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Mizerna, cicha, stajenka licha,
pełna niebieskiej chwały:
oto leżący przed nami, śpiący
w promieniach Jezus mały.

Nad Nim anieli w locie stanęli
i pochyleni klęczą,
z włosy złotymi, z skrzydły białymi,

pod malowaną tęczą.

Wielkie zdziwienie:
wszelkie stworzenie,
cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości,
światłość światłości,
Bóg-Człowiek tu wcielony!



ADWENT

Grudzień związany jest z gorącz-
kowym przygotowaniem do Świąt
Bożego Narodzenia, poprzedzonych
piękną, tradycyjnie polską wieczerzą
wigilijną i opłatkowymi życzeniami.

Szkoda, że coraz częściej obserwu-
je się krzykliwą reklamę, dekoracje,
iluminacje ulic, witryn sklepowych,
centrów handlowych zagłuszające re-
ligijną istotę tego okresu. Nie po-
zwólmy dać się ogłupić reklamami.
W Anglii przeprowadzono kiedyś ad-
wentową ankietą na temat genezy
Świąt: co się wydarzyło?, co właściwie
ludzie obchodzą 25 grudnia? Wynik
był szokujący. Większość responden-
tów nie wiedziała, że to obchodzone
jest święto radości z powodu przyjścia
na świat Syna Bożego, zapowiedzia-
nego przez proroków. A przecież tym
przyjściem w ludzkim ciele Bóg rozpo-
czął realizowanie planu Odkupienia,
planu naprawy zła spowodowanego
grzechem pierwszych rodziców. Te
prawdy przybliża nam co roku okres
Adwentu.

Adwent z języka łacińskiego ozna-
cza czas oczekiwania na kogoś (Adve-
nio = przychodzę). Do realizacji swo-
jego planu zbawienia powołuje Bóg
córkę Joachima i Anny z Nazaretu
– Maryję. Do Niej posyła archanioła
Gabriela (który 6 miesięcy wcześniej
pełnił poselstwo do Zachariasza, ojca
Jana Chrzciciela) z propozycją, by
przyjęła godność Matki Jego Syna
Jezusa Chrystusa. Prawdę tę od-
zwierciedlają piękne, pełne tęsknoty
pieśni adwentowe: „Spuśćcie nam na
ziemskie niwy. . .”, „Archanioł Boży
Gabriel”, „Oto Pan Bóg przyjdzie”,

„Zdrowaś bądź Maryjo” i inne. Li-
turgia Kościoła przybliża nam postać
Jana Chrzciciela, ostatniego proroka
Starego Testamentu, który wskazał
uczniom Jezusa: „Oto Baranek Boży”
i udzielił Mu chrztu w Jordanie.

Adwent odzwierciedla tęsknotę
wielu pokoleń, oczekujących na wy-
pełnienie się proroctw Starego Testa-
mentu dotyczących Mesjasza. Prorok
Micheasz – około 600 lat wcześniej
zapowiedział: „Oto Panna pocznie
i porodzi Syna i nazwą Go imieniem
Emmanuel, to znaczy Bóg z nami”.

Ale też czas Adwentu przypomina
nasze oczekiwanie na Boże narodziny
w Betlejem i na Jego przyjście osta-
teczne w chwale, które zapowiedział
w czasie swojego nauczania. Między
jednym a drugim przyjściem oczeku-
jemy wciąż na przyjęcie Pana Jezusa
pod postaciami eucharystycznymi.

Duchowym i niczym niezastąpio-
nym przygotowaniem do Świąt są
codzienne roraty. Dziś najczęściej
uczęszczają na nie dzieci, a przecież
w przeszłości codziennie na Wawelu
brał w nich udział król, senatoro-
wie i inne stany Rzeczypospolitej.
Lud z zapalonymi latarniami oświe-
tlał sobie drogę do kościoła. Do dziś
z tego zwyczaju pozostały lampiony
dziecięce.

Ostatnią gwiazdą znikającą na
rozświetlanym słońcem niebie jest
tzw. jutrzenka, symbolizująca Matkę
Najświętszą, zwaną w pieśni: „Gwiaz-
dą zaranną, śliczną jutrzenką”. To
ku Jej czci w Adwencie codziennie
sprawowana jest Msza św. zwana
roratnią.
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Czy przygotowanie do Świąt może
pominąć przygotowanie duszy? Cóż
z obfitości stołu, cóż z prezentów pod
choinką? Na co piękne iluminacje,
kiedy w duszy będzie „ciemna noc”?
Czy można przeżyć radość w gronie
rodziny, jeśli jej nie będzie w sercu ob-
ciążonym grzechami? Jakże koniecz-
ne jest przystąpienie do adwentowej
spowiedzi świętej. W tym gorączko-
wym zabieganiu trzeba koniecznie
znaleźć czas na przygotowanie swojej
duszy do wieczerzy wigilijnej, opłat-
ka, a potem Świąt przeżywanych
w rodzinnej radości.

Dostosujmy się ze spowiedzią
świętą do terminu ogłoszonego z am-
bony, bo przed Bożym Narodzeniem
służymy w konfesjonale w sąsiednich
parafiach. Nadto wypada księżom
uczestniczyć w wigilii szkolnej, i sa-
mych siebie przygotować do świąt
i kolędowej wizyty duszpasterskiej,
która w rodzinach naszej parafii roz-
pocznie się zaraz po Świętach.

Ponieważ jest to już grudniowo-
-świąteczny numer naszej „Kany”,
pozwolę sobie złożyć wszystkim dro-
gim Parafianom serdeczne pasterskie
życzenia. Życzę Wam pogodnych, ra-
dosnych, w gronie najbliższych i przy-
jaciół przeżywanych Świąt Bożego
Narodzenia. Życzę powitania Nowe-
go Roku i wielu dalszych lat życia.
Życzę pracy tym, którzy jej poszukują
i o nią do Boga zanoszą modlitwę. Lu-
dziom starszym szacunku od młod-
szych, od swoich dzieci i wnuków.
Dzieciom i młodzieży życzę dużo za-
pału, ale i wymagania od siebie, aby
nie ulegali zwodniczym reklamom,
ale przyjęli i zachowali to wszystko
co jest ojczyste, co jest tradycją, co jest
Boże. Wszystkim życzę, by dzielenie
się opłatkiem tak bardzo przypomi-
nającym Chleb Eucharystyczny było

rzeczywistym pojednaniem, przeba-
czeniem i zapomnieniem uraz. Niech
Jezus przychodzący na świat zagości
w Waszych sercach.

***
Drodzy moi Parafianie, jak szyb-

ko mijają chwile, jak szybko mija
czas. Spoglądam na ubiegłoroczny
grudniowy numer „Kany” i przesła-
nie do Parafian w nim zapisane. Oto
już kończy się kolejny rok skłania-
jący do zadumy ale i wdzięczności
za dar życia i sakramentów, za dar
Bożego Słowa i Eucharystycznego
Chleba. Znowu ponad 20 parafian nie
doczekało kolejnych Świąt Bożego
Narodzenia (obchodzą je już w innej
rzeczywistości), a po sobie zostawili
smutek z powodu rozłąki z najbliż-
szymi. Niech dobry Jezus obdarzy ich
łaską nieba.

Z wielką wdzięcznością duchowo
dzielę się z Wami wszystkimi białym
opłatkiem i składam całej rodzinie
parafialnej szczere życzenia obfitych
darów Bożych w nadchodzącym ro-
ku w Waszym życiu duchowym, ro-
dzinnym i zawodowym. Życzeniami
obejmuję i te dzieci, które mamu-
sie uczą znaku krzyża i paciorka
do Anioła Stróża, i tych starszych,
i w sile wieku, aż po schorowanych
i doświadczonych życiem rencistów
i emerytów. Życzę wszystkim radości
i zdrowia, pokoju serca i słusznej du-
my, że swoją modlitwą, pracą i ofiarą
dokonaliście tak wiele dla rozwoju
naszego Sanktuarium na Wyżynie
Gdańskiej. Zbliża się już 18 rocznica
koronacji Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej przez Jana
Pawła II. Wyrosło młode pokolenie
parafian, którzy nie pamiętają te-
go wzniosłego wydarzenia. Koronacja
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przyczyniła się przecież do rozsławie-
nia naszej parafii, naszego kościoła
w okolicy, w diecezji i w świecie. Ży-
czę gorąco, by Matka Jezusowa, Pani
Trąbkowska wszystkim Parafianom
tak hojnie wspierającym nasze Sank-
tuarium wypraszała u swojego Syna
potrzebne łaski.

Szczególne podziękowanie prze-
kazuję Parafianom za trud budo-
wy kościoła w Czerniewie. Jezusowi
Miłosiernemu nasze rodziny zawie-
rzyły w czasie Jego peregrynacji,
a zbiorowym znakiem wdzięczności
za wszystko co od Niego doznajemy
jest „pomnik-świątynia” wybudowa-
ny ku Jego czci.

Nadchodzący rok 2005, jeżeli Pan
Jezus pozwoli doczekać, będzie mi

szczególnie bliski z racji przypadają-
cej 40 rocznicy święceń kapłańskich
i 33 rocznicy pracy duszpasterskiej
w trąbkowskim sanktuarium. Świę-
cenia kapłańskie w dniu 13 czerwca
1965 r. przyjęło 10 diakonów, a już
dwóch odeszło z naszego grona po
nagrodę do Pana. Dwóch pracu-
je w Niemczech, z których jeden
jest sparaliżowany po wylewie krwi
do mózgu. Pragnę nadchodzący rok
przeżywać z drogimi Parafianami
w aspekcie dziękczynienia za dar
kapłaństwa.

Podnieś rączkę Boże Dziecię, bło-
gosław parafię miłą.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2004

5 grudnia: II Niedziela Adwentu

Iz 11,1 – 10
Rz 15,4 – 9
Mt 3,1 – 12

Zwykle uważamy, że są dwa rodzaje
nawróceń. Ktoś się nawraca dlatego,
że odzyskał utraconą wiarę, albo dla-
tego, że był grzesznikiem i oczyścił
się z grzechów. Tymczasem mamy
nawracać się stale, to znaczy nie-
ustannie zwracać się ku Bogu, choć-
byśmy wierzyli bez zastrzeżeń i dbali
o czystość duszy.

Tak wiele spraw w codziennym
życiu zasłania nam Boga. Nie tylko
niewiara, grzech, ale i zmęczenie, roz-
targnienie czy zwykła słabość ludzka.

12 grudnia: III Niedziela
Adwentu

Iz 35,1 – 6a.10

Jk 5,7 – 10
Mt 11,2 – 11

„Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać?” –
pytał Jezusa święty Jan Chrzciciel
przez swoich uczniów. Święty Jan
Chrzciciel, którego wychował Stary
Testament, nawet ubierał się jak
prorok Eliasz. Mógł sobie wyobra-
zić Mesjasza jako groźnego sędziego,
który ludzi od razu przesieje jak ziar-
no, oddzieli plewy i rzuci w ogień
nieugaszony. Uczniowie opowiedzieli
mu o działalności Jezusa jako Mesja-
sza ewangelicznego: przyszedł, aby
ratować grzeszników. Błogosławiony,
który się nie gorszy (jak przetłuma-
czył ksiądz Jakub Wujek), to znaczy
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nie oburza się na to, że Bóg nie jest
taki, jakim Go sobie wyobrażamy.

19 grudnia: IV Niedziela
Adwentu

Iz 7,10 – 14
Rz 1,1 – 7
Mt 1,18 – 24

Święty Józef był wychowany jeszcze
w duchu Starego Testamentu, czuł
lęk przed Bogiem. Kiedy dowiedział
się, że Bóg zawładnął Maryją, czuł
się niegodny, by być z nią razem.
Przypomina się święty Piotr, który
po połowie ryb powiedział do Jezusa,
że nie jest godny, by być z Nim razem.

Nieraz czujemy się niegodni, by
przyjąć Komunię świętą, a przecież
nikt z nas nie jest godzien, bo Komu-
nia święta nie jest nagrodą za święte
życie, tylko jest miłosierdziem, któ-
rego nie jesteśmy godni.

26 grudnia: Świętej Rodziny –
Jezusa, Maryi i Józefa

Syr 3,2 – 6.12 – 14
Kol 3,12 – 21
Mt 2,13 – 15.19 – 23

Tyle się wyrzekł Pan Jezus w świętą
noc betlejemską. Zrezygnował z ziem-
skiego majestatu, wygodnego miesz-
kania z firankami w oknach, ale nie
wyrzekł się ziemskiej, ludzkiej miło-
ści. Matczynej miłości, troski opie-
kuna, świętego Józefa, serdeczności
pasterzy i mędrców. Uświęcił ludzką
miłość w naszych rodzinach. Dlatego
Wigilia to opłatek, życzenia, poda-
runki, poszukiwanie bliskich pogu-
bionych po świecie, radość spotkania
się przy stole.

ks. Jan Twardowski

PLAN KOLĘDY

27 grudnia, poniedziałek, godz. 9.00: Czerniec
a) od początku wioski
b) od końca wioski

28 grudnia, wtorek, godz. 9.00: Czerniewo
a) od p. Kempików – szkoła
b) od Czerniewka, od p. Dawidowskiej

29 grudnia, środa, godz. 9.00 (potrzebne 2 pojazdy): Kleszczewo Górne
a) od p. Wenzlów
b) od p. Gugałów do p. Grynia

30 grudnia, czwartek, godz. 9.00: Kleszczewo Górne
a) od p. Kanków
b) od p. Richertów

31 grudnia, piątek, godz. 9.00: Kleszczewo Dolne
a) od p. Okrój
b) od p. Gawryjołków

Uwaga. 31 grudnia odwiedzimy te rodziny w Kleszczewie, które poproszą
księdza o poświęcenie domu i kolędę.

1 stycznia, sobota, godz. 13.30: Trąbki Wielkie
a) ul. Polonii Gdańskiej, od p. Jacka Preussa do p. Kęsych
b) ul. Krótka, dołączamy p. Jankiewiczów
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EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM I SZCZYTEM
ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA

List Episkopatu Polski na Rok Eucharystii (fragment)

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Jezus naszą Paschą

Jezus ustanowił sakrament Eu-
charystii podczas Ostatniej Wiecze-
rzy spożywanej z uczniami w przed-
dzień swojej męki i śmierci. Była to
wieczerza paschalna, w czasie której
wszyscy Izraelici wspominali wyjście
z niewoli egipskiej, wierząc, że ten
sam Bóg i dzisiaj wyzwala ich z nie-
woli. Właśnie podczas tej wieczerzy
Jezus dając uczniom chleb i wino
mówi „To jest Ciało moje za was
wydane” i „to jest Krew moja za was
przelana”. W ten sposób wskazuje, że
to On jest Barankiem Paschalnym.
Przez Jego śmierć i zmartwychwsta-
nie dokona się prawdziwe i ostatecz-
ne wyzwolenie człowieka z niewoli
grzechu i śmierci, i przejście do
nowego życia. To Jezus jest naszą
Paschą, naszym ratunkiem i wy-
zwoleniem. Aby wszystkim ludziom,
również nam, dać udział w swoim
zwycięstwie polecił, aby uczniowie
powtarzali te same gesty i słowa
na Jego pamiątkę. Kościół czyniąc
to nieprzerwanie od niemal dwóch
tysięcy lat wierzy, że to Chrystus jest
obecny pośród swoich uczniów i daje
się poznać przy „łamaniu chleba”.
Apostołowie zgromadzeni w „pierw-
szy dzień tygodnia” (por. J 20,19)
i ponownie „po ośmiu dniach” (por.
J 20,26) spotkali Chrystusa przyno-
szącego dar pokoju i Ducha Świętego

na odpuszczenie grzechów. My także
gromadzimy się w pierwszy dzień
tygodnia, czyli w niedzielę, by przez
udział w Eucharystii stać się uczest-
nikami tych samych darów.

2. Słowo a Eucharystia

Eucharystia jest tajemnicą świa-
tła. Chwała Chrystusa objawiona
w Zmartwychwstaniu, w Eucharystii
jest jakby zakryta. Tę wielką ta-
jemnicę wiary, przez którą jesteśmy
wprowadzani w głębie Bożego życia
(Mn D 11) rozświetla słowo. W każdej
Mszy Świętej liturgia Słowa Bożego
poprzedza liturgię eucharystyczną.
Chrystus mówi do nas tak, jak mówił
do uczniów w drodze do Emaus, kie-
dy zaczynając od Mojżesza poprzez
wszystkich proroków „wykładał im,
co we wszystkich Pismach odnosiło
się do Niego” (por. Łk 24,27). Jego
słowa rozpaliły serca uczniów, wy-
rwały z ciemności smutku, i obudziły
w nich pragnienie pozostania z Nim:
„Zostań z nami, gdyż ma się ku
wieczorowi” (Łk 24, 29). Dziś także,
kiedy myśl zostanie oświecona przez
słowo, gdy rozgrzeją się serca, wtedy
stajemy się zdolni rozpoznać Jezusa
w znakach Jego obecności. Niech Rok
Eucharystii stanie się dla nas wszyst-
kich – kapłanów, diakonów, lektorów
i wiernych – okazją do zwrócenia
uwagi na to jak głosimy i jak słu-
chamy Słowa Bożego. „Nie wystarczy
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bowiem samo czytanie tekstów biblij-
nych w zrozumiałym języku”. Ojciec
Święty zachęca nas, by je odczyty-
wać z taką starannością, po takim
uprzednim przygotowaniu i tak na-
bożnie się w nie wsłuchiwać, oraz
w milczeniu je rozważać, żeby słowo
Boże mogło odnosić się do naszego
życia i je oświecać (por. Mn D 13).

3. Eucharystia ofiarą i ucztą

Eucharystia jest także tajemnicą
prawdziwej, realnej obecności Chry-
stusa. „Z całą tradycją Kościoła wie-
rzymy, że pod postaciami euchary-
stycznymi jest realnie obecny Jezus”
(Mn D 16). W ten sposób w najwyż-
szym stopniu wypełnia się obietnica
Chrystusa pozostania z nami aż do
skończenia świata (Mt 28,20).

To bogactwo Tajemnicy, którą
sprawujemy, niech będzie dla nas
w tym roku darem do nieustan-
nego odkrywania. Stawajmy wobec
niej w pokornym zdumieniu, goto-
wi żyć na co dzień tym darem.
Przejęci trzecim przykazaniem Bo-
żym: pamiętaj, abyś dzień święty
święcił, uczyńmy z niedzielnej Eu-
charystii najważniejsze wydarzenie
całego tygodnia. Udział w Najświęt-
szej Ofierze jest łaską, przywilejem,
ale jest także obowiązkiem ucznia
Chrystusa. Warto podjąć trud i tak
kształtować nasze przeżywanie nie-
dzieli, aby móc systematycznie, coraz
głębiej i w sposób pełny uczestniczyć
we Mszy Świętej. Niech spotkanie
przy stole Eucharystii znajduje swo-
je przedłużenie w naszych domach,
tak by komunia z Bogiem umacnia-
ła nasze więzi z bliźnimi, zwłaszcza
w rodzinie, i otwierała nasze oczy

i serca na potrzeby osób samotnych
i chorych.

Tajemnica Eucharystii nie ogra-
nicza się do samej Mszy Świętej.
Owocem Najświętszej Ofiary jest
trwała obecność Pana Jezusa pod
postaciami chleba i wina. Kościół
od najdawniejszych czasów przecho-
wuje Chleb Eucharystyczny przede
wszystkim po to, by zanosić Go
chorym. Praktyka ta dała początek
chwalebnemu zwyczajowi adorowa-
nia Chrystusa obecnego w Eucha-
rystii. Obyśmy w tym roku częściej
niż dotąd umieli znaleźć czas na mo-
dlitwę przed Najświętszym Sakra-
mentem. Okazją do tego niech będą
nabożeństwa eucharystyczne i każde
indywidualne nawiedzenie kościoła
czy kaplicy.

4. Społeczna misja uczestników
Eucharystii

Prawdziwe spotkanie z Chrystu-
sem Panem we wspólnocie euchary-
stycznej budzi w sercu radość i przy-
nagla do dzielenia się doświadcze-
niem wiary. Otrzymanego daru nie
można zatrzymać tylko dla siebie.
Dlatego każdy z nas, wsparty wy-
mową i mądrością, obiecaną dzisiaj
przez Jezusa, jest wezwany do dawa-
nia osobistego świadectwa i dzielenia
się Ewangelią w swoim środowisku
(por. Łk 21,15). Niech słowa „Idźcie
w pokoju Chrystusa”, które słyszy-
my na zakończenie Mszy Świętej,
będą dla nas przypomnieniem tego
zadania. Od zaangażowania w tę mi-
sję każdego z nas, uczestniczących
w Eucharystii, tak bardzo zależy
upragniona przemiana społeczności
i kultury w duchu Ewangelii.
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5. Ku najbiedniejszym

Jest jeszcze jedno ważne wyzwa-
nie, stające przed nami w Roku
Eucharystii. Ono jest sprawdzianem
autentyczności naszego uczestnictwa
we Mszy Świętej. Eucharystia wzywa
do budowania społeczeństwa bardziej
sprawiedliwego i braterskiego. To nie
przypadek, że w Ewangelii Jana nie
znajdujemy opowiadania o ustano-
wieniu Eucharystii, lecz o umywaniu
nóg Apostołom (J 13,1 – 20). W ten
sposób Jezus objawił miłość, która
nie panuje, ale służy. Dzisiejszy świat
tak bardzo potrzebuje takich wła-
śnie, prostych i konkretnych znaków
miłości, których szkołą jest Euchary-
stia. Ich potrzebę odczuwamy także
w naszej ojczyźnie. Dlaczego więc nie
uczynić z tego Roku Eucharystii cza-
su, w którym wspólnoty diecezjalne
i parafialne podejmą konkretne ini-
cjatywy wychodzące naprzeciw bie-
dom dotykającym wielu z nas? Nieraz
tak blisko żyją chorzy, osamotniani,

cierpiący z różnych powodów. Ubó-
stwo, często związane z utratą pracy,
albo brakiem godziwego wynagro-
dzenia, dotknęło wielu osób i całych
rodzin. Czy możemy pozostać obo-
jętni? Jako uczestnicy Eucharystii –
nie! Wzajemna miłość, a szczególnie
troska o potrzebujących jest znakiem
prawdziwych uczniów Chrystusa.

Rok Eucharystii otwiera więc
przed nami wiele możliwości pozna-
nia Chrystusa, ukochania Go, uobec-
niania przez pełne piękna i zaangażo-
wania celebracje, aż do wypełnienia
misji Kościoła wobec świata. Niech
ten rok będzie dla nas wszystkich cza-
sem odkrywania w Eucharystii źró-
dła i najbardziej wewnętrznej tajem-
nicy chrześcijańskiego życia. Na jego
owocne przeżycie wszystkim z serca
błogosławimy.

Warszawa, dnia 22 października
2004.

Podpisali Kardynałowie,
Arcybiskupi i Biskupi

FINANSE KOŚCIOŁA

Wiele dyskusji wywołała inicjaty-
wa senatorów SLD, by zlikwidować
Fundusz Kościelny.

Co to jest Fundusz Kościelny? Zo-
stał on jednostronnie ustalony przez
władze PRL w 1950 roku po zrabowa-
niu majątku kościelnego (gruntów,
szpitali, szkół i instytucji charyta-
tywnych). Władza ludowa rozwiązała
również kościelną Caritas. Zachowu-
jąc pozory sprawiedliwości wobec in-
nych krajów, utworzono taki fundusz.
Jego wysokość ustalał corocznie rząd
PRL-u i zapisywał do budżetu. Ta

praktyka została przejęta przez III
Rzeczpospolitą. Sprawę ubezpiecze-
nia emerytalnego i zdrowotnego osób
duchownych podjęto dopiero 17 maja
1989 roku w ustawie o stosunku
państwa do Kościoła. Wcześniej oso-
by duchowne nie były ubezpieczone
i nie mogły się o nie ubiegać. Stąd
praca sióstr zakonnych i kapłanów
w katechizacji nie została wliczona
do stażu pracy. Ich praca liczy się od
chwili wejścia nauki religii do szkół.

Wiadomo, że Kościół nie odzy-
ska zabranych mu dóbr, które od
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lat pięćdziesiątych ubiegłego stule-
cia z małą przerwą w roku 1956
nieustannie konfiskowano. Wielu nie
posiada nawet dokumentacji odebra-
nej własności, bo uważano system
komunistyczny za stabilny a zabra-
ne dobra za bezpowrotne. Wszystko
było państwowe, więc i w księgach
wieczystych dokonywano samowol-
nych zmian.

Dużo zamieszania i niejasności
wynika z informacji środków maso-
wego przekazu, że księża nie pła-
cą składek emerytalno-zdrowotnych.
Jak jest rzeczywiście? Wszyscy kapła-
ni pracujący w parafii w szkolnictwie
płacą składki emerytalno-zdrowotne.
Z Funduszu Kościelnego pokrywano
składki misjonarzy i członków zako-
nów kontemplacyjnych, nie mających
źródeł dochodu. Obecnie z ofiar wier-
nych składanych w niedzielę na tzw.
„tacę” podczas Mszy świętych pokry-
wane są koszty związane z utrzy-
maniem: parafii, seminarium du-
chownego, kurii diecezjalnej, sądu
diecezjalnego oraz instytucji kościel-
nych o zasięgu ogólnopolskim, takich
jak: sekretariat Konferencji Episko-
patu Polski, Ogólnopolski Fundusz
Misyjny, Fundacja Nowego Tysiącle-
cia, dofinansowywanie Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, ogólno-
polskie media katolickie, Caritas die-
cezjalna, Caritas Polska, wspieranie
Kościoła na Wschodzie i doraźne
kwesty związane z pomocą dotknię-
tym różnymi kataklizmami w kraju
i na świecie.

W obecnej dobie maleje liczba
uczestniczących w niedzielnej Eucha-
rystii oraz ofiarność wiernych w wy-
niku zubożenia społeczeństwa i, na
dłuższą metę, Kościół w Polsce nie bę-
dzie w stanie udźwignąć wszystkich

dotąd czynionych wydatków. Wielu
wiernych jest przekonanych, że ofia-
ry składane na tacę są przeznaczane
tylko na pokrycie kosztów utrzy-
mania parafii. Tymczasem z nich
utrzymuje się wiele podmiotów po-
zaparafialnych na szczeblu diecezji
i kraju. Ponadto wierni składają ofia-
ry związane z posługą sakramentalną
kapłanom (chrzty, śluby, pogrzeby).
Z tych ofiar kapłani płacą zryczał-
towany podatek do Urzędu Finan-
sowego oraz 10 % do kurii biskupiej
i na diecezjalny fundusz seminaryjny
i emerytalno-chorobowy.

W 1993 r., po zawarciu konkor-
datu, została powołana państwowo-
-kościelna komisja konkordatowa. Ze
strony kościelnej jej przewodniczą-
cym jest biskup Tadeusz Pieronek.
Władza SLD do tej pory unika roz-
mów i nie miała przedstawicieli wy-
znaczonych ze swej strony. Kościół
dąży do podjęcia rozmów z państwem
na płaszczyźnie dotyczącej finanso-
wania Kościoła w Polsce i Funduszu
Kościelnego, który niewątpliwie na-
leży do reliktów przeszłości. Istnieje
pilna potrzeba uregulowania w Pol-
sce tej trudnej kwestii.

W niektórych krajach jak w Niem-
czech, Włoszech, na Węgrzech wszy-
scy podatnicy płacą bądź podatek
kościelny (Niemcy), bądź przezna-
czają jeden procent od podatku na
utrzymanie instytucji kościelnych,
charytatywnych lub w przypadku
niewierzących – przeznaczony jest
na cele kulturalne.

Należy się szczere podziękowanie
i naszym wiernym za wytrwałą i wiel-
koduszną ofiarność na cele wskazane
przez Kościół i jego instytucje.

ks. E. Szymański
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NASZE MODLITWY
LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze w Ogrodzie Oliwnym przytłoczone naszymi grzechami

– zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze znieważone i policzkowane –
Najświętsze Oblicze krwawym potem oblane, upadające pod ciężarem

krzyża –
Najświętsze Oblicze otarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze

krzyżowej –
Najświętsze Oblicze jaśniejące chwałą i pięknością w dzień

Zmartwychwstania –
Najświętsze Oblicze promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia –
Najświętsze Oblicze w Eucharystii ukryte –
Najświętsze Oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy

i majestacie –
Najświętsze Oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną

radością –

Baranku Boży. . . (3 ×)

Módlmy się:
Spraw, prosimy Cię wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze
Chrystusa znieważone w czasie Męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać
jaśniejące w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

POWOŁANIE
Stałem się nowym człowiekiem

Czym jest powołanie? Teraz to już
wiem: „zdolnością realizowania woli
Bożej, uzdolnieniem do spełniania
misji, którą nam powierza Bóg”.

Nie tak było, oj nie tak, do
czerwca 1991 roku. Dziesięciolecia
zagubienia w odmętach świata, za-
gubienie wiary. W końcu choroba
i możliwość utraty życia sprawiły, że

poprosiłem o pomoc kapłana. Bardzo
musiał się napracować, by przybli-
żyć mi treść dziesięciorga przykazań
i prawdy wiary. Wyspowiadałem się,
przyjąłem Komunię świętą i sakra-
ment namaszczenia chorych. Tak oto
grzesznik stał się dzieckiem Bożym.

W szpitalu rozpoznano u mnie
brak potasu i szybko postawiono na
nogi. Doszedłem do siebie, wróciłem
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do domu. Mnie, który trwałem blisko
21 lat w niesakramentalnym związ-
ku małżeńskim (nasza córka liczyła
w tym czasie 19 lat), Bóg podał rękę.
Połączyliśmy się z żoną w sakramen-
cie małżeństwa. Latem 1992 roku
w mojej parafii odczytałem afisz o na-
bożeństwie z modlitwą o uzdrowienie.
W tym czasie przestawałem już czy-
tać z uwagi na kataraktę posterydową
obojga oczu (uboczny efekt leczenia
astmy oskrzelowej sterydami). Oboje
z żoną poszliśmy do kaplicy św. Jana
Bosko na takie nabożeństwo – jedno,
drugie. . . Popłynęły łzy nadziei na
wyleczenie. Wtedy usłyszeliśmy za-
proszenie do udziału w seminarium
odrodzenia życia chrześcijańskiego.
Rozpoczęliśmy naukę wiary – ja i żo-
na. Z każdym tygodniem krzepnący
w wierze, wzmocnieni codzienną Eu-
charystią, zaczytywaliśmy się w Pi-
śmie świętym. I wreszcie 6 marca
1993 roku nastąpiło wylanie Ducha
Świętego (inaczej: chrzest w Duchu
świętym). I deklaracja: Jezu, Ty je-
steś Panem moim, cały do Ciebie
należę.

Staję się nowym człowiekiem,
dzieckiem Bożym. Mam możnego
Protektora – Jezusa. Tak oto jeste-
śmy wraz z żoną członkami wspólnoty
Odnowy w Duchu Świętym „Bóg jest
miłością” przy św. Janie Bosko.

Gdy piszę te słowa, liczę sobie 68
lat, ale mam się jak dziecko, bo –
od niespełna 12 lat – jestem Bożym
dzieckiem. Mam teraz jedyne dobro
– to dobro to mój Bóg. I Jemu też
oddaję każda godzinę, każdy dzień,
dzieląc się Bożą miłością i niosąc Do-
brą Nowinę tym, których Pan postawi
na mojej drodze. Wierne trwanie we
wspólnocie zaowocowało darem Du-
cha Świętego – charyzmatem modli-
twy wstawienniczej. Dar uzdrawiania

chorych w imię Jezusa spowodował,
że rozpocząłem w marcu 1997 roku,
wraz z braćmi i siostrami ze wspól-
noty, służbę w Państwowym Szpitalu
Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Na
oddziałach; kardiologicznym, inter-
nistycznym, chirurgicznym i okuli-
stycznym modliliśmy się, wielbiąc
Boga: i prosząc Go o zdrowie i wiarę
dla chorych. W kaplicy Św. Jana Bo-
sko raz w miesiącu odbywają się na-
bożeństwa z modlitwą o uzdrowienie,
gdzie doświadczamy znaków i cudów
Jezusa Chrystusa, Do mikrofonu pod-
chodzą ludzie dotknięci przez Jezusa,
często roniąc łzy szczęścia, nieporad-
ni w wyrażaniu wdzięczności.

Od lutego 2003 roku rozpoczą-
łem posługę modlitwy wstawienniczej
w innym szczecińskim szpitalu, a od
początku 2004 roku służę chorym
w Zdunowie pod Szczecinem. W obu
tych szpitalach odmawiamy przed
Mszą świętą Koronkę do Miłosierdzia
Bożego wobec Najświętszego Sakra-
mentu, przechowywanego w taber-
nakulum, aby dać chorym możność
zyskania odpustu zupełnego. Modli-
twa wstawiennicza po Mszy świętej to
wielkie szczęście dla nas wszystkich,
bo jesteśmy świadomi, że dotyka nas
tu i teraz Ten, który nas tak kocha,
że samego siebie złożył w ofierze na
drzewie krzyża, aby dać nam nowe
życie, i dać je nam w obfitości. Chorzy
doświadczają pokoju Jezusa, znajdują
bezpieczeństwo w Jego ranach, nie
są już sami,

Dzięki Ci, Panie, za ten wielki
dar Twojej łaski. Pragnę trwać przy
Tobie po ostatnie uderzenie serca,
niosąc pomoc bliźnim. Niech się tak
stanie, Panie. Amen.

Janusz
na podst. „Słowo wśród nas”
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Zdaję sobie sprawę, że wie-
lu parafian budujących od same-
go początku wspaniałą świątynię
w Czerniewie, swoją comiesięczną
ofiarą już zaczyna się niecierpli-
wić, pytając: jak długo to jeszcze
potrwa. Ja też już jestem zmę-
czony tym przedsięwzięciem, ale
podjęte dzieło, jeżeli Jezus po-
zwoli, chciałbym doprowadzić jak
najszybciej do końca, a nie jest
to możliwe bez Waszego współ-
udziału. Jeżeli piszę, że chciałbym
doprowadzić tę budowę do końca,
to myślę o konsekracji tej świą-
tyni. Konsekrować można kościół,
gdy budowa jest dokończona.

Zrobiliście wiele! Powiem: nad-
spodziewanie dużo! Podczas bu-
dowy nie parafialnego przecież,
ale filialnego kościoła, nie byłem
zwolniony z żadnych finansowych
powinności wobec seminarium ani
wobec diecezji. Trzeba było pokry-
wać wydatki związane z utrzyma-
niem kościoła parafialnego i te
poza parafialne!

Ostatnio zostało zamontowane
nagłośnienie za 9000 zł i zakupio-
ne deski dębowe na konfesjonał
za 1580 zł. Trzeba jeszcze pokryć
wykończenie schodów wewnętrz-
nych, balustrad, poręczy, kapli-
cy, konfesjonału. Brakuje naczyń
i szat liturgicznych, wyposażenia

prezbiterium. Bez Waszej ofiarno-
ści nie jestem w stanie dokończyć
budowy i doprowadzić do konse-
kracji.

Dodam, że równocześnie coś
zostało zrobione i dla kościoła pa-
rafialnego. Mianowicie, wybudo-
wana kapliczka ku czci Miłosier-
dzia Bożego oraz na terenie kaplic
różańcowych przy kościele dobu-
dowane są w stanie surowym 4 ka-
plice dla tajemnic „światła”. Piątą
stanowić będzie kaplica, w której
odbywa się Msza św. w Boże Ciało.

Gorąco dziękuję drogim Ofia-
rodawcom za okazywaną comie-
sięczną pomoc i proszę serdecznie,
by cierpliwie jeszcze choć do kon-
sekracji wspierać ten wspaniały
monument poświęcony Miłosier-
dziu Bożemu. W Waszej intencji
codziennie o godzinie 15.00, go-
dzinie konania Pana Jezusa na
krzyżu, odmawiamy koronkę do
Miłosierdzia Bożego, a w każdą
środę z koronką łączymy Mszę św.
o 15.00, by prosić Boga o szczegól-
ne błogosławieństwo dla wszyst-
kich ofiarodawców wspierających
to dzieło Boże.

Bóg zapłać wszystkim Drogim
Parafianom!

ks. E. Szymański
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EUCHARYSTIA FUNDAMENTEM ŻYCIA

Co oznacza dla ciebie Msza
święta?

– Długą wlokącą się godzinę,
w czasie której nudzisz się, zwyczaj
towarzyski, uciążliwy obowiązek?

– A może stanowi okazję do od-
świeżającego odprężenia podczas
rozmyślania lub nabożeństwa, jed-
ną spośród wielu pobożnych prak-
tyk.

Co robisz w czasie Mszy świętej?
– Obserwujesz kapłana, który

jest twoim przyjacielem, albo któ-
rego krytykujesz.

– Słuchasz i oceniasz śpiewy, po-
dziwiasz albo też zaledwie znosisz
przebieg ceremonii.

– Oczekujesz życiowych wska-
zówek w kazaniu, korzystasz, aby
dłużej się pomodlić.

Warto przy pomocy tych pa-
ru zdań określić siebie, zobaczyć
swoje miejsce podczas Euchary-
stii. Jeśli chcemy się przekonać,
czy wierzymy, popatrzmy na swo-
je życie. Wielu chrześcijan mimo
częstego przystępowania do sa-
kramentów świętych nie rozwija
się duchowo wskutek małej wiary
i braku zaangażowania. Podobnie
dzieje się z Eucharystią, a przecież
jest Ona fundamentem i centrum
naszego życia. Może dziwisz się,
że Eucharystia nie przemienia cię,
nie przynosi widzialnych rezulta-
tów, ale przecież nie można całego
ciężaru rozwoju składać tylko na

barki Pana Boga. Trzeba, aby każ-
dy z nas, ty i ja otworzył się na
Jego działanie, wyszedł ze skorupy
swoich upodobań i zainteresowań
służących tylko nam samym. Im
więcej będzie w tobie wiary, Pan
Jezus jest właśnie tam na ołtarzu
i czeka, tym skuteczniejsza będzie
Eucharystia w twoim życiu. Pod-
czas Mszy świętej Chrystus staje
się Darem składanym Ojcu za nas.
On nazywa nas swymi przyjaciół-
mi, a istotą przecież przyjaźni jest
wzajemne spalanie się. Jeśli On
staje się DAREM dla nas, to ty
i ja musimy oddać życie Jemu,
by zmienić je na służbę drugiemu
człowiekowi w szkole, w domu,
w pracy. Idziesz do Komunii, aby
Jezus panował w twoim sercu.
Jeżeli tak, jeżeli stajesz się przy-
jacielem to jest niemożliwym, byś
powierzył wszystkie swoje sprawy,
troski, lęki, niepokoje komuś in-
nemu. Obecna cywilizacja, „ludzie
na czasie”, mają wiele rozwiązań
na kłopoty i smutki, ale uważajmy;
okazują się one złudne, są po prostu
kłamstwem, które nie przyniesie ci
nigdy prawdziwej radości. Jezus
mocą swojej ofiary odkupił cię od
lęku, niepewności, od wszystkiego
co niszczy twoje zdrowie psychicz-
ne i fizyczne, co niszczy twoje życie
duchowe; odkupił cię od grzechu.

ks. Dariusz Woźny
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DEKALOG XXI WIEKU
wypowiedzi gimnazjalistów

Dekalog – zbiór nakazów religij-
nych, zebranych w dziesięciu przy-
kazaniach. Zostały one przekazane
Mojżeszowi na górze Synaj w posta-
ci kamiennych tablic. Wydarzenie to
zostało uwiecznione w wielu dziełach
np. miniaturach religijnych.

We współczesnym świecie dekalog
jest zbiorem uniwersalnych zasad, za-
chowań. Jest ponadczasowy, powstał
ok. 3000 lat temu. Pomimo tego
ludzkość (w tym katolicy), nie prze-
strzega ich i podważa niektóre zasa-
dy. Dzisiejszy świat odbiera ludziom
prawo do życia nienarodzonym (abor-
cja), umierającym (eutanazja). Na co
dzień spotykamy się z wulgaryzmem,
ciągłym kłamstwem i kradzieżami.
Gdybyśmy żyli wg dziesięciu przyka-
zań, świat byłby lepszy. Niepotrzebne
by były więzienia, policja, domy star-
ców, domy dziecka. Bóg dał nam
prawo decydowania o swoim życiu
i to od nas zależy jaki będzie świat.
Piąte przykazanie „Nie zabijaj” do-
tyczy każdego człowieka bez względu
na religię, język i narodowość. Tylko
Bóg ma prawo decydować o naszej
śmierci. Bliźniego powinniśmy darzyć
miłością i szacunkiem. Dziś zatarło
się to przykazanie. Przykładem tego
jest wojna. Ludzie zmuszani są do
zabijania w obronie życia i ojczyzny.
Obrazy cierpienia, trudu i bólu przed-
stawione są w „Medalionach” Zofii
Nałkowskiej oraz tekście Oli Wato-
wej pt. „Wszystko co najważniejsze”.
Niedawno z wycieczką szkolną uda-
łam się do obozów koncentracyjnych
w Stutthofie, dzisiejszym Sztutowie.
Miałam okazję zobaczyć, jaki los lu-
dzie ludziom zgotowali. Podziwiam

osoby, które potrafią wybaczać. Ja
dopiero uczę się tej sztuki, lecz pod
żadnym pozorem zapomnieć o krzyw-
dach.

Słowo „nie zabijaj” dotyczy rów-
nież zwierząt. Coraz częściej ludzie
są nieczuli na niedolę wygłodzonych,
bezpańskich i cierpiących istot. Posta-
cią, która ukochała przyrodę i każ-
dą żywą istotę był św. Franciszek
z Asyżu. Jest świetnym autorytetem
jakim dzisiejsza ludzkość mogłaby
się kierować. Nie potrafimy odnosić
się z życzliwością do rodziców, ko-
leżanek, ludzi w podeszłym wieku.
Na podstawie Dekalogu powstał film
pt. „Dekalog”, który wyreżyserował
K. Kieślowski. Niestety nie spełnił
on oczekiwań telewidzów, gdyż nasze
podejście do spraw wiary i religii jest
mało refleksyjne.

Prawda jest niestety taka, że czę-
sto na pierwszym miejscu stawiamy
własne dobro i korzyści. Bóg dosko-
nale wie, że nie ma ideałów, lecz
gdybyśmy choć trochę zaangażowali
się w wiarę, zawarli pokój i zakończyli
wszelkie zło, świat stałby się wesel-
szy, łatwiejszy i kolorowy. Myślę, że
doskonałym krokiem w XIX w. był
pacyfizm – ruch polityczny potępia-
jący wszystkie wojny. Dobro istnieje
na ziemi. Jest wielu ludzi, którzy
wyciągają pomocną dłoń np. Janina
Ochojska, Jurek Owsiak.

Przestrzegając Bożych przykazań
zbliżamy się do Niego i pozostałych
ludzi. Każdy z nas ma wolną rękę
i prawo do życia.

Agnieszka Keler
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ZAKON KRZYŻACKI
RYCERZE W BIAŁYCH PŁASZCZACH

W powszechnej opinii Zakon
krzyżacki to odległa historia zwią-
zana ze średniowieczem. Hołd zło-
żony 10 kwietnia 1525 roku przez
ostatniego Wielkiego Mistrza, Al-
brechta Hohenzolerna synowi Kazi-
mierza Jagiellończyka Zygmuntowi
Staremu to kres państwa niemiec-
kich mnichów-rycerzy w Prusach.
Opinia ta jednak okazuje się nie-
prawdziwa. Kilka lat temu Wiel-
ki Mistrz Zakonu, który przybył
z Wiednia do Malborka, był zainte-
resowany dawnymi posiadłościami
krzyżackimi w Skarszewach. Seku-
laryzacja z 1525 roku nie objęła
zakonu w Rzeszy Niemieckiej oraz
gałęzi inflanckiej. Zakon z cza-
sem związał się z najpotężniej-
szą dynastią Europy, Habsburgami
i był traktowany w cesarstwie jako
„domowy zakon”. Bracia zakon-
ni zajmowali się służbą sanitarną,
a w XIX wieku tworzyli rucho-
me szpitale polowe. Wykonywali
te prace, na które nie starcza-
ło im czasu w średniowiecznych
Prusach. Po rozpadzie Austro-Wę-
gier arcyksiążę Eugeniusz w 1923
roku rezygnuje z urzędu Wielkie-
go Mistrza. Dyplomacja austriacka
uzyskała w 1929 roku zgodę od
papieża Piusa XI na likwidację Za-
konu Niemieckiego, braci-rycerzy
i powołanie Zakonu Niemieckiego,
braci duchownych – wyłącznie księ-
ży. Rezydencją Wielkiego Mistrza

i stolicą zakonu jest Wiedeń. W tej
formie Zakon istnieje i w Anno
Domini 2004.

Jak zorganizowany był Zakon
w średniowieczu? Ziemie zakonu
podzielono na komturie, którymi
zarządzał komtur. Zamek komtu-
rii był jednocześnie klasztorem.
W zamku-klasztorze musiało być
co najmniej 12 braci-rycerzy, 6 bra-
ci-kapelanów oraz 24 pachołków
(po dwóch na każdego rycerza).
Jeśli kapłanów było mniej niż 6,
mogli uzupełniać ich klerycy lub
psalmiści. Sami Krzyżacy nazywali
siebie Deutschritter, czyli Rycerza-
mi Niemieckimi. Z Rzeszy Niemiec-
kiej docierali ochotnicy do Prus
w ciągu czterdziestu dni. Był to
czas potrzebny w średniowieczu do
odbycia podróży z Gandawy do Mal-
borka, z bliższych rejonów do stolicy
państwa braci-rycerzy można było
dotrzeć w dwa tygodnie.

Z trzech zakonów rycerskich
powstałych w czasie wypraw krzy-
żowych Templariuszy, Joanitów
i Krzyżaków to ci ostatni najpóźniej
opracowali swoje przepisy i reguły
życia wewnętrznego. Początkowo
wiedli oni spór z templariuszami
o strój zakonny. Ostatecznie papież
Innocenty III zezwolił im w 1211
roku na noszenie takiego samego
białego płaszcza jak francuscy ry-
cerze zakonnicy, z tą różnicą, że
mieli oni dla odróżnienia nosić na
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płaszczu czarny krzyż (templariu-
sze mieli na płaszczu krzyż koloru
czerwonego). Następny papież Ho-
noriusz III (1216 – 1227) wydał na
rzecz Zakonu Marii Panny aż 113
bulli.

Funkcjonowanie Zakonu okre-
ślały „Statuty” ułożone w pierw-
szej połowie XIII wieku. „Statuty”
składały się z trzech części. Część
pierwsza stanowiła o samej regule
– „Reguli et tytuli fratrum”, dru-
ga określała zachowanie się braci,
trzecia opisywała zwyczaje zakon-
ne o charakterze proceduralnym.
Reguła z kolei dzieliła się na trzy
części, pierwsza opisywała podsta-
wowe założenia zakonu, druga or-
ganizację szpitali, trzecia normy
i przepisy życia zakonnego. Podsta-
wowe założenia Zakonu opisywane
były również w trzech działach.
Krzyżacy jak większość zakonni-
ków składali śluby: posłuszeństwa,
ubóstwa, czystości oraz dodatko-
wy, wynikający z ich rycerskiego
charakteru, ślub walki z nieprzyja-
ciółmi Chrystusa. Myśl przewodnia
braci rycerzy została ujęta w nastę-
pującym zapisie: „czystość, wyrze-
czenie się własnych ambicji na rzecz
zakonu”, co oznaczało bezwzględ-
ne posłuszeństwo oraz ubóstwo.
Jako zakonnicy Krzyżacy zobowią-
zani byli do odmawiania modlitwy
Ojcze Nasz, a od 1309 roku każ-
dy mnich-rycerz miał co godzinę
odmawiać Salve Regina lub Ave.
Również kilka razy w nocy budzono
ich na wspólne modlitwy. Szczegól-
ną czcią mieli otaczać Najświętszą
Marię Pannę, swoją patronkę. Raz

w tygodniu na spotkaniu kapituły
zobowiązani byli publicznie wyznać
swoje winy. Ksiąg klasztornych ra-
czej nie czytali, bo wielu z nich było
analfabetami.

Krzyżacy mieli poważne proble-
my z dochowaniem wierności skła-
danym ślubom. Szczególnie trudno
było im dotrzymać ślubu ubóstwa,
gdy z czasem państwo krzyżackie
stawało się bardzo bogate. Z bie-
giem lat zezwalano nawet na po-
siadanie złota oraz pieniędzy, kara-
no jedynie tych, którzy zataili te
kwoty przed przełożonymi. Wiel-
cy Mistrzowie nie byli najlepszym
przykładem dla swych współbraci.
Konrad von Jungingen w 1401 roku
wydał 15 grzywien (za te pieniądze
można było kupić dwa dobre konie
i sześć krów) na zakup atłasu na
poduszki i obrusy. Dwa lata później
z sześciu kilogramów srebra wyko-
nano na jego stół 14 półmisków.
Wino do Malborka sprowadzano
z Nadrenii, Burgundii, Węgier, Gre-
cji. Choć prawa zakonne stanowiły,
że „bracia nie mogą bez specjalnego
zezwolenia pić niczego poza wodą”.

Strojem Krzyżaków był biały
płaszcz-opończa z prostym czarnym
krzyżem oraz szata bez rękawów
sięgająca kolan, którą zakładano na
zbroję. Szatę tę nazywano „wappen-
rock”. Jan Długosz w swej Kronice
pisał, że z „wappenrock”, w którym
poległ pod Grunwaldem Ulryk von
Jungingen, wykonano ornat i Wła-
dysław Jagiełło przesłał go jako wo-
tum do kościoła w Kijach pod Piń-
czowem. Płaszcz posiadał kaptur.
Szaty szyto z sukna a noszone w zi-
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Tabor krzyżacki w marszu.

Ten Krzyżak łamie przepisy zakonne o stroju i obyczajach.
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mie podbijano futrem. Nie wolno
było nosić żadnych ozdób. Jedyną
ozdobą Krzyżaka była broda. Brat-
-rycerz musiał mieć brodę, bez niej
do zakonu nie przyjmowano. Za-
bronione były czarne spodnie, szpi-
czaste buty z obcasami, ozdabiane
dodatkowo sznurówki oraz modne
w średniowieczu czarne szpiczaste
kapelusze.

Krzyżacy nie mogli mieszkać
i sypiać w osobnych komnatach.
Rycerze zakonnicy spali w dormito-
rium (sypialnia klasztorna) w ubra-
niach i butach z bronią przy łożu.
Nie posiadali własnych skrzyń czy
kufrów. „Statuty” określały ponad-
to, co mieli jeść, kiedy pościć, jak
utrzymywać higienę i kiedy zmie-
niać rzeczy osobiste. Cenna była
cnota milczenia i obowiązek upo-
minania się oraz pokuta. Reguła
nie zapominała również określić,
jak należy organizować polowania,
jakie zwierzęta łowić. Szczególną
uwagę prawa zakonne poświęcały
zadaniom rycerskim. Najważniej-
szym nakazem była bezwzględna
dyscyplina i posłuszeństwo wobec
dowódcy w czasie obozowania, mar-
szu i bitwy. Przypomnę, że naczel-
nym wodzem był wielki mistrz
a jego zastępcą wielki marszałek.
Wojsko zorganizowane było w cho-
rągiew. Przy chorągwi znajdowali
się najlepsi rycerze, którzy strzegli
chorążego. Rycerze nie mogli od-
dalać się od swojej chorągwi. Bez
rozkazu nie wolno było odkładać
broni ani zdejmować zbroi. Staran-
nie sprawdzano siodła koni, stan
mieczów i oporządzenia. Marsz od-
bywał się tylko w kolumnie. Wierz-
chowców nie można było poić ani

karmić bez rozkazu dowódcy. Sy-
gnał postoju i wymarszu dawał
trębacz. Na obozowisku pierwszy
wystawiano namiot kapliczny oraz
namiot Wielkiego Mistrza. W obo-
zie nie było kuchni, każdy sam
przyrządzał sobie posiłek. Z obozo-
wiska nie oddalano się poza zasięg
wzroku. Do bitwy ustawiano się
w popularny w tamtych czasach
szyk „w płot”, rycerze stawali obok
siebie w jednej linii. Rozkaz ata-
ku podawano chorągwią, nie wolno
było rozpocząć bitwy samodzielnie.
Wojskom zakonnym towarzyszyli
zawsze kowale, którzy naprawiali
broń, zbroję i podkuwali konie.

Do utrzymania dyscypliny i po-
rządku służył system różnorodnych
kar. Za najcięższe przewinienia usu-
wano z zakonu, co w średniowieczu
oznaczało eliminację ze społeczeń-
stwa chrześcijańskiego. Za poważne
przestępstwa karano również do-
żywotnim lub dwuletnim lochem.
Mniejszymi karami było: zabranie
płaszcza zakonnego, konia lub bro-
ni, rok ciężkich robót, skierowa-
nie do pracy wśród braci służeb-
nych. Do lżejszych kar zaliczano:
zmniejszenie porcji jedzenia, chło-
stę, trzydniową pokutę z postem.
Państwo zakonne było wyjęte spod
sądów królewskich i biskupich, dla-
tego wielcy mistrzowie mogli ka-
rać swych poddanych karą śmierci
włącznie ze spaleniem żywcem na
stosie. Taki przypadek miał miejsce
w historii zakonu.

Mariusz Paradecki
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STAROPOLSKIE OBYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

Z obchodzeniem Świąt Boże-
go Narodzenia od zawsze łączyło
się wiele tradycyjnych zwyczajów
i rozmaitych przesądów.

We wszystkich środowiskach
społecznych Boże Narodzenie za-
zwyczaj spędzano wesoło i syto,
spożywając różne tradycyjne po-
trawy. Największym przysmakiem
były na wiele sposobów przygo-
towywane ryby, grzyby, placki na
miodzie, słodycze i trunki.

Wieczerza wigilijna gromadzi-
ła wszystkich domowników, bez
względu na ich pozycję społecz-
ną (w miastach służba i czelad-
nicy zasiadali przy jednym stole).
Powszechnie praktykowanym zwy-
czajem było zostawianie pustego
miejsca przy stole dla przypadko-
wego przychodnia, a czasem także
jadła dla zmarłych i nieobecnych.

W niektórych domach pod ob-
rusem rozścielano siano, na wsiach
z kolei w kącie izby ustawiano
snop słomy. W dniu Wigilii pan-
ny i kawalerowie wyciągali źdźbła,
wróżąc sobie, kto z nich najszybciej
zmieni stan cywilny. Zielone źdźbło
oznaczało ślub w tym karnawa-
le, zwiędłe – oczekiwanie, żółte –
staropanieństwo lub starokawaler-
stwo.

Wieczerzę wigilijną poprzedza-
no łamaniem się – niekiedy po-
smarowanym miodem – opłatkiem,

podczas którego składano sobie ży-
czenia zdrowia i pomyślności. Po-
kruszony opłatek dawano także in-
wentarzowi. Uważano bowiem że
krowa po spożyciu opłatka przez
cały rok będzie dawała mleko.

Wierzono, że w wieczór wigilij-
ny woda w studniach zamienia się
w wino, że o północy zwierzęta mó-
wią ludzkim głosem, dobre słowo
ukochanej lub ukochanego przyno-
si pomyślność, a wygrana w karty
gwarantuje powodzenie przez cały
rok.

W dawnej Polsce nie znano
zwyczaju ubierania choinek. Prak-
tykowano natomiast obdarowywa-
nie się wzajemnie prezentami, czyli
tzw. kolędę.

O północy ruszano do kościoła
na pasterkę, która ze względu na
dobry humor ludzi, znajdujących
się pod wpływem różnych trunków,
upływała w pogodnym nastroju.
Młodzież dopuszczała się w tym
dniu żartów i wybryków, np. na-
lewanie atramentu do kropielnicy
lub przyczepianie klęczącej kobie-
cie końca spódnicy do kołnierza.

Materiały źródłowe wskazują,
że w minionych wiekach nie ob-
chodzono tak hucznie jak dziś No-
wego Roku. Dzień ten był jednak
szczególny ze względu na wróż-
by dotyczące przyszłości. Panowało
mniemanie, że jeśli komuś uda się
żartem okraść inną osobę, nadcho-
dzący rok będzie dlań szczęśliwy.
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W okresie między Bożym Naro-
dzeniem a wielkim postem duchow-
ni odwiedzali domostwa wiernych.
Wszędzie wygłaszali krótkie ka-
zania, udzielali błogosławieństwa,
otrzymując tzw. kolędę – chłopi ob-
darowywali duchownych produkta-
mi spożywczymi, mieszkańcy miast
pieniędzmi. Oprócz duchownych po

kolędzie chodzili kolędnicy, prze-
brani za różne postaci biblijne.
Ludność witała ich zawsze z wiel-
ką radością. Kolędowanie bowiem
stanowiło niecodzienną rozrywkę.

Katarzyna Zagraba

Na podstawie: Z. Kuchniewicz, Obyczaje
staropolskie, Łódź 1975.

KAPELAN ATEŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Bohaterem tej historii jest
ksiądz infułat doktor Józef Wójcik.
W 2004 roku wraz z ks. Edwardem
Pieniem, był kapelanem polskich
olimpijczyków. Osobiście został za-
proszony przez attache olimpia-
dy Jacka Gmocha w porozumie-
niu z prezesem PKOL-u Stefanem
Paszczykiem i sekretarzem gene-
ralnym Januszem Taterą. Kapelani
mieszkali w Atenach, w klaszto-
rze ojców jezuitów. Dojeżdżali do
wioski olimpijskiej, aby odprawiać
Msze św. dla olimpijczyków. W ko-
ściele przy klasztorze odprawiali
Msze św. dla kibiców.

Ks. Józef Wójcik, proboszcz pa-
rafii w Suchedniowie, był osiem-
naście razy karany przez władze
PRL-u, dziewięciokrotnie wieziony
za obronę wiary, odprawianie Mszy
św. oraz nauczanie dzieci i młodzie-
ży religii.

W trzy miesiące po święceniach
kapłańskich trafia po raz pierwszy
do więzienia.” (. . .) Z wyprawką
więzienną, na którą składały się
aluminiowy talerz i miska, łyżka,

kubek, koc, jasiek wielkości głowy
wypchany sianem i ręcznik pro-
wadzono mnie do celi nr 3 (. . .)
Przez moment zatrzymałem się na
progu i powiedziałem: Niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nie odpowiedzieli. Jeden powie-
dział: patrz jaki pobożny złodziej,
chyba gdzieś kościół okradł.

– Mów za co cię zwinęli?
– Za kazanie, księdzem jestem.
– Nie zalewaj kawałów. Mów na

czym wpadłeś?
– Wcale nie zalewam, księdzem

jestem.
Po urządzeniu się w celi za-

cząłem odmawiać brewiarz. Gdy
skończyłem, rozpocząłem modlitwę
na różańcu. Oni w tym czasie spe-
netrowali mój brewiarz, poznali, że
tekst jest pisany po łacinie. Nie
wytrzymali dłużej i jeden z nich
oświadczył z radością

– Proszę księdza niech się ksiądz
nie martwi. My jesteśmy starzy
ministranci.

Jeden był milicjantem i wziął
łapówkę od szewca, który niele-
galnie robił buty, w postaci pary
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nowych butów. Drugi miał manko
jako magazynier. (. . .)

Podczas trzeciego pobytu w wię-
zieniu.

„(. . .) W Radomiu, w celi nr
22 z ulicy dolatywały do nas głosy
dzieci, które nas pocieszały: „Pa-
nowie złodzieje nie martwcie się.
Będzie amnestia”.

Podczas czwartego pobytu
w więzieniu.

„(. . .) Zaczęło się od wspólnej
modlitwy z więźniami. Następnie
wystosowałem do księdza Pryma-
sa list. Podpisało go dziesięciu
więźniów. List zawierał prośbę, by
ksiądz kardynał Wyszyński wyjed-
nał owym więźniom u Ojca Św. bło-
gosławieństwo na godzinę śmierci.
(. . .) Zostałem ukarany izolatką,
przesiedziałem w niej około 36 go-
dzin. Podczas pobytu w izolatce
zjawił się naczelnik, któremu po-
wiedziałem:

– Proszę się wczuć w moje po-
łożenie, panie naczelniku. Jestem
księdzem. Klękam do modlitwy,
a więźniowie proszą: „niech ksiądz
modli się na głos, bo i my chce-
my brać udział w tej modlitwie”.
Co, może miałem powiedzieć, że
nie będę się z nimi modlił? Czy
nie mieliby wówczas prawa, gdy
będę na wolności powiedzieć, że
w więzieniu spotkali tchórza? (. . .)

Podczas siódmego pobytu w wię-
zieniu

„(. . .) Do więzienia w Pińczowie
zostałem przeniesiony z ks. Rogu-
siem. W Pińczowie mieszkaliśmy
w osobnych celach.

– Wójcik, nie możemy was dać
razem z Rogusiem, bo wy jesteście

recydywista i zgorszylibyście Rogu-
sia. (. . .) Na zakończenie widzenia
uklęknęliśmy z ks. Rogusiem na
środku pokoju. Widok był zapew-
ne wzruszający: dwóch kapłanów
w drewniakach i w drelichach wię-
ziennych na klęczkach przed swoim
biskupem. Zauważyłem, że straż-
nik więzienny, który nas pilnował,
wyciągnął chusteczkę i ocierał łzy.

(. . .) – Wójcik, jak wy sobie
wyobrażacie swoją spowiedź?

– Zwyczajnie. Strażnicy odpro-
wadzą nas do kościoła, wyspowia-
damy się i wrócimy do więzienia.

– Wójcik, oszaleliście chyba.
– Widzę jeszcze inne rozwiąza-

nie.
– Jakie?
– Poprosić księdza z parafii do

więzienia.
– To niemożliwe Wójcik, czy

wiecie, co działoby się wówczas
w więzieniu? Ci złodzieje, co tu
siedzą, wszyscy chcieliby się spo-
wiadać.

– Miałby pan największy suk-
ces w swoim życiu, jako naczelnik
więzienia. Przecież oni wszyscy sie-
dzą w więzieniu, aby się poprawić.
A czy jest lepszy środek na poprawę
życia niż dobra spowiedź? (. . .)

Podczas ósmego pobytu w wię-
zieniu.

„(. . .) – Wójcik, co wy tak ciągle
siedzicie w tym więzieniu? Przecież
są jeszcze inni księża?

– Każdy ksiądz ma wyznaczone
do spełnienia zadanie jemu wła-
ściwe. Mnie przypadło zwiedzanie
więzień i odsiadywanie w nich wy-
roków. (. . .)”
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Podczas dziewiątego pobytu
w więzieniu.

„(. . .) Moi współwięźniowie cie-
szyli się, że mieli pośród siebie
księdza. Był to dla nich pewien
doping. Kontrolowali swoje postę-
powanie. Na widok tego ogromu
ludzkiej życzliwości, okazywanej
w tak prostych przejawach cisnę-
ły mi się do oczu łzy. Do księdza
Prymasa wysłałem telegram: „Po-
niewierkę w areszcie milicyjnym
oraz dziewiąty pobyt w więzieniu
za odprawienie Mszy św. składam
na ręce Waszej Eminencji, jako
podziękowanie za dzieło Wielkiej
Nowenny, uroczystości milenijne,
a nade wszystko za nawiedzenie
w naszym mieście Radomiu.” (. . .)

W 1966 roku w całej
Polsce obchodzono Tysiąclecie
Chrztu-Millenium. Po Polsce po-
dróżowała kopia obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej. W Gdańsku
uroczystości milenijne trwały od
23 do 29 maja 1966 roku. Przybyli
przedstawiciele Episkopatu Polski
z Prymasem Wyszyńskim na cze-
le. Wszystkich przywitał ówczesny
biskup gdański Edmund Nowicki.
Przed Bazyliką NMP dyrygentem
śpiewów i procesji był ks. prof.
T. Gocłowski – obecny arcybiskup.

1 IX 1966 roku Milicja Obywa-
telska zaaresztowała kopię cudow-
nego obrazu. Uwolnienia obrazu
dokonał w 1972 roku ks. Józef
Wójcik z ks. Romanem Siudkiem
i paroma siostrami zakonnymi.
Wykradli obraz przetrzymywany
w „areszcie” na Jasnej Górze.

„(. . .) Gdyśmy wynieśli Obraz
z ukrycia, wrażenie było prze-
ogromne. Ksiądz Prymas na widok
Obrazu miał łzy w oczach, ze czcią
ucałował Obraz. Ksiądz Kardynał
Wojtyła przeżył tę chwilę podobnie.
Potem spojrzał na mnie, dał znak,
abym się przybliżył i powiedział
mi:

– Oj ludzie, ludzie, jak wyście
to zrobili?

A potem dodał po łacinie:
– audacimus fortuna iuvat (od-

ważnym szczęście sprzyja).
(. . .) Przeżycie wszystkich po

ukazaniu się Obrazu było niesa-
mowite. Ludzie płakali, klękali,
własnym oczom nie wierzyli. Nie
wierzył ks. Biskup z Lubaczowa.
Powiedział do swojego sąsiada Bi-
skupa na głos:

– To cwaniaki, namalowali so-
wie nowy Obraz. Ale, gdy zobaczył
tabliczkę na Obrazie – uwierzył.

Ksiądz Prymas wygłosił kaza-
nie, zgodnie z ustaleniem na pleba-
ni, że zjawienie się Obrazu jest zna-
kiem normalizacji. (. . .) „Cieszymy
się więc, że wróciła, że. . . jest! Jak
na Godach w Kanie – jest z nami
i wśród nas! (. . .)

Marek Dziekoński

Opracowano na podstawie „Moja
wielka nowenna” – ks. Józef Wójcik. Po
raz pierwszy książka ta została wydana
w numerze trzecim serii „Zeszyty Hi-
storyczne Ruchu Młodej Polski” przez
wydawnictwo Młodej Polski w Gdańsku
w 1981 roku. Również na podstawie
książki ks. Józefa Wójcika – „. . . i wró-
ciła na szlak nawiedzenia” Wydanie II
uzupełnione 2001 rok oraz „Te Deum
Narodu polskiego” – Petera Rainy.
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA

26 października 2004 roku w prze-
stronnych pomieszczeniach Gminnej
Biblioteki Publicznej w obecności dy-
rektor szkoły podstawowej Elżbiety
Gralak oraz dyrektor GOK Agaty
Opałka odbyła się uroczystość pa-
sowania na czytelnika uczniów klas
pierwszych. Trzecioklasiści przedsta-
wili krótki program artystyczny przy-
gotowany na tę okoliczność pod okiem
Ewy Wojewódki i Doroty Jaszewskiej.
W występie wzięły także udział przed-
stawicielki klas szóstych Ludmiła
Kołek i Marta Stankiewicz. Dzieci
z dużym zaangażowaniem przygoto-
wywały zarówno swoje role jak i stroje
do występu dla młodszych kolegów.
Po części artystycznej pierwszokla-
siści złożyli uroczyste przyrzeczenie

oraz zostali pasowani przez bibliote-
karkę Annę Chmielewską na czytelni-
ków. Podopieczni Ewy Wojtas i Alek-
sandry Olejnik udekorowani zostali
okolicznościowymi plakietkami oraz
obdarowani drobnymi upominkami.
Odśpiewanie przez nowoprzyjętych
w szeregi czytelników piosenki „Li-
terkowo” zakończyło występ.

Uroczystość w Gminnej Biblio-
tece Publicznej była dużym prze-
życiem dla uczniów. Trzecioklasiści
pierwszy raz występujący poza szko-
łą mieli kłopot z opanowaniem tremy,
a pierwszaki długo jeszcze dzieliły się
wrażeniami z niecodziennej wizyty
w bibliotece.

Ewa Wojewódka

Pierwszoklasista pasowany przez bibliotekarkę Annę Chmielewską na
czytelnika.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Dnia Nie-
podległości w Trąbkach Wielkich
były piękną lekcją patriotyzmu.
Zaangażowanie młodzieży w wy-
stawiane programy artystyczne
daje nadzieję, że my Polacy jeste-
śmy świadomi swojej tożsamości
narodowej.

W przededniu święta narodo-
wego młodzież gimnazjum uczest-
niczyła we Mszy św. za Ojczyznę.
W szkole dyrektor przybliżył po-
stać Józefa Piłsudskiego, a klasa
III c przedstawiła II część „Dzia-
dów” Adama Mickiewicza. W spek-
taklu tym uczestniczyli radni i soł-
tysi, którzy przybyli na uroczy-
stość po zakończeniu sesji Rady
Gminy.

10 listopada odbyła się też
w sali widowiskowej GOK pre-
miera spektaklu słowno-muzycz-
nego „KOLORY OJCZYZNY”, te-
matycznie związanego ze Świętem
Niepodległości. „Na program zło-
żyły się utwory poetyckie prze-
pojone szacunkiem dla przeszło-
ści, pokorą wobec teraźniejszo-
ści i nadzieją względem przy-
szłości.” – tymi słowami Stani-
sław Szulist zaprosił na spek-
takl przygotowany przez grupę
(NIE)GRZE(SZ?)(CZ?)NI. W wy-
konaniu M. Idem, K. Świeczkow-
skiej, A. Bąk, P. Szulist, M. Kotuli,
P. Schuchardta i T. Schuchardta

usłyszeliśmy teksty Cz. Miło-
sza, C. K.Norwida, J. Słowackie-
go, T. Różewicza, D. K.Lebiody,
A. Osieckiej, K. Staszewskiego,
J. Pietrzaka, J. Iwaszkiewicza,
K. Wojtyły i grupy hip-hopowej
O. S.T.R. Tradycyjnie już w Dniu
Niepodległości zaprosiliśmy miesz-
kańców gminy do gimnazjum.
W tym roku mogliśmy podziwiać
występy utalentowanej młodzie-
ży. Po historycznym wprowadze-
niu w święto 11 listopada przez
dyrektora Mariusza Paradeckiego
uczniowie III klasy pod kierun-
kiem Barbary Paradeckiej wysta-
wili II część „Dziadów” Adama
Mickiewicza. W półmroku Guślarz
– Paweł Schuchardt przyzywał du-
chy – aniołki (M. Idem i M. Żyłę),
zjawę (Ł. Szwemińskiego) i pośred-
nie duchy – Zosię, którą zagrała
M. Paradecka. Aktorom akompa-
niował Janusz Beyer.

Następnie podziwialiśmy To-
masza Schuchardta w „Wielkiej
Improwizacji”, na zakończenie zaś
wystąpiły uczennice Szkoły Mu-
zycznej z Gdańska z koncertem
skrzypcowym.

Przy odrobinie dobrej woli i za-
chęty łatwo wskrzeszać w młodych
ludziach wrażliwość na Polskość.

Dorota Niewiadomska
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Spektakl słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu grupy
teatralnej (NIE)GRZE(SZ?)(CZ?)NI.

Inscenizacja II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
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KRONIKA (nie tylko parafialna)

21 października odbyło się uroczyste
oddanie do użytku nowego chodni-
ka w Kłodawie. Poświęcenia dokonał
miejscowy proboszcz ks. Bronisław
Chudy. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele samorządu powiato-
wego, ponieważ była to inwestycja
współfinansowana (po 50 %) z samo-
rządem gminnym.

***

1 listopada, jak co roku, odwiedzili-
śmy groby naszych bliskich. Cmenta-
rze zostały uporządkowane, a groby
ozdobione kwiatami. Na wszystkich
mogiłach, nawet tych zapomnianych,
zapalono znicze jako znak naszej pa-
mięci i więzi ze zmarłymi.

***

6 listopada w naszym kościele została
odprawiona Msza św. dziękczynna
w 50-lecie sakramentu małżeństwa
Anny i Jana Sulewskich z Trąbek
Wielkich.

***

7 listopada chrzest św. w kościele
w Trąbkach Wielkich otrzymali:

� Oskar Janusz Burzyński, syn Ane-
ty i Janusza zam. w Gołębiewie
Wielkim

� Karolina Misior, córka Janiny i To-
masza zam. w Kleszczewie.

***

10 listopada odbyła się VIII zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W Porządku obrad, które tym razem
odbyły się w czytelni Gminnej Biblio-
teki Publicznej w budynku Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich, znalazły
się m. in. następujące tematy:

1) Dokonano zmian w budżecie gminy
na 2004 rok.

2) Wyrażono zgodę na zamianę nieru-
chomości (działek) stanowiących wła-
sność gminy i własność osób fizycz-
nych we wsi Trąbki Wielkie:

� działki gminnej budowlanej nr
92/25 położonej na nowym osie-
dlu przy ul. Sportowej na działkę
prywatną rzemieślniczą nr 300 po-
łożoną na terenie działek rzemieśl-
niczych za SKR;

� działek gminnych nr 137/1 i 137/18
zabudowanych budynkiem dawnej
kotłowni niedaleko ulicy Parkowej
na działkę prywatną budowlaną nr
70/1 położoną w pobliżu stacji paliw.

3) Podjęto uchwałę w sprawie nadania
nazw ulicom w Trąbkach Wielkich:

� ulicy prowadzącej od szosy Gdańsk
– Starogard Gd. w kierunku cmen-
tarza nadano imię ks. Feliksa Gło-
wienki, wieloletniego proboszcza
trąbkowskiej parafii;

� nowym ulicom wydzielonym na
osiedlu domków jednorodzinnych,
położonym pomiędzy ulicami Spor-
tową i Leśną nadano nazwy: Po-
ziomkowa, Jagodowa i Malinowa.

4) Podjęto uchwałę w sprawie wyraże-
nia woli nieodpłatnego nabycia przez
gminę działek, na których położona
jest nieczynna linia kolejowa Pszczół-
ki – Kościerzyna. Gmina może zostać
właścicielem linii na odcinku w gra-
nicach naszej gminy tj. od Sobowidza
do Gołębiewka. W dalszej perspekty-
wie na tej trasie ma powstać ścieżka
rowerowa przy wsparciu finansowym
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Nowo ochrzczony Oskar Janusz Burzyński z Gołębiewa Wielkiego wraz z rodzicami
i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Karolina Misior z Kleszczewa wraz z rodzicami i chrzestnymi.
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Nowo ochrzczona Agnieszka Płocke z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami i chrzest-
nymi.

Czcigodni jubilaci Anna i Jan Sulewscy podczas złotych godów.
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Unii Europejskiej. Podobne uchwały
podjęły samorządy gmin Pszczółki
i Skarszewy.

5) Podjęto uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia tzw. Planów Rozwoju Miejsco-
wości. Plany te dotyczą rozwoju po-
szczególnych wsi w dłuższym okresie,
ale obejmują także konkretne zamie-
rzenia na lata 2004 – 2005. Plany były
najpierw uchwalone przez mieszkań-
ców na zebraniach wiejskich, a na-
stępnie przedłożone do zatwierdzenia
przez Radę Gminy. Z 12 przedłożo-
nych w wyznaczonym terminie i speł-
niających ustalone wymogi planów,
radni w głosowaniu tajnym wybra-
li 5, na które zabezpieczono środki
w budżecie gminy w kwocie 20 tys. zł
na każde sołectwo. Wszystkie zgło-
szone wnioski z terenu wojewódz-
twa Pomorskiego zostaną ocenione,
a te które zostaną zakwalifikowane
do realizacji mogą otrzymać dotację
w wysokości do 80 % wartości zada-
nia. Poniżej prezentujemy wybrane
plany:

� Gołębiewo Średnie: budowa świetli-
cy wiejskiej;

� Sobowidz: budowa parkingu przy
jeziorze obok kościoła i moderniza-
cja chodnika wzdłuż ul. Kościuszki;

� Zaskoczyn: budowa placu zabaw dla
dzieci, remont świetlicy i budowa
boiska;

� Zła Wieś: budowa wiaty rekreacyj-
nej i zagospodarowanie tzw. cen-
trum wsi;

� Postołowo: budowa wielofunkcyjne-
go boiska.

6) Podjęto uchwałę w sprawie należ-
ności z tytułu podłączenia budynków
do sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie naszej gminy. Opłata wynosi

900 zł od każdego przyłącza i może
być rozłożona na raty:

� do 6 miesięcy – bez odsetek

� do 12 m-cy – 10 % odsetek od całej
kwoty

� do 24 m-cy – 20 % odsetek od całej
kwoty

Opłatę obniża się o 30 % od każdego
mieszkania i lokalu użytkowego w bu-
dynkach wielorodzinnych o wspólnym
przyłączu. Należność za podłączenie
się do kanalizacji właściciele lub za-
rządcy budynków będą wpłacać po
podpisaniu stosownej umowy z Urzę-
dem Gminy.

7) Uchwalono „Program ochrony śro-
dowiska wraz z planem gospodarki
odpadami dla gminy Trąbki Wielkie
na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2008 – 2011”.
Zgodnie z ustawą o odpadach z 2001 r.,
plany gospodarki odpadami są opraco-
wywane na szczeblu krajowym, woje-
wódzkim, powiatowym oraz gminnym
i podlegają aktualizacji nie rzadziej
niż co 4 lata.

Po zakończeniu sesji radni i sołtysi
wzięli udział w uroczystej akademii
z okazji Święta Niepodległości, którą
przygotowała młodzież gimnazjalna.

Po akademii radni i sołtysi udali się
na teren oczyszczalni ścieków w Trąb-
kach Wielkich, aby wziąć udział w uro-
czystym oddaniu do użytku oczysz-
czalni i kanalizacji sanitarnej – I etap.

***

10 listopada, w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Trąb-
kach Wielkich, Grupa Teatralna
„(Nie)grze(sz?)(cz?)ni” przedstawiła
program pt. „Kolory Ojczyzny” z oka-
zji Święta Niepodległości.
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Szerszą relację z obchodów Święta
Niepodległości w Trąbkach Wielkich
zamieszczamy na stronach 24 – 25.

***

Na półmetku sezonu piłkarskiego
2004 – 2005 nasze drużyny osiągnę-
ły następujące wyniki:

1) w grupie I klasy okręgowej zespół
Orzeł Trąbki Wielkie zajmuje 6. miej-
sce z dorobkiem 28 pkt. i stosunkiem
bramek 21:10;

2) w grupie II klasy A zespół Sokół
Ełganowo zajmuje 7. miejsce z dorob-
kiem 14 pkt. i stosunkiem bramek
14:17;

3) w klasie junior A (rocznik 1986)
zespół Orzeł Trąbki Wielkie zajmu-
je 2. miejsce z dorobkiem 27 pkt.
i stosunkiem bramek 31:5;

4) w klasie junior C2 (rocznik 1991)
zespół Orzeł Trąbki Wielkie zajmu-
je 5. miejsce z dorobkiem 11 pkt.
i stosunkiem bramek 25:17.

***

20 listopada chrzest św. w naszym
kościele otrzymała Agnieszka Płocke,
córka Beaty i Marka zam. w Trąbkach
Wielkich.

***

21 listopada, w niedzielne popołu-
dnie, w kościele w Trąbkach Wiel-
kich odbyły się „Zaduszki poetyckie”
przygotowane przez młodzież pod kie-
runkiem ks. Dariusza Woźnego. Przy
świetle świec wspominano naszych
zmarłych parafian i dedykowano im
starannie dobrane wiersze polskich
poetów. Była to poezja tematycznie
związana z przemijaniem, śmiercią
i pamięcią o zmarłych. Spektakl pro-
wadził ksiądz Dariusz, a w recytacji
wspierały go siostry Maria i Ewa
Roszak z Trąbek Wielkich. Szkoda
że było nas w kościele tak niewielu.
Ksiądz Dariusz zapowiedział podobne
Zaduszki w przyszłym roku i już teraz
zaprasza parafian do licznego w nich
udziału.

Opracował S. D.

Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2004

1. W pewnej intencji o zdrowie
2. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Jolanty –
p. Kisicka

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

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Kingi – p. Wiebe

5. Za śp. Anielę Janus
(4. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Andrzeja Brzezińskiego,
godz. 900 (Czerniewo)
W intencji członków róży
św. Katarzyny, zmarłych
i żyjących, godz. 1100

Za śp. Genowefę Dejlitko,
godz. 1800

6. Za śp. Marię Knitter
11. Za śp. Wiktora Bławata

(30. dzień śmierci)
12. Za śp. Bronisława Zimnego

(15. rocznica śmierci),
godz. 730

Za śp. Marię i Tadeusza
Kosikowskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Annę i Leona
Zulewskich, godz. 1100

13. Za śp. Marię Knitter
16. Za śp. Zygmunta

Zarembskiego (13. rocznica
śmierci)

17. Za śp. Stanisława Karcza

Za śp. Teodora Wiebe
i zmarłych z rodziny
Czerwińskich

18. Za śp. Bronisława (7. rocznica
śmierci) i Katarzynę
Iwanowiczów

19. Za śp. Marię Knitter, godz. 730

Za śp. Jana Bukowskiego,
godz. 1100

Dziękczynna za dar
kapłaństwa, w dniu imienin
ks. Dariusza Woźnego,
godz. 1800

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

22. Za śp. Alfonsa Tiborskiego
(2. rocznica śmierci)

23. W pewnej intencji o zdrowie
24. Za śp. Jerzego

Franuszkiewicza
Za śp. Jana, Erykę, Martę
i Jana Mucha

25. Za parafian, godz. 000

Za zmarłych z rodziny
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Jadwigę Borkowską
(1. rocznica śmierci),
godz. 1100

26. Za śp. Metę Cymermann
oraz Władysławę, Józefa
i Aleksandra Plaków, godz. 730

Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 1100

28. Za śp. Danutę Knapińską
(7. rocznica śmierci)
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29. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Marii i Przemysława
Sautyczów

Za śp. Jolantę Kopicką
31. Za śp. Sylwestra Reimusa

ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
25 grudnia: Dawid Jacek Goldschmidt

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Zdzisława Kwiatków
25 grudnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Marioli i Leszka Piotrowskich
26 grudnia: 35. rocznica sakramentu małżeństwa

Reginy i Czesława Gawryjołkólw

Drodzy Czytelnicy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wiele
radości i pokoju. Niech Wasze domy będą zawsze otwarte
dla Maryi, która niesie światu Zbawiciela. Niech pokora
Boga, który stał się Dzieckiem, doda Wam odwagi do
codziennego podejmowania swojego krzyża. Niech Jezus
narodzony w stajence betlejemskiej, narodzi się w Waszych
sercach.
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