 października 1919 r. Naczelnik Państwa wchodzi na Wawel.
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W 2001 roku Rada Euro-
py ustanowiła 26 września
Europejskim Dniem Języ-
ków. Celem obchodów tego
dnia jest ukazanie ważności
i potrzeby nauki i uczenia się
języków oraz pokazanie róż-
norodności językowej i kul-
turowej w Europie.

W bieżącym roku po-
stanowiliśmy włączyć się
w europejskie świętowanie
i 24 września zorganizowali-
śmy w gimnazjum wystawę
plakatów i prac plastycznych
uczniów, publikacji, książek
i czasopism do nauki różnych
języków i w różnych języ-
kach oraz akademię ukazu-
jącą bogactwo językowe Eu-
ropy.

Uczniowie klas trzecich
zaangażowali się całym ser-
cem w organizację tego świę-
ta i rozśpiewali całą szko-
łę. Gimnazjaliści zaśpiewali
pięknie na dwa głosy piosenkę
„Panie Janie” po polsku, francu-
sku i niemiecku, recytowali wiersze
po kaszubsku, rosyjsku i polsku.
Mieliśmy też niepowtarzalną oka-
zję wysłuchać wyznań miłosnych
w 13 językach, spośród których chy-
ba wszyscy zapamiętali „uhibukka”.
Poza najpopularniejszymi językami
usłyszeliśmy „kocham Cię” po arab-
sku, grecku, norwesku i węgiersku.

Nie zabrakło też piosenek w róż-
nych językach z list przebojów

„Kocham cię” to po norwesku „Jeg elsker deg”.

– „Dragostea din tei”, „Nas nie
dogoniat”, „Kochaj mnie”.

Myślę, że uczniowie klas trze-
cich udowodnili młodszym kolegom,
że nauka języków obcych może być
przyjemnością i że często uczymy
się języków śpiewając czy bawiąc
się. Oprócz języków obcych pojawił
się też język ojczysty – polski oraz
język z niedalekich nam okolic – ka-
szubski, by podkreślić ich znaczenie
i piękno wśród innych języków.

Dorota Niewiadomska
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PASOWANIE NA UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa im. K. Paw-
łowskiej w Trąbkach Wielkich
10.10.2004 r. świętowała pasowa-
nie na uczniów dzieci z klas pierw-
szych. Po uroczystym pasowaniu
na uczniów przez p. Dyrektor Elż-
bietę Gralak, dzieci przedstawiły
program artystyczny. W tym roku
klasy pierwsze prowadzą: Ia inte-
gracyjna Ewa Wojtas, Ib Aleksan-
dra Kliczkowska-Olejnik. Po uro-

czystości dzieci wspólnie z wycho-
wawcami i rodzicami pojechały do
Kleszczewa. Rodzice przygotowali
ognisko i miejsce do bezpiecznej
zabawy dla dzieci. Na zakończe-
nie wszyscy uczniowie otrzymali
od rodziców słodki rożek na dobry
początek niełatwej przecież drogi
edukacyjnej.

Ewa Wojtas

Pamiątkowe zdjęcie pierwszoklasistów pasowanych na uczniów wraz ze swoimi
paniami nauczycielkami.
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KRONIKA (nie tylko parafialna)

24 września odbyła się VII zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie. W programie obrad znalazły się
m. in. następujące tematy:

1) Wójt Gminy Błażej Konkol poin-
formował radnych o sprawach, któ-
rymi zajmował się w okresie miedzy
sesjami:

� w postępowaniu konkursowym
wybrano Bogdana Skibę na sta-
nowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Mierzeszynie na okres 5 lat.
B. Skiba był w ostatnich latach
dyrektorem Gimnazjum w War-
czu, które decyzją Rady Gminy
zostało włączone do Zespołu Szkół
w Mierzeszynie;

� od początku tego roku do końca
września gmina sprzedała 10 dzia-
łek budowlanych za łączną kwotę
187 tys. zł;

� został rozstrzygnięty przetarg
na budowę I etapu kanalizacji
i oczyszczalni ścieków w Trąbkach
Wielkich. Wykonawcą robót zosta-
ła firma „Korpos” z Kartuz, która
podjęła się realizacji tej inwestycji
za kwotę 1068 tys. zł w terminie
do końca października 2004 r.;

� w okresie wakacji wymieniono 115
okien w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Sobowidzu za kwotę
124 tys. zł;

� zakończono budowę chodnika
w Kłodawie (prowadzącego do
cmentarza) za kwotę 157 tys. zł;

� zamontowano okna i wykonano
elewację w budowanej świetlicy

wiejskiej w Ełganowie za kwotę
48 tys. zł;

� Wójt Gminy przedłużył na kolejne
5 lat pełnienie funkcji dyrektorom
szkół: Mariuszowi Paradeckiemu –
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich;
Kazimierze Kozak – SP w Czernie-
wie; Marii Madej –SP w Sobowidzu
i Halinie Podolskiej – SP w Kłoda-
wie.

2) Radni przyjęli informację z wyko-
nania budżetu gminy za I półrocze
2004 r. Plan dochodów wykonany
został w 55,7 %, a plan wydatków
w 41,9 % planu rocznego.

3) podjęto uchwałę w sprawie nieod-
płatnego nabycia nieruchomości nie-
zabudowanych od Agencji Nierucho-
mości Rolnej. Są to drogi gruntowe
w Mierzeszynie, Warczu i Sobowi-
dzu, fragment „parku” nad jeziorem
w Sobowidzu oraz boisko w Łagu-
szewie.

4) podjęto uchwałę w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004 r. Po
stronie dochodów budżet zwiększono
o kwotę 438 tys. zł, a po stronie
wydatków budżet wzrósł o kwotę
702 tys. zł.

Na zwiększenie dochodów budżetu
gminy złożyły się dotacje:

� 50 tys. zł z kontraktu wojewódz-
kiego na wymianę okien w SP
Sobowidz;

� 240 tys. zł z kontraktu woje-
wódzkiego na budowę Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich;
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Krzysztof Krawczyk na festynie parafialnym w Sobowidzu.

Mariola Jankowska ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie otrzymuje tegoroczną
Nagrodę Wójta.
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� 18 tys. zł z Urzędu Marszałkow-
skiego na „Program upowszech-
niania sportu wśród dzieci i mło-
dzieży”

� 50 tys. zł z Agencji Nieruchomo-
ści Rolnej na budowę oczyszczalni
ścieków w Trąbkach Wielkich;

� 16 tys. zł z Urzędu Wojewódzkiego
na oświetlenie dróg wojewódzkich
(refundacja za 2003 r.);

� 19 tys. zł z Kontraktu Wojewódz-
kiego na Program Odnowy Wsi
Mierzeszyn;

� 17 tys. zł z kontraktu Wojewódz-
kiego na Program Odnowy Wsi
Domachowo;

� 10 tys. zł z Urzędu Marszałkow-
skiego na budowę świetlicy w Eł-
ganowie.

W planie wydatków, oprócz w/w in-
westycji, zwiększono budżet o kwoty:

� 45 tys. zł na budowę wodociągu do
Cegielni w Gołębiewie Wielkim;

� 100 tys. zł na zakup autobusu przy-
stosowanego do przewozu dzieci
niepełnosprawnych (zakup współ-
finansowany ze środków PFRON
w kwocie 250 tys. zł);

� 31 tys. zł na kontynuację budowy
świetlicy w Ełganowie;

� 25 tys. zł na dokończenie budowy
świetlicy w Trąbkach Małych.

5) podjęto uchwałę w sprawie ustale-
nia zasad przyznawania i odpłatno-
ści za usługi opiekuńcze świadczone
w miejscu zamieszkania;

6) podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia zasad zwrotu wydatków po-
niesionych przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Trąbkach Wiel-
kich na dożywianie uczniów w na-
szych szkołach;

7) zatwierdzono plan rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych
w gminie;

8) zatwierdzono Plan Rozwoju Lo-
kalnego Gminy na lata 2004 – 2006.
W planie tym znalazły się następu-
jące zadania:

1. Modernizacja i budowa dróg gmin-
nych oraz parkingów.

2. Podejmowanie działań wspierają-
cych przedsiębiorczość lokalną w ce-
lu tworzenia nowych miejsc pracy,
przeciwdziałaniu bezrobociu, zwięk-
szenia inwestycji i dochodów budże-
tu.

3. Budowa oczyszczalni ścieków i ka-
nalizacji sanitarnej na terenie gminy.

4. Rozbudowa i modernizacja wodo-
ciągów.

5. Rozbudowa i modernizacja obiek-
tów oświatowych.

6. poprawa jakości życia niepeł-
nosprawnych mieszkańców poprzez
usuwanie barier architektonicznych.

Uchwalenie tego Planu było koniecz-
ne, aby w następnych latach gmina
mogła starać się o fundusze unijne
na realizację w/w zadań.

9) podjęto uchwałę o przeznacze-
niu do sprzedaży szeregu mieszkań
i lokali gminnych w Sobowidzu, Gra-
nicznej Wsi, Łaguszewie i Trąbkach
Wielkich;

10) podjęto uchwałę o sprzedaży
2/3 udziału gminy (współwłasność)
w działkach nr 124/3 i 124/4 w Trąb-
kach Wielkich (budynek gospodarczy
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Nowo ochrzczeni Kornel Tarczyński i Miłosz Dubiella z Ełganowa wraz z rodzicami.

Nowo ochrzczone Natalia Karolina Mejer z Kleszczewa i Weronika Wiśniewska
z Ełganowa wraz z rodzicami.

21



Czcigodna jubilatka Jadwiga Zarembska w otoczeniu rodziny.

Posesja pani Renaty Jaroszyńskiej z Ełganowa, zwycięzca konkursu „Piękna wieś
– 2004”.
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i zbiornik na ścieki obok parkingu
przy restauracji „Myśliwska”;

11) Radni wysłuchali sprawozda-
nia z pracy Komisji Rewizyjnej Ra-
dy Gminy za I półrocze 2004 r.,
przedstawionego przez przewodni-
czącego Komisji radnego Tadeusza
Mundrzyńskiego z Mierzeszyna.

***

26 września, na stadionie w Sobowi-
dzu, odbył się III festyn parafialny.
W tym roku ks. proboszcz Marian
Krzywda, sobie tylko znanymi spo-
sobami, znowu zdołał pozyskać hoj-
nych sponsorów i zaprosić gwiazdę
polskiej estrady Krzysztofa Kraw-
czyka. Wielu z nas pamięta tłumy lu-
dzi na koncercie „Skaldów” w 2002 r.
i „Czerwonych Gitar” w ubiegłym
roku, ale takiej masy ludzi jak w tym
roku Sobowidz jeszcze nie widział.
Około 5 tysięcy fanów muzyki świet-
nie się bawiło i oklaskiwało artystę
za pięknie zaśpiewane, znane i lu-
biane, przeboje.

Wcześniej, przez ponad 2 godzi-
ny, publiczność obserwowała kon-
cert pieśni religijnych w wykonaniu
czwórki braci Szczypiorskich z Psz-
czółek z grupą przyjaciół-muzyków
i chórem młodzieżowym.

Dla chętnych były różne atrakcje
(loteria fantowa z główną nagrodą
w postaci telewizora, licytacja przed-
miotów z fotograficznym aparatem
cyfrowym na czele, grochówka z ko-
tła, wiele stoisk z jedzeniem i piciem,
miejsca do zabawy dla dzieci i doro-
słych).

Tegoroczny festyn, podobnie jak
w roku ubiegłym, zakończył pokaz

fajerwerków ze świetnie dobranym
motywem muzycznym.

Festyny parafialne w Sobowidzu
stają się, dzięki wysiłkowi wielu
osób pod kierownictwem ks. Ma-
riana Krzywdy, liczącą się imprezą
kulturalną w naszym regionie.

***

30 września rozstrzygnięty został
konkurs na stanowisko dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Trąb-
kach Wielkich. Na podstawie opinii
Komisji Kultury Rady Gminy, któ-
ra uczestniczyła w przesłuchaniach
czwórki kandydatów, Wójt Gminy
powierzył to stanowisko na 1 rok
Agacie Opałka z Gołębiewa Wielkie-
go.

***

3 października w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Natalia Karolina Mejer z Kleszcze-
wa, córka Katarzyny i Sławomira,

� Weronika Wiśniewska z Ełganowa,
córka Anny i Michała,

� Kornel Tarczyński z Ełganowa,
syn Beaty i Henryka,

� Miłosz Dubiella z Ełganowa, syn
Żanety i Sławomira,

***

3 października w naszym kościele
odprawiona została Msza św. dzięk-
czynna i z prośbą o zdrowie w 75.
rocznicę urodzin Jadwigi Zaremb-
skiej z Trąbek Wielkich.

***

W kolejnej edycji konkursu powiato-
wego „Piękna wieś – 2004” miesz-
kańcy naszej gminy ponownie zo-
stali laureatami w obu kategoriach
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indywidualnych: w kategorii zagród
rolniczych I miejsce zajęli Agniesz-
ka i Stefan Jakubscy z Cząstkowa,
a w kategorii posesji nierolniczych
zwyciężyła Renata Jaroszyńska z Eł-
ganowa.

***

Trwają prace przy budowie oczysz-
czalni ścieków w Trąbkach Wielkich.
Oczyszczalnia (I etap) obsługiwać bę-
dzie budynki gminne (Urząd Gminy,
Ośrodek Zdrowia, Szkołę Podstawo-
wą i Gimnazjum, remizę OSP oraz
budynki mieszkalne przy ul. Sporto-
wej i Leśnej).

W kolejnych etapach będą budowane
następne odcinki sieci kanalizacyjnej
i podłączane nowe ulice – kolejność
nie jest jeszcze ustalona, ale już teraz
mieszkańcy powinni przygotowywać
się do współfinansowania przyłącza
kanalizacyjnego; wysokość opłaty zo-
stanie ustalona na najbliższej sesji
Rady gminy.

***

Zakończono prace zewnętrzne na
budynku świetlicy wiejskiej w Eł-
ganowie. Na ostatniej sesji Rady
Gminy w budżecie na 2004 r. zwięk-
szono środki o 31 tys. zł na tę
inwestycję – prace wewnętrzne są
kontynuowane.

***

15 października, z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, na zaproszenie wój-
ta gminy, przybyli do trąbkowskiego
gimnazjum nauczyciele i pracownicy
szkół i przedszkola z terenu naszej
gminy oraz przedstawiciele samo-
rządu gminnego z Przewodniczącym
Rady Gminy Józefem Sroką. Uro-
czystość ta, podobnie jak w roku

ubiegłym, była okazją do złożenia
życzeń i wręczenia nagród wyróż-
niającym się pracownikom oświaty,
a także do towarzyskiego spotkania
przy kawie.

Wyjątkowe wyróżnienie otrzymała
Zofia Szymańska za 42 lata pra-
cy jako nauczycielka i wieloletnia
dyrektorka w Szkole Podstawowej
w Mierzeszynie. Nagrodę Ministra
Edukacji II stopnia wręczyła jej Elż-
bieta Szopińska – dyrektor Wydzia-
łu Kadr i Organizacji Kuratorium
Oświaty w Gdańsku.

Wójt gminy w tym roku przyznał
swoją nagrodę 2 nauczycielkom: Ma-
rioli Jankowskiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Czerniewie i Dorocie
Lubiejewskiej-Skiba z Zespołu Szkół
w Mierzeszynie. Ponadto nagrody
wójta otrzymali wszyscy dyrektorzy
szkół i przedszkola.

Wysokie odznaczenie państwowe
otrzymała Agnieszka Kempa, na-
uczycielka ze Szkoły Podstawowej
w Kłodawie – Prezydent RP przy-
znał jej Brązowy Krzyż Zasługi.

Podczas uroczystości dyrektorzy
szkół wręczyli swoje nagrody wyróż-
niającym się pracownikom. Nagrody
otrzymali:

� Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
– Wiesława Niedzielska, Dorota
Niewiadomska, Anna Puta i Irena
Kotula;

� Zespół Szkół w Mierzeszynie – Ad-
rianna Wicińska, Bożena Szulist,
Maria Sołyga, Maria Hinca, Maciej
Gemborys i Stanisław Bednarski;
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� Szkoła Podstawowa w Czerniewie
– Maria Sautycz, Ewa Armatow-
ska, Bożena Kamińska i Renata
Kempik;

� Szkoła Podstawowa w Kłodawie
– Lucyna Olszewska, Janina Gro-
chocka, Marzena Sobczak, Barba-
ra Mielnik i Anna Kalinowska;

� Szkoła Podstawowa w Sobowidzu
– Joanna Bieniecka, Teresa Idem,
Teresa Pettke, Maria Maćkowska-
-Zarzycka i Krystyna Ceplin;

� Szkoła Podstawowa W Trąbkach
Wielkich – Lucyna Rekowska, Aga-
ta Caboń, Monika Rysiewicz, Kry-
styna Kopicka, Hanna Kulwikow-
ska i Barbara Niedźwiedzka;

� Przedszkole w Trąbkach Wielkich
– Monika Kosińska.

Część oficjalną uświetniły występy
artystyczne dzieci i młodzieży, któ-
rych czynnie wspomagali muzycznie
uzdolnieni nauczyciele gimnazjum.

Po części oficjalnej wójt zaprosił
wszystkich zebranych do szkolnej
stołówki na słodki poczęstunek. Przy
wspólnym stole rozmawiano. . . oczy-
wiście o sprawach szkolnych, o pro-
blemach i radościach ciężkiej, mo-
zolnej, często niewdzięcznej nauczy-
cielskiej pracy.

Opracował S. D.
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RADA DUSZPASTERSKA
W niedzielę, 17 października br. od-
było się kolejne posiedzenie Rady
Parafialnej, w którym uczestniczy-
ło kilkunastu członków Rady, pod
przewodnictwem ks. prałata E. Szy-
mańskiego. Na wstępie spotkania, po
wspólnej modlitwie, członkowie Rady
złożyli ks. prałatowi życzenia imieni-
nowe.
Na spotkaniu omawiano następujące
tematy:
1. Zakończenie peregrynacji Obra-
zu Miłosierdzia Bożego w rodzinach
parafii. Podsumowując nawiedzenie
rodzin ks. prałat E. Szymański pod-
kreślił występujące w wielu rodzi-
nach pobudzenie życia religijnego.
Dodał też, że uroczyste zakończenie
peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bo-
żego w parafii odbędzie się w sobotę,
28 października, na które już dziś
wszystkich zaprasza.
2. Budowa kaplic różańcowych Ta-
jemnic Światła. Ks. proboszcz poin-
formował, że zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami, jeszcze w tym
roku chciałby zbudować te kaplice na
drodze różańcowej. Liczy na pomoc
parafian.
3. Rozważono sugestię Arcybiskupa
dotyczącą możliwości przeniesienia
ołtarza polowego na drodze krzy-
żowej.
4. Ks. prałat poinformował, że istnie-
je możliwość zatrudnienia organisty
w czerniewskim kościele, pod wa-
runkiem skorzystania z jego usług
w szerszym zakresie.
5. Ks. prałat E. Szymański omówił
stan budowy kościoła w Czerniewie.
Podkreślił, że zbliżamy się do końca
jego budowy, choć pozostało jeszcze do
wykonania sporo ważnych prac, m. in.

dokończenie ogrodzenia, wykonanie
drogi wokół kościoła, wykonanie ba-
lustrad i nagłośnienia, ufundowanie
konfesjonałów oraz inne prace wykoń-
czeniowe. Zgodnie z zamierzeniem,
konsekracja kościoła powinna odbyć
się w 1. niedzielę kwietnia przyszłego
roku, w święto Miłosierdzia Bożego.
6. Ksiądz przedstawił zebranym
sposób dotychczasowego korzystania
z mieszkania w domku przykościel-
nym i omówił z radnymi możli-
wość wyegzekwowania zapisów umo-
wy. Ustalono termin zwolnienia tego
mieszkania do końca kwietnia przy-
szłego roku.
7. Ks. proboszcz poinformował, że
zamierza założyć nowe ogrzewanie
plebanii w Trąbkach Wielkich, gdyż
obecne, elektryczne jest stanowczo za
drogie.
8. Ustalono, że do końca tego roku
wywozem śmieci z cmentarza zaj-
muje się sołectwo Trąbki Wielkie,
natomiast w przyszłym roku zadanie
to przypadnie sołectu Czerniewo.
9. Dyskutowano nad sposobem upo-
rządkowania spraw związanych z gro-
bami na cmentarzu i opłatami za nie.
Radni ustalili potrzebę pobierania
opłat za pomniki, rezerwację miejsc
pochówku oraz ich przedłużanie po
20 latach, celem zdobycia funduszy
na bieżące utrzymanie cmentarza.
Na zakończenie poruszono sprawy:
– co dalej z kaplicą w Ełganowie?
– co z działką na powiększenie terenu
przykościelnego w Trąbkach Wiel-
kich?
Następne spotkanie rady parafialnej
ustalono jako spotkanie opłatkowe.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2004

1. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 730

Dziękczynna w 39. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Józefa Ziemanów, godz. 900

Za wszystkich zmarłych
parafian, godz. 1330 (na cmentarzu)
Za śp. Zygmunta Zarembskiego,
godz. 1800

2. Za śp. Jana (7. rocznica śmierci),
Józefa i Marię Ohl uraz
Antoniego i Lucynę Ostrowskich
Za wszystkich wiernych
zmarłych
Za śp. Józefa, Jana i Annę
Jaworskich (Czerniewo)

3. Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów (Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin Lagów
i Szczodrowskich

4. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Cecylii,
p. Halby
Za śp. Ignacego Olszewskiego
(13. rocznica śmierci)

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Anieli
Salawy, p. Szostek
Za zmarłych z rodzin
Kiedrowskich i Kelpinów
Za zmarłych z rodziny
Zulewskich (Czerniewo)

6. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Michała Kozala, p. Kusaj
Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa Anny
i Jana Sulewskich

7. Za śp. Anitę Heyer (3. rocznica
śmierci), godz. 730

Za śp. Marię i Tadeusza
Kosikowskich, godz. 900

Za śp. Henryka Pankowskiego
(4. rocznica śmierci) i zmarłych
z obojga stron, godz. 1100

Za śp. Leonarda Kolendo
(1. rocznica śmierci), godz. 1800

8. W pewnej intencji, o zdrowie
9. Za śp. Jana Muchę

Dziękczynna w 87. rocznicę
urodzin Marii Dubieli

10. Dziękczynna w 79. rocznicę
urodzin Anny Hendrych
Za śp. Franciszkę Klebę i Józefa
Bachusza oraz zmarłych z tych
rodzin

11. Za śp. Gertrudę Dończyk
12. Za śp. Renatę Antkowiak

(2. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

13. Za śp. Czesława, Antoninę
i Bogdana Gdańców oraz
zmarłych z rodziny Gołuńskich

14. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza,
godz. 730

Dziękczynna w 69. rocznicę
urodzin Janiny Zawickiej,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Kluskowskiego
i Ernę Geer oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich, godz. 1800

15. Za śp. Mariannę Kamińską
(5. rocznica śmierci)
Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Karoliny Pianowskiej

16. Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców oraz Leona i Annę
Tyslerów
Za śp. Albina Chillę (5. rocznica
śmierci)

17. Dziękczynna w 36. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Henryka Karnathów
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Za śp. Stanisława Karcza

21. Za śp. Leona Karpińskiego
(4. rocznica śmierci), godz. 1100

22. Za śp. Cecylię Bugę

23. Za śp. Bernarda Zulewskiego

24. W pewnej intencji, o zdrowie

Za śp. Mieczysława Bławata
(24. rocznica śmierci)

25. Za zmarłych z rodzin Tkaczyków
i Stefanów

Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Janiny Płazy, z int. dzieci i jej
róży

26. Za śp. Janinę i Witolda
Lorkowskich oraz Kazimierza
Stanolewicza

28. Za śp. Stanisława i Ignacego
Lewków, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Bernarda Zulewskiego,
godz. 1100

29. Za zmarłych z rodzin Kelerów
i Bugów

ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
9 listopada: Dorota Wiktoria Runowska

i Konrad Murawski

Rocznice sakramentu małżeństwa
12 listopada: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Jolanty i Krzysztofa Gorzyńskich
23 listopada: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Heleny i Mariana Głowackich
21 listopada: 45. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny i Jana Hościło
6 listopada: 50. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Jana Sulewskich

Ad multos annos!

ODESZLI DO PANA
22 września: zmarł w wieku 90 lat śp. Mieczysław Jaroszyński z Ełganowa
7 października: zmarł w wieku 64 lat śp. Jan Mucha z Trąbek Wielkich

7 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Leonarda Kolendo
14 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Jerzego Nowińskiego
19 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Jerzego Franuszkiewicza

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


