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Matko Najświętsza, do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
– Ucieczko grzesznych, módl się za nami!



CZAS WIELKIEGO POSTU

W tym roku już 9 lutego roz-
pocznie się 40-dniowy czas pokutny,
który jest jakby przedłużoną wigilią
największego święta chrześcijaństwa
– Zmartwychwstania Pańskiego. Za-
praszam wszystkich Drogich mi Pa-
rafian do przeżycia tych 40 dni poku-
ty w duchu głębokiej wiary i miłości
do Chrystusa, który „za nas cierpiał
rany”. Niech wielki post nie będzie
tylko określeniem kolejnego okre-
su roku kościelnego, ale stanie się
czasem wewnętrznego nawrócenia
i przemiany serca. Posypanie głowy
popiołem jest jakoby złożeniem de-
klaracji, że chcę podjąć i realizować
dzieła pokutne, by się umocnić do
walki z grzechem. Podsuwam tu wie-
le możliwych propozycji. Próbujmy
zrealizować chociaż jedną z nich.

1. W wielkim poście nie opuszczę
z własnej winy ani jednej niedzielnej
Mszy św. i choć raz wezmę udział
w Drodze Krzyżowej, niedzielnych
Gorzkich Żalach, albo przynajmniej
niech będą odśpiewane w domu z ca-
łą rodziną w niedzielne popołudnie.
Pierwsze przykazanie kościelne zo-
bowiązuje nas, by w niedzielę i święta
nakazane uczestniczyć (a nie tylko
być obecnym) we Mszy św. i po-
wstrzymać się od prac niekoniecz-
nych.

2. Podejmijmy w tym okresie abs-
tynencję od palenia papierosów i od
napojów alkoholowych (to poprawi
nam zdrowie i nieco podreperuje
budżet rodzinny). Taka decyzja jest
też formą kształtowania charakte-
ru i umacnia do powiedzenia „nie”
używkom.

3. Spróbujmy się uniezależnić od
środków medialnych (telewizor, gry
komputerowe). W jednym dniu w ty-
godniu – najlepiej w piątek – w naszej
rodzinie wyłączmy telewizor, a czas
poświęćmy rodzinie, sobie, Bogu.

4. Parafianom prowadzącym ży-
cie w głębszym zjednoczeniu z Bo-
giem proponuję jeden dzień w tygo-
dniu przeżyć o chlebie i wodzie. Wca-
le to nie jest takie trudne, zwłaszcza
jeżeli podejmuje się taki post w kon-
kretnej intencji. Pamiętam prowa-
dzącego u nas przed laty rekolekcje
wielkopostne ojca Jana Krawca, któ-
ry pościł o chlebie i wodzie, by gło-
szone przez niego rekolekcje wydały
dobre owoce nawrócenia.

5. Oprócz modlitwy (Droga krzy-
żowa, Gorzkie Żale, koronka do Mi-
łosierdzia Bożego) i postu (abstynen-
cja od papierosów, alkoholu, dzień
bez telewizji, dzień postu o chlebie
i wodzie) jest jeszcze trzeci ważny
uczynek wielkopostny – jałmużna.
„Niech nie wie lewa twoja ręka, co
czyni prawa”, czytamy u św. Ma-
teusza. Można ją dać na przykład
kupując biednemu dziecku bułkę,
ciastko czy coś do ubrania. Można
włączyć się w zbieraną przez Kościół
ofiarę na Misje lub budowę nowego
kościoła. Okazji jest wiele.

6. Wezmę udział w rekolekcjach
wielkopostnych. Będę uczęszczał na
nauki rekolekcyjne, aby pogłębić
swoją wiarę i przeżyć prawdziwe
nawrócenie przez przystąpienie do
spowiedzi świętej.
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7. Renciści, emeryci, młodzież
i dzieci – macie okazję, by choć raz
w poście wziąć udział w sobotniej
adoracji Najświętszego Sakramentu
i Mszy św. ku czci Matki Bożej, którą
– jak sądzę – bardzo kochacie.

8. Post to czas na pojednanie.
Tyle jest kłótni w pracy, w sąsiedz-
twie, w rodzinach. Pojednaj się, abyś
mógł szczerze w pacierzu modlić się:
„I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy”.

9. Post to czas na pilniejszą na-
ukę w szkole, nadrobienie zaległości.
W czwartym przykazaniu kościel-
nym czytamy: „Zachowywać naka-
zane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w okresach
pokuty (wielki post) powstrzymywać
się od udziału w zabawach”.

10. Czas postu jest również oka-
zją do przemyślenia piątego przy-
kazania kościelnego, które brzmi:
„Troszczyć się o potrzeby wspólno-
ty Kościoła”. Nie chodzi tu tylko
o pomoc materialną na rzecz para-
fii, ale przede wszystkim – o troskę
duchową, np. modlitwę i pokutę pod-
jęta w intencji nawrócenia członka
rodziny.

11. W wielkim poście przewi-
dziane są kolejne katechezy neoka-
techumenalne w naszym kościele.
Przemyśl, skorzystaj i przyczyń się
do powstania nowej wspólnoty, do
pogłębienia życia religijnego, zrozu-
mienia, jaką wartość w twoim życiu
stanowi łaska chrztu św. Neokate-
chumenat jest wspólnotą ogólnoko-
ścielną i ma aprobatę Ojca Świętego,
a na terenie archidiecezji ks. Arcy-
biskupa.

12. W wielkim poście rozpocznie-
my organizowanie raz w miesiącu
niedzieli adoracyjnej, jako realizacji
programu Roku Eucharystii. Mię-
dzy pierwszą a drugą Mszą św.,
albo przed Mszą św. wieczorową (do
przemyślenia) odbywać się będzie
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu.

11. Skorzystajmy wszyscy w wiel-
kim poście z sakramentu pokuty.
Zachęcam do spowiedzi św. general-
nej, czyli z całego życia, szczególnie
przed zawarciem związku małżeń-
skiego i z okazji obchodzonych ju-
bileuszy małżeńskich czy urodzino-
wych.

ks. E. Szymański

NOWE SFORMUŁOWANIA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzy-
mywać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię

Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,

a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2005

6 lutego: 5. niedziela zwykła

Iz 58,7 – 10
1 Kor 2,1 – 5
Mt 5,13 – 16

Jezus powiedział to tłumów: „Jeste-
ście solą ziemi”. Tymi słowami przy-
wrócił sens życia nawet tym, którzy
nie byli apostołami, przyszłymi bi-
skupami, uczonymi, ale pastuchami
owiec, sprzedawcami pszenicy, ho-
dowcami osłów. Każdy z nich był
solą ziemi, był ważny, potrzebny
Bogu i ludziom.

13 lutego: I niedziela wielkiego
postu

Rdz 2,7 – 9; 3,1 – 7
Rz 5,12 – 19
Mt 4,1 – 11

Trzy pokusy – głód ciała, pragnienie
sławy, pragnienie bogactwa. Wyda-
wałoby się, że pierwsza pokusa jest
najlżejsza, następne coraz trudniej-
sze. Tymczasem nie każdy chce
być sławny, nie każdy chce rządzić,
mieć magnetowid i volvo, ale każdy
zmaga się ze słabością ciała.

20 lutego: II niedziela
wielkiego postu

Rdz 12,1 – 4a
2 Tm 1,8b – 10
Mt 17,1 – 9

Zauważmy, że Pan Jezus modlił się
zawsze sam. Przecież ewangeliści
piszą, że oddalał się na modlitwę,

w Ogrodzie Oliwnym zasłaniał się
drzewami, pozostawiając uczniów
daleko od siebie. Tymczasem na
wysokiej górze zatrzymał ich przy
sobie jako świadków swojej modli-
twy. Jakim szczęściem było modlić
się z Jezusem. Jak silnymi poczuli
się wtedy uczniowie, skoro chcieli
budować aż trzy kościoły.

Nocą
Nocą modlił się w Ogrodzie Oliwnym
sam na sam z Aniołem
jak z dziewczynką w bieli
trzej najbliżsi
wybrani zasnęli
kogut wrzasnął nad ranem
biegło serce nie wybrane
takie nie śpi.

27 lutego: III niedziela
wielkiego postu

Wj 17,3 – 7
Rz 5,1 – 2.5 – 8
J 4,5 – 42

Ile jest nieporozumień między Bo-
giem a człowiekiem.

Samarytanka, gdy usłyszała
o wodzie żywej, myślała o wo-
dzie źródlanej, bo ta nie wydaje
się umarłą, skoro się pieni, tryska,
szumi, ucieka jak życie. Tymczasem
Jezus mówił o źródle łaski Bożej.

Uczniowie mówili o chlebie, któ-
ry piecze się z mąki, układa w koszy-
ku, łamie, a przecież Jezus mówił
o pokarmie, który posila duszę.
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Trudno jest przetłumaczyć
z greckiego na polski, ale trudniej
jest przetłumaczyć język Boga na
język ludzki. Cała Ewangelia uczy
nas myśleć po Bożemu. Można by
ułożyć słownik i tłumaczyć z języka
ludzkiego na język Boży.

Śmierć – to spotkanie z Bo-
giem. Nie ma nieszczęścia. Jest
tylko cierpienie. Cierpienie – to do-
świadczenie, które ma nam pomóc
w dojrzewaniu.

ks. Jan Twardowski

POKŁOSIE KOLĘDOWE

Po zakończeniu tegorocznej wi-
zyty duszpasterskiej w rodzinach,
pozwolę sobie na podzielenie się mo-
imi refleksjami.

Tak się składa, że w związku
z peregrynacją Obrazu Miłosierdzia
Bożego w rodzinach, dane mi by-
ło dodatkowo odwiedzić wszystkie
rodziny przyjmujące Obraz i po mo-
dlitwie dłużej się tam zatrzymać. Te-
raz razem z księdzem wikariuszem
odwiedziliśmy w okresie świątecz-
nym naszych parafian w dniach od
27 grudnia 2004 r. do 18 stycznia
2005 r. Celem kolędy w tym roku
było położenie akcentu na ogłoszo-
nym przez Papieża Jana Pawła II
Roku Eucharystycznym. W związ-
ku z tym, w trzech sąsiednich pa-
rafiach, w Mierzeszynie, Trąbkach
Wielkich i Postołowie zostawialiśmy
w każdej rodzinie miesięcznik „Do-
bre Nowiny” w całości poświęcony
tematowi Eucharystii i prosiliśmy
domowników, by zapoznali się z tek-
stami dotyczącymi Mszy św. i adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Mam
nadzieję, że wielu parafian po prze-
czytaniu tych artykułów głębiej bę-
dzie przeżywać udział w niedzielnej
i świątecznej Mszy św. oraz podejmie
postanowienie, by w niej systema-
tycznie uczestniczyć.

Z Panem Jezusem spotykamy się
również na adoracji Najświętszego
Sakramentu. W każdą sobotę w na-
szym kościele trwa adoracja od go-
dziny 15.00 do wieczornej Mszy św.
Zachęcałem wiernych podczas kolę-
dy i teraz ponownie proszę Parafian
o przychodzenie do kościoła na spo-
tkanie z Panem Jezusem ukrytym
w Najświętszym Sakramencie, by
pogłębiali swoją miłość ku Niemu
i dzielili się z Jezusem swoimi pro-
blemami i radościami. Codziennie
w ciągu dnia nasz kościół jest otwar-
ty, aby ułatwić odwiedziny i modlitwę
adoracyjną.

Proszę też, byśmy przychodzili
na Mszę św. ze swoją intencją, która
ułatwi lepsze w niej uczestnictwo.
Ćwiczmy się w takim przeżywaniu
Mszy św., aby móc powtórzyć główną
myśl czytań liturgicznych i homilii.

Podczas kolędy często spotyka-
łem się z prośbą, aby młodzieży nie
pozwalać przebywać na chórze, i aby
małe dzieci nie biegały po kościele,
bo przeszkadzają w modlitwie i sku-
pieniu. Proszę łaskawie pozytywnie
odnieść się do tych postulatów.

Odwiedzam rodziny naszej para-
fii od grudnia 1972 r. i wnioskuję, że
bardzo dużo zmieniło się pozytywnie.
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Już prawie nie zdarzają się „uciecz-
ki” domowników na czas kolędy.
Przeciwnie, często pracujący biorą
sobie dzień urlopu lub zastępstwo
w pracy, by uczestniczyć w kolędzie.
Najczęściej obecne są całe rodzi-
ny, nierzadko też goście. Domy są
posprzątane, a domownicy odświęt-
nie ubrani, czego często brakowało
w latach siedemdziesiątych. Trzeba
przyznać, że mimo wielkiego zubo-
żenia na wsi, mieszkania są coraz
piękniejsze i dobrze umeblowane,
a nowe domy bardzo funkcjonalne
i wygodne. Wypada tylko pogratulo-
wać pomysłowości i starań o nasze
domy i mieszkania. W tym roku tyl-
ko w jednym domu zastałem w czasie
kolędy jednego z domowników bę-
dącego lekko „na gazie”, a ongiś
było to częste zjawisko, zwłaszcza
w mieszkaniach pegeerowskich. Je-
steście bardzo gościnni. Zawsze był
przygotowany obiad, gdy kolęda była
od rana i kawa po południu, a wie-
czorem kolacja. Na szczęście już do
przeszłości należy namawianie na
kieliszek alkoholu, przed laty był
z tym problem.

Dziękuję serdecznie za wspania-
łą posługę kolędową naszym drogim
szafarzom Eucharystii. Spełniają tę
rolę od kilkunastu lat i to z wielkim
taktem. Ja bym tak nie potrafił.
Są bardzo dyskretni, a nadto słu-
żą pojazdem tam, gdzie zachodzi
potrzeba. Dziękuję panom z Ełga-
nowa, Kleszczewa, którzy cały dzień
poświęcają, by do odleglejszych za-
budowań dowieźć księdza.

Cieszę się też z tego, że w rodzi-
nach gdzie kolędowałem nie podej-
mowano tematów politycznych czy
dla Kościoła gdańskiego drażliwych.

W czasie tegorocznej kolędy szczegól-
ny nacisk położony był na systema-
tyczne uczestnictwo naszych wier-
nych w niedzielnej Mszy św. i adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Jest
teraz w naszym rejonie gęsta sieć
kościołów, jest też coraz więcej pojaz-
dów, dodatkowo wiernym służy mały
autobus. W zasadzie, tylko obojęt-
ność religijna, lenistwo duchowe, są
główną przyczyną opuszczania Mszy
św. Kto przewiduje w niedzielę „ko-
nieczną” pracę lub daleką podróż, to
uczestniczyć może we Mszy św. w so-
botę po południu i przez to czyni
zadość niedzielnemu obowiązkowi.
Tu warto dodać, że niektórzy mło-
dzi uczestniczą we Mszy św. bardzo
nieregularnie, i jak to mówią, „gdy
czują potrzebę”. Tym odpowiadam,
że na Mszę św. idziemy z poczuciem
miłości do Chrystusa, a z „potrzebą”
do miejsca na to przeznaczonego. Co
roku w maju i październiku w całej
Polsce odbywa się liczenie uczest-
ników niedzielnej Mszy św. Okazuje
się, że 45 procent parafian nie uczest-
niczy systematycznie we Mszy św.
niedzielnej. Jak na parafię sanktu-
aryjną, to bardzo dużo. Ufam, że
w obecnym Roku Eucharystycznym
to się zmieni na lepsze.

Na koniec składam gorące podzię-
kowanie za Wasze ofiary, tradycyjnie
dawane podczas kolędy. Ja wiem,
jak wielkie jest ubóstwo w wielu
rodzinach i jak trudno jest w skrom-
nym domowym budżecie na przeło-
mie roku wygospodarować dodatko-
wą złotówkę. Tym większa jest moja
wdzięczność dla Was! Niech Bóg
bogaty w miłosierdzie błogosławi na-
szym rodzinom za wstawiennictwem
naszej Trąbkowskiej Pani.

ks. E. Szymański
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PRZEZNACZENIE OFIAR PARAFIALNYCH

Wydaje się, że rocznie parafia-
nie przeznaczają dosyć duże kwoty
pieniężne na potrzeby Kościoła. To
jest prawda. Utrzymywanie wydat-
ków parafialnych i pozaparafial-
nych spoczywa na tych wiernych,
którzy systematycznie uczęszczają
w niedzielę na Mszę św., a jest ich
około 55 procent. Pozostali parafia-
nie rzadko czują się odpowiedzialni
za utrzymanie parafii.

Wydatki na cele pozaparafialne
to:

1) na Seminarium Duchowne –
obecnie 1 zł od każdego mieszkańca,
nawet innowiercy,

2) na Kurię Biskupią – zryczałto-
wana taca z pierwszej niedzieli każ-
dego miesiąca oraz z piątej niedzieli
(jeśli miesiąc ma pięć niedziel),

3) na Katolicki Uniwersytet Lu-
belski – taca z drugiego dnia Świąt
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy
oraz z drugiej niedzieli sierpnia,
a także zbiórka do puszek z trzeciej
niedzieli czerwca i trzeciej niedzieli
września,

4) na Dom Samotnej Matki
w Matemblewie – taca z „pasterki”,

5) na Misje – taca z uroczysto-
ści Objawienia Pańskiego, ofiary ze
„żłóbka”, taca z Wielkiego Piątku,
taca z uroczystości św. Apostołów
Piotra i Pawła, taca z trzeciej nie-
dzieli października,

6) ogólne wydatki parafialne:

� ubezpieczenie kościoła, plebanii
i innych budynków parafialnych
(Dom Pielgrzyma),

� zryczałtowany podatek kwartal-
ny od ilości mieszkańców na tere-
nie parafii (nawet niewierzących)
do urzędu skarbowego,

� 10 % od chrztów, ślubów i po-
grzebów odprowadzić trzeba do
Kurii Biskupiej – opłaty do Kurii
za Oleje święte, korespondencje,
schematyzm i inne opłaty biuro-
we,

� opłaty za energię elektrycz-
ną, świece, komunikanty, wino
mszalne, hostie,

� opłaty za ogrzewanie kościoła,
plebanii, Domu Pielgrzyma,

� opłaty za posługę organisty, za
posługę na plebanii,

� opłata za wodę,
� podatek gminny,

7) fundusz na funkcjonowanie
(wyżywienie, utrzymanie plebanii,
biura parafialnego, ksiąg parafial-
nych),

8) wydatki osobiste – miesięcz-
nie, dwie intencje mszalne na Semi-
narium i na Kurię Biskupią, ZUS,
utrzymanie samochodu,

9) konserwacja budynków, szat
liturgicznych, naczyń liturgicz-
nych.

Nadto podejmowane są w parafii
różne inwestycje. Z Waszych ofiar
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zbudowany został kościół w Po-
stołowie – dziś już samodzielna
parafia.

Jest w budowie kościół Miłosier-
dzia Bożego w Czerniewie (a to jest
jak na parafię bardzo duża inwesty-
cja). W Trąbkach Wielkich w ubie-
głym roku została wybudowana ka-
pliczka ku czci Miłosierdzia Bożego
i postawione w surowym stanie 4
kaplice różańcowe tajemnic światła.
Zakupiłem kielich mszalny i puszkę
na komunikaty oraz 4 białe ornaty.
Dwa kielichy oddałem do renowacji
i pozłocenia.

W listopadzie na plebanii zo-
stała założona instalacja ogrzewa-
nia. Dotąd plebania była ogrzewana
prądem elektrycznym, teraz jest za-
instalowany piec na miał węglowy.
Założenie ogrzewania wraz z ma-
teriałem przekroczyło 16 tys. zł.
To spowodowało spowolnienie prac
przy kościele w Czerniewie.

W minionym roku dokonałem
też wymiany samochodu. Dotąd
używany 17-latek zaczął coraz dro-
żej kosztować w eksploatacji i wciąż
były awarie. Jestem wdzięczny
kochanemu Andrzejowi Ziemano-
wi, że gratisowo dokonywał jego
napraw. Dzięki życzliwości pana
Manfreda Kratzke, mieszkającego
w Niemczech, wymieniłem samo-
chód na inny – nie nowy ale
z pięcioletnim „stażem”. Przy czym,
z miłości do naszego Sanktuarium,
jego koszty w większości pokrył pan
Manfred. Oby tylko obecny pojazd
służył parafii jak najdłużej.

***

Przepraszam, że pozwoliłem so-
bie na początku roku poinformować
drogich Parafian o wydatkach pa-
rafialnych. Wielu bowiem parafian
nie jest w tym zorientowanych
i ulega sugestii prasowej czy me-
dialnej o wielkim bogactwie Kościo-
ła. Tymczasem prawdziwym bogac-
twem Kościoła jesteście Wy!

Na zakończenie dodam, że du-
żą pomocą w pokrywaniu naszych
wydatków parafialnych są intencje
Mszy św., które zamawiacie.

Dziękuję drogim Parafianom za
zamawiane Msze św. i mam nadzie-
ję, że każda rodzina przynajmniej
jedną Mszę św. w roku zamówi
w swoich rodzinnych intencjach,
zwłaszcza za bliskich zmarłych.
Nadmieniam, że teraz można u nas
poprosić o odprawienie Mszy św.
gregoriańskiej czyli o 30 Mszy św.
odprawionych codziennie przez ca-
ły miesiąc za zmarłych rodziców
czy rodzeństwo. Według tradycji
Kościoła takie Msze św. są bar-
dzo skuteczne w wybawieniu duszy
z czyśćca. Bardzo cieszy to, że co-
raz częściej rodziny proszą o Mszę
św. z okazji domowych rocznic czy
jubileuszy. Wypada, aby prezentem
jubileuszowym dla rodziców była
zawsze Msza św. zamówiona przez
dzieci i wnuki. Pięknym prezentem
od babci i rodziców są też Msze
św. z okazji np. 18-lecia urodzin.
Skoro Msza św. jest najdoskonalszą
modlitwą Kościoła, niech uświęca
ona nasze życie osobiste, rodzinne
i parafialne.

ks. E. Szymański
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KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Wspomniałem już w poprzednich
numerach „Kany”, że pragnąłbym
doprowadzić budowę kościoła do
szybkiego zakończenia i przygoto-
wać świątynię do konsekracji na
wiosnę tego roku. Obecnie jest kła-
dziona posadzka w dolnej kaplicy
oraz trwa cekolowanie i malowanie
ścian, malowanie drzwi w dolnych
pomieszczeniach i klatkach scho-
dowych. Już funkcjonuje ogrzewa-
nie. Potrzeba jeszcze sporo płyt na
schody zewnętrzne, trzeba zagospo-
darować teren przykościelny. Trze-
ba wyposażyć prezbiterium kościoła
i zakrystię.

Tegoroczne ofiary złożone pod-
czas kolędy na moje ręce chcę w ca-
łości przeznaczyć na kontynuację
prac przy tym kościele. Równocze-
śnie składam serdeczne Bóg zapłać
wszystkim darczyńcom kolędowym
i składającym ofiary comiesięczne.
Wybaczcie, że wciąż jeszcze w dru-
gie niedziele miesiąca prosić będzie-
my o pomoc materialną na kościół

w Czerniewie. Mnie też się już dłuży
ta budowa i chciałbym co prędzej
doprowadzić ją do końca i przygo-
tować świątynię do konsekracji.

W czasie tegorocznej kolędy
dla wszystkich kapłanów dekana-
tu, którą 8 stycznia odprawił ks.
biskup Zygmunt Pawłowicz w na-
szej plebani, odwiedził również ko-
ściół w Czerniewie. Nie było żad-
nych krytycznych uwag, a on jest
Przewodniczącym Kościelnej Komi-
sji Budownictwa Sakralnego w na-
szej Archidiecezji. Doradził tylko, by
obejście procesyjne dookoła kościoła
wykonać z kamieni, dla ujednolice-
nia całości budowy.

Konsekracja kościoła planowa-
na jest w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, 3 kwietnia, w Świę-
to Miłosierdzia Bożego. Raz jeszcze
dziękuję Drogim Parafianom za pod-
jęcie trudu budowy nowej świątyni.
Bóg zapłać.

ks. E. Szymański

JAKIM CZŁOWIEKIEM BYŁ KRÓL KAZIMIERZ?

Jak wyglądał patron trąbkow-
skiego Gimnazjum? Wit Stwosz,
który znał króla osobiście, przedsta-
wił na płycie nagrobnej realistyczny
portret Kazimierza. Przeprowadzo-
ne w 1973 roku badania szcząt-
ków kostnych pozwalają odtworzyć
fizyczne cechy króla. Miał około

180 cm wzrostu. W czasach średnio-
wiecza był więc mężczyzną bardzo
wysokim. Szczupły, o wąskiej twa-
rzy, wyraźnie zarysowanych łukach
brwiowych, dużych nieco skośnych
oczach, nos wypukły, w części dolnej
wąski, wydatna broda, symetrycz-
na szczęka. Głowę miał kształtną
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dobrze uformowaną. Kości nie wy-
kazywały zmian chorobowych ani
urazów. Król więc był wysokim, pra-
widłowo zbudowanym mężczyzną,
można śmiało zaryzykować stwier-
dzenie, że podobał się kobietom.
Król rzadko chorował i cieszył się
doskonałą kondycją fizyczną. Jego
ojciec żył przecież 82 lata, a on
sam 65. W tym czasie ludzie nie
dożywali zazwyczaj 40 roku ży-
cia. Nosił niewielki wąs, z biegiem
lat pojawiła się łysina sięgająca do
czubka głowy. Mówił ze śpiewnym
wschodnim akcentem, lekko seple-
niąc. Zarówno z wyglądu fizycznego
jak i cech charakteru: „we wszyst-
kim ojcu Jagiełłowi podobny”, to
zdanie zanotowane przez Macie-
ja Stryjkowskiego (ok. 1547 – 1593)
jest bardzo ważne. Cechy ojca opi-
sał bardzo szczegółowo Jan Długosz
i na tej podstawie bez obawy błędu
można wnioskować o charakterze
Kazimierza.

Kronikarz Maciej z Miechowa
(Miechowita), (ok. 1457 – 1523) opi-
sywał władcę w ten sposób: „Od
najmłodszych lat aż do końca za-
wsze myśliwy i łowca ptaków. Bar-
dzo miłował się w psach myśliw-
skich (. . .) Był człowiekiem zawsze
wstrzemięźliwym, pił wodę, a nigdy
nie kosztował wina, miodu, piwa
i lekarstw, a zapachu ich nie zno-
sił i brzydził się nimi (. . .) Łaźnię
i częste ćwiczenia lubił, skłonny
był ucztować i jeść, a wysiłek, tru-
dy, mrozy, dym, wiatr, upał znosił
najcierpliwiej. Kler szanował, od
poddanych żądał pieniędzy, o przy-
rzeczeniach pamiętał, był prawdo-
mówny, pożyczki zwracał.” M. Stryj-
kowski dodawał, że był: „obyczajów

prostych”. Tę samą cechę zauważał
u W. Jagiełły J. Długosz. Ciekawą
opinię o królu zanotował kroni-
karz pruski: „miły, najłagodniejszy,
najdobrotliwszy, najlepszy [. . .] i za-
wsze [. . .] roztropny”. Słynął zara-
zem z „żelaznego charakteru”.

Jan Długosz tak opisywał sytu-
acje z roku 1453, kiedy próbowano
nakłonić go do decyzji, której nie
chciał zaakceptować „Pięć dni stra-
cono na próżne zabiegi u króla,
którym towarzyszyła gorąca troska
i jeszcze gorętsze prośby. Codzien-
nie kilka razy posyłano różnych
prałatów i panów, wreszcie królową
Zofię i kardynała Zbigniewa. Na
różne sposoby usiłując go nakło-
nić, nie mogli zmiękczyć żelaznego
charakteru. A kiedy nie została im
już żadna nadzieja, płakali. . .” Dwa
lata wcześniej w Nowym Korczynie
ogranicza nadmierne wpływy Zbi-
gniewa Oleśnickiego, który w zu-
chwałej mowie do króla próbował
go sobie podporządkować, monar-
cha tak mu odpowiedział: „Żadna
rada nie zdoła mnie do tego na-
kłonić, abym uczynił, o co mnie
upominasz”.

Był urodzonym władcą, posia-
dał charyzmę i potrafił narzucać
swoje zdanie. Pod koniec panowa-
nia bez większego sprzeciwu mógł
stwierdzić, że podejmując decyzje,
kierował się dewizą: Sic volo, sic ju-
beo (tak chcę, tak rozkazuję). Choć
nigdy tego zdania nie wypowiedział.

W 1440 roku, wbrew opinii brata
króla – Władysława, przyjął rządy
na Litwie. Sprawował je osobiście
do końca życia. Kiedy w 1478 roku
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panowie litewscy prosili o wyzna-
czenie zarządcy Wielkiego Księstwa,
usłyszeli, że „za życia swego niko-
mu nie powierzy rządów Litwy”.
Nie miał wątpliwości, że tylko on
może być królem Polski. Przez dwa
lata wypracował sobie odpowiednią
pozycję, aby mógł w dogodnych dla
siebie warunkach dokonać korona-
cji. Mówił o sobie: „jestem panem,
który się nie spieszy i może wiele
wycierpieć i niczego nie czyni bez
rozwagi (rady)”.

Mikołaj Bażyński na zjeździe pa-
nów pruskich w 1490 roku tak
go scharakteryzował: „Nasz łaska-
wy pan król jest potężnym panem,
który nie daje się przymuszać swym
równym, a jeszcze mniej swym
poddanym”. Jagiellończyk nie lu-
bił dzielić się władzą i chciał zawsze
sprawować ją osobiście. Niektórzy
historycy formułują zarzut o zapę-
dy absolutystyczne. Jest to niezgod-
ne z prawdą historyczną. Przecież
za jego panowania kształtuje się
sejm walny – parlament szlachty.
Niechętny do karania, wolał nagra-
dzać. Jeśli coś otrzymał, oddawał
podwójnie (jak ojciec Jagiełło).

Wszyscy kronikarze i history-
cy zwracają uwagę na wyjątkowo
udane małżeństwo z Rakuszanką:
„Żonę swą, królową Elżbietę gorąco
miłował, a ona jego”. Mimo po-
czątkowych oporów (przyszła królo-
wa mówiąc najdelikatniej nie była
piękna) połączyła ich gorąca miłość.
Elżbieta nie opuszczała męża w naj-
dłuższych podróżach mimo licznych
ciąż i porodów. Urodziła swojemu
mężowi trzynaścioro dzieci. Ich mał-
żeństwo mogłoby stanowić wzór nie

tylko w średniowieczu, ale i w cza-
sach współczesnych.

Król był człowiekiem bardzo reli-
gijnym (jego ojciec był jeszcze neofi-
tą), codziennie uczestniczył we Mszy
Świętej, w czasie podróży odprawiał
ją kapelan w przenośnej kaplicy.
Odbywał pielgrzymki do klasztoru
Świętej Trójcy na Łysą Górę. Wiemy,
że osobistym kultem otaczał Świę-
tą Trójcę, Krzyż, i Mękę Pańską.
W Wielki Czwartek wzorem swego
ojca „przed Wielkanocą. . . zaczął
się zajmować tylko sprawami do-
tyczącymi zbawienia, umył stopy
dwunastu ubogim, których odział
w nowe szaty, a następnie przyjął
Komunię Świętą.”

Historycy nie znaleźli żadnego
dokumentu podpisanego przez kró-
la. Stwierdzili, że był on najpraw-
dopodobniej analfabetą. Przypomi-
nam, że nauka wówczas odbywała
się tylko w języku łacińskim. Twier-
dzenie to nie wytrzymuje krytyki.
Przytoczę tylko cztery argumenty
przeczące tej tezie. W młodości na-
uczycielem króla był Wincenty Kot
z Dębna, późniejszy prymas i ar-
cybiskup Gnieźnieński. Czy mógł
nie nauczyć Kazimierza czytać? Ka-
zimierz zawsze po łowach pamię-
tał, aby część upolowanych zwie-
rząt przesłać w darze profesorom
Uniwersytetu. Wraz z żoną uczest-
niczył w rozprawach doktorskich
w krakowskiej akademii. Wychowa-
nie swych synów i córek powierzył
najwybitniejszym uczonym swego
czasu J. Długoszowi i Kalimachowi
(ten ostatni należał do grona jego
zaufanych). Czy tak postępuje czło-
wiek, który nie umie czytać i pisać,
to chyba niemożliwe?
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Władca miał prawie ciągłe pro-
blemy finansowe. Dochód roczny
dworu szacuje się na 70 tys. du-
katów. Król Węgier Maciej Korwin,
który panował w znacznie mniej-
szym państwie, dysponował rocznie
kwotą około 800 tys. dukatów. Pol-
scy królowie byli „ubodzy”. Królowa
często pod pożyczkę zastawiała swo-
je suknie u lichwiarzy. Król, mając
mało gotówki, rozdawał dworza-
nom sukno, jedwabie, futra, konie.
Stworzył z konieczności „system
podarkowy”. Nie był człowiekiem
skąpym, choć w 1485 roku w cza-
sie spotkania z Wielkim Mistrzem,
nagabywany przez jego sekretarza
o podarki, odpowiedział: „Nie dam
nic”. Co zostało zanotowane w pol-
skiej wersji na marginesie niemiec-
kiego tekstu. Król jadł skromnie,
wina nie pił. Na potrzeby dworu
sprowadzano korzenie, ryż, cukier.
W ucztach uczestniczył, ale zawsze
trzeźwy lubił przyglądać się popi-
som rycerskim i turniejom, sam był
królem-rycerzem.

W czasie 45 lat panowania nie-
ustannie podróżował jako monar-
cha, odbył 32 podróże na Litwę. To
prawdziwy rex ambulans (król wę-
drowny, ruchliwy). Regularność jego
podróży jest zadziwiająca. Najgłęb-
szą prawdę o nim i jego charakte-
rze wywnioskować można z jednego
zdania wypowiedzianego przez kró-
la, które zostało zanotowane skru-
pulatnie przez kronikarza. Kiedy
Kazimierz stanął w obliczu własnej
śmierci, zapytał medyków, czy jest
jeszcze nadzieja, że wyzdrowieje.
Lekarze odpowiedzieli mu, że nie
są w stanie zwalczyć choroby. Wte-
dy Kazimierz jako „nieustraszony

bojownik”, powiedział: „Więc wtedy
umrzeć”.

Król był typowym Jagiellonem.
Tak pod względem wyglądu fizycz-
nego jak i cech charakteru. Posiadał
jak jego ojciec wrodzoną kulturę
w kontaktach z ludźmi. Abstynent,
którego żywiołem były podróże po
kraju oraz lasy, gdzie najlepiej wy-
poczywał. Życzliwy, miły, wdzięczny
za doznane dobro, myśliwy do koń-
ca życia. Dbał o higienę w sposób
wzbudzający najwyższe zdumienie
w jego czasach. Cierpliwy, wytrwa-
ły, konsekwentny. Był człowiekiem
odważnym, umiejącym podejmować
wielkie wyzwania. Dobrotliwość nie
miała nic wspólnego ze słabością
charakteru, zawsze konsekwentnie
dążył do osiągnięcia zasadniczego
celu. „Analiza osobowości Jagiel-
lończyka nie nastręcza szczegól-
nych trudności. Wrodzone i nabyte
predyspozycje duchowe i umysło-
we Kazimierza tworzą łatwo czytel-
ną całość, wielce charakterystyczną,
zwartą, harmonijną i nie skompliko-
waną w najlepszym tego słowa zna-
czeniu. Posiadał Kazimierz jasno
określony, niezawiły system warto-
ści i kierował się nim – zawsze
w służbie państwa, zawsze czynny
– omijając szczęśliwie rafy jałowych
walk wewnętrznych, frustracji czy
wyrzutów sumienia. Postrzegamy
go takim, gdy w wieku lat trzy-
nastu wyjeżdża na Litwę i tam
ujawnia cechy oraz podejmuje dzia-
łania zdumiewająco dojrzałe. Takim
jest też w ostatnich chwilach ży-
cia, gdy w obliczu nieuchronnego,
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z niewzruszoną godnością, przyjmu-
je wyrok lekarzy”.

Czy wiele krajów może poszczy-
cić się tak wspaniałym władcą?
W naszych trudnych, rozchwianych
czasach, gdy brakuje autorytetów,
a ludzie mają problemy ze swoją
osobowością, postać patrona nasze-

go Gimnazjum jest przykładem na
to, jak wspaniały może być prostoli-
nijny charakter. Jeden z historyków
napisał przecież o jego panowa-
niu: „Pozostawił Królestwo Polskie
w najwyższym rozkwicie”.

Mariusz Paradecki

Kazimierz Jagiellończyk na tronie – drzeworyt z „Kroniki”
Aleksandra Gwagnina.
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KRÓLEWSKA PARAFIA

„(. . .) Dlatego przyjechałem
z dziećmi ze Żdżar, z mojej wsi,
aby zagrały światu stąd, z Kahlen-
bergu, jak się gra na zwycięstwo,
na nadzieję.

Zagrajcie:
Światu – Jeszcze Polska nie zginęła!
Wiedeńczykom – walca Straussa,
a Królowi – poloneza,
a Wam Czcigodni – polkę z przytu-
pem.
Niech się dusza rozweseli.
Niech powstaną rycerze
i niech pierzchną pohańce,
które nas chcą uwikłać
w jasyr – w nową niewolę,
w świętą wojnę z pobożnymi.

Będą w Polsce wybory.
Przepychają się partie.
Rosną dzieci.
Oni, gdy będą wybierać,
wybiorą mądrych, mocnych,
wiernych Bogu i Ojczyźnie.
Nie będą się rozglądać z platformy
w lewo czy w prawo.
To o nich mówił E. Małaczewski:
«Przyjdzie nowych ludzi plemię,
jakich dotąd nie widziano» (. . .)”

(Fragment kazania wygłoszone-
go przez ks. bp. Józefa Zawitkow-
skiego, w 318. rocznicę wiktorii
wiedeńskiej w Wiedniu, na Kahlen-
bergu 9 września 2001 r.)

Był w Europie król mocny i po-
bożny, mądry i wykształcony, uczu-
ciowy i waleczny, miłośnik sztuki

i znawca wojen, był to Jan III Sobie-
ski. W sposób szczególny ukochał
Pomorze.

Za opatrznościowe zwycięstwo
pod Chocimiem, w sanktuarium
w Piasecznie funduje piękne skle-
pienie.

W 1677 roku odwiedza sank-
tuarium św. Wojciecha w pobliżu
Gdańska. W samym Gdańsku wy-
starał się o budowę kaplicy.

Na prośbę papieża Innocente-
go XI, 12 września 1683 r. w Wied-
niu pod Kahlenbergiem uratował
Europę przed nawałnicą turecką.
Cała Europa była mu wdzięczna.

We wrześniu 1687 r., ks. Mi-
chał Ignacy Rogaczewski, otrzy-
mał pierwsze beneficjum parafialne
w Trąbkach Wielkich. Został przed-
stawiony władzy duchownej przez
króla Jana III Sobieskiego, który
miał patronat nad trąbkowską pa-
rafią. 22 czerwca 1693 roku został
instytuowany na beneficjum w Kło-
dawie mając prowizję apostolską
od papieża Innocentego XII. (Dr
Tomasz Nowicki, „Słownik biogra-
ficzny rządców parafii archidiako-
natu pomorskiego w XVIII wieku”,
wyd. Towarzystwo Naukowe Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego
2003).

Papież Innocenty XI, polecił wy-
bić medal na cześć polskiego króla
i nadał mu tytuł „Obrońcy wiary”.
Papież Innocenty XII po śmierci
króla udzielił Marysieńce gościny
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w Rzymie i szczególną opieką oto-
czył młodszych synów zmarłego.

Na dwa lata przed śmiercią
króla, w 1694 roku sanktuarium
św. Wojciecha otrzymało wspania-
ły obraz olejny, który znajduje
się w głównym ołtarzu. Pochodzi
najprawdopodobniej z fundacji Ja-
na III Sobieskiego (Ks. Jan Lale-
wicz – „Święty Wojciech i gdańskie

sanktuarium w zwierciadle historii
997 – 1997” wyd. Melbourne, Au-
stralia).

W parafii trąbkowskiej, w głów-
nym ołtarzu też jest wspaniały ob-
raz. Czy może pochodzić z fundacji
króla Jana III Sobieskiego? Może.
Ale czy tak jest naprawdę?

Marek Dziekoński

Z PROCHU POWSTAŁAM

Czy pamiętasz
Kiedy zorzą poranną śpiewałam
Pieśnią lekką niosłam ci cześć
Łzami z głębi serca lekuchno
Otulałam co mogłam och mieć

Czy pamiętasz
Jak prosto i nagle rozbłysła
Gwiazda najmilsza wśród
wszystkich gwiazd
Potem jakoś gdzieś pośród życia
Wybiegłam ścieżką gdzieś w dal

Czy pamiętasz
To jedno jedyne słowo
Które wiecznie w duszy nam gra
Ponad nami jaśnieją na nowo
Największa och nie nie to nie tak

Co dziś powiem
Przepraszam, zbłądziłam,
zgrzeszyłam
Nie umiałam wytrwać wśród burz
Tobie przecież tak wiele zadałam
Kropli goryczy, bólu i krzywd

Co dziś powiem
Czy wybaczysz czy zechcesz utulić
Serce, które wciąż z bólu drży

Ono jedno odpowie najczulej
Na tę miłość dającą nam cud

O Mateńko Niebiańska
Najjaśniejszą Ty pośród nas
W Tobie szczęścia klucze mądrości
Niosącego i krzyże i blask
Tyś Najmilszą, Najczulszą dziś
nam.

***
Kiedy jeszcze pochyleni nad ta-

jemnicą Bożego Wcielenia, ujmując
w dłonie bielutki opłatek, dzieląc
się nim – przekazujemy sobie wza-
jemnie gest przebaczenia, miłości,
bliskości. . . To takie bardzo nasze,
tak bardzo ludzkie. Kruchy, delikat-
ny i jakże łatwy do zniszczenia.

Ofiarowanie Pańskie, Matki Bo-
żej Gromnicznej – złączone świa-
tłem świecy wchodzimy w okres
postu czy też przygotowania – rozłą-
ki, tęsknoty, żalu. Przygotowujemy
swoje serca na czas przeżycia Męki
Pańskiej, czas zbliżenia i przyjęcia
tajemnicy Krzyża Świętego.

Halina Kanka
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CO JEZUS ZROBIŁBY NA TWOIM MIEJSCU
Nie ma większej miłości, jak od-

dać swoje życie za przyjaciół (por.
J 15,13).

Kto? Co? – jest dla ciebie i dla
mnie najważniejsze?

Zapraszam do chwili reflek-
sji. . . w ciszy, spokoju, zadumie.
Może warto właśnie w tej chwili
odłożyć „Kanę” i szczerze pomyśleć.
Wśród odpowiedzi będą zapewne:
rodzina, dobre zdrowie, przyjaciele,
praca, spory posag, wysokie stano-
wisko w firmie, piękny, najlepiej bo-
gaty współmałżonek. A może gdzieś
w natłoku myśli pojawi się spotka-
nie z Chrystusem Eucharystycznym.
Przynajmniej na niedzielnej Mszy
św.

Z racji tego, że mamy Rok Eu-
charystyczny, warto zadumać się
nad kilkoma sprawami. Czy jestem
przygotowany/przygotowana do peł-
nego uczestnictwa w Eucharystii?
Co mam na myśli? Czy kiedykolwiek
przed Mszą św. wziąłem/wzięłam do
ręki Pismo św. aby przeczytać tek-
sty, które danego dnia będą czytane,
aby wejść w „klimat” Eucharystii?
Natłok codziennych spraw i proble-
mów może spowodować, iż zaraz po
wyjściu z Mszy św. nie pamiętamy
jaki fragment Biblii był dziś czytany
i czego dotyczył.

Wracając do słów św. Jana z roz-
działu 15, targają mną pewne niespo-
kojne myśli. Jeśli odwiedzamy przy-
jaciela, to na zakończenie spotkania
naturalnie podajemy mu dłoń, przy-
tulamy, mówimy mu ciepłe słowo na
pożegnanie. To chyba naturalne, iż
właśnie tak jest. Czyżby?. . . Zaczy-
nam wątpić. Do takich smutnych

myśli dochodzę po słowach celebran-
sa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”.
Kiedy ksiądz i służba liturgiczna od-
chodzą do zakrystii, ale Najwyższy
i Jego Matka nadal „są w kościele”
i pewnie czekają na kilka minut pry-
watnej, szczerej modlitwy – rozmowy
osobistej. . .

Co widzimy w naszym kościele?
Jeszcze kapłan nie odszedł od ołta-
rza, kiedy trwa śpiew pieśni, kiedy
tak naprawdę trwa liturgia, duży
procent wiernych ucieka z kościo-
ła! Czasami wygląda to komicznie
i żałośnie zarazem – jakby pali-
ła się świątynia. Pomyśleć można,
iż kto szybciej wyjdzie z kościoła,
ten dostanie w hurcie rabat 5 % na
zakup cukru i pończoch w jakimś
supermarkecie. . .

Ostatnio w naszym Sanktuarium
Maryjnym byli przyjaciele z różnych
stron kraju i byli wręcz oburzeni
„wylotem” parafian z Mszy św. Jak
mówią, w ich parafiach wierni wy-
chodzą po odśpiewaniu całej pieśni
na zakończenie, a przynajmniej po
wyjściu kapłana z prezbiterium. Czy
z odwiedzin matki, dziadków, cho-
rego dziecka w szpitalu, przyjaciela,
itd. też uciekamy bez pożegnania?
Pomyślmy kochani – przecież spo-
tykamy na Eucharystii Tego, który
oddał za każdego z nas swe jedy-
ne życie. Nie wybiegajmy „galopem”
z Mszy św. Może właśnie ta Eucha-
rystia była dla Ciebie i dla mnie
ostatnią w życiu.

Jan Trofimowicz jr

16



W OCZACH BOGA NIE JESTEM „NICZYM”

Zostałem skazany na jedena-
ście lat pozbawienia wolności za
zabójstwo człowieka. Przebywam
w zakładach karnych od przeszło
ośmiu lat. Mam trzydzieści dwa
lata, ale dopiero pięć lat temu
zacząłem wspaniałą podróż do zba-
wienia u boku Jezusa Chrystusa!
Pochodzę z Ukrainy, jestem wy-
znania prawosławnego, byłem wy-
chowywany bez Boga, bez wiary,
tak jak to było przyjęte w „nor-
malnych” rodzinach mieszkających
w Związku Radzieckim. Zaprawdę
– dziwne są drogi, którymi dociera
do nas Jezus Chrystus. Dla mnie
szczególnie dziwną sprawą, ale jed-
nocześnie pocieszającą i budującą
jest to, że On wypatrzył mnie w ob-
cym kraju, wśród takich samych
przestępców jak ja, prawosławne-
go wśród katolików – i po prostu
poprowadził za sobą. Wystarczyło,
że Go zobaczyłem, poczułem obok
siebie, a „zaraziłem” się dobrocią,
którą jest On sam! Osobą, która
wskazała mi, że Jezus stoi obok
mnie, był kapłan katolicki – ka-
pelan zakładu karnego. Tak – nie
pomyliłem się – dobroć jest „zaraź-
liwa”, a namacalnie i nadzwyczaj
wyraźnie zobaczyłem i poczułem
to pielgrzymując do tronu Matki
Bożej Częstochowskiej z Elbląską
Pieszą Pielgrzymką. Już trzy lata
z rzędu ofiarowuję swój trud, swój
ból, swoją radość i swój smutek
Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce

na przebłaganie za grzechy moje
i na dziękczynienie za to, co mi
uczynił!

Po raz pierwszy idąc pielgrzym-
kowym szlakiem na Jasną Górę,
miałem całą burzę uczuć i emo-
cji. Była miłość gospodarzy, którzy
przyjmowali nas na obiad, nocleg,
użyczali swoich domostw i otwierali
swe serca. Po miłości następowała
radość – radość, z którą zapłaka-
ni i obolali pielgrzymi ofiarowywali
swoje trudy Panu Bogu, a życz-
liwość i łyk wody idącemu obok
bratu czy siostrze. Już od dawna
nie mam złudzeń i doskonale wiem,
jakie panują nastroje w społeczeń-
stwie, oraz jaki jest stosunek do
osób skazanych na karę więzienia.
Po części też to rozumiem. Z tego
powodu nie oczekiwałem absolut-
nie niczego, co mogłoby zburzyć
mój schemacik ludzkich postępo-
wań i zachowań. Stało się zupełnie
inaczej! Mój skrzętnie ułożony sche-
macik rozpadł się na drobne części
za sprawą dobroci ludzkiej. Ale sta-
ło się jeszcze coś – ludzie okazujący
mi serce i po czasie dowiadujący się,
że jestem więźniem na przepustce
– mówili mi prawie to samo, co ja
czułem! Mówili, że runął ich przez
lata „malowany” wizerunek więź-
nia. Upadkom naszych stereotypów
towarzyszyły czasem łzy, a czasem
też zabawne sytuacje. Oto jedna
z nich: do jednego z nas (w 2000
roku szło czterech więźniów z ZK
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Iława) w trakcie marszu podchodzi
pątniczka i mówi ściszonym głosem:
„Czy wie brat, że z nami idą więź-
niowie?”, na co ten odpowiedział,
że nie zna się „na tych sprawach”.
Pątniczka nie ustawała i wskazując
na czterech chłopaków ubranych
na czarno i o długich włosach mó-
wiła: „To chyba oni, posłucha brat,
jak przeklinają”. Wspomniane chło-
paki wykruszyli się z pielgrzymki
po kilku dniach, natomiast trzeba
było widzieć zdziwienie w oczach
owej pątniczki, która od samego
początku pielgrzymki obrała sobie
na rozmówcę jednego ze skazanych,
kiedy dowiedziała się, kim on jest.

Niejednokrotnie podczas piel-
grzymowania (jak też po pielgrzym-
ce) spotkałem się ze stwierdzeniem,
że pielgrzymka jest swoistym gene-
ratorem ładującym człowieka wiarą
w Boga, wiarą w dobroć ludzi, ła-
dującym samą dobrocią i miłością
do bliźniego. Zgadzam się z tą opi-
nią całkowicie, ponieważ sam tego
doświadczyłem.

W więzieniu bardzo rzadko moż-
na spotkać dobrego człowieka, ale
jeszcze rzadziej spotyka się bezin-
teresowne i dobre czyny. W takim
miejscu dobroć jest uważana za
przejaw słabości i dlatego, po latach
spędzonych w zamknięciu, ludzie
odzwyczajają się od niej. Ja też nie
byłem wyjątkiem, chociaż doświad-
czałem przejawów bezinteresownej
dobroci ze strony wolontariuszy
działających w ZK Iława, ze stro-
ny księdza kapelana, etc. Niemniej
ta dobroć, której doświadczyłem na
pielgrzymkowym szlaku, była inna,

ona biła niczym młotem, biła w mo-
ją zatwardziałą skorupę, rozbijając
ją w drobny mak, odsłaniając naj-
lepsze zakamarki mojego jestestwa
i co wieczór na Apelu Jasnogórskim
wyciskając ze mnie łzy, łzy żalu za
grzechy, łzy radości i łzy podzięki
za to, że dane mi było poznać moc
dobroci Bożej i ludzkiej!

Zgodziłem się, aby przed naszą
(iławską) grupą pielgrzymkową po-
dzielić się doświadczeniami swego
życia i wiary. Niczego nie oczekiwa-
łem od tego świadectwa, ale to, co
otrzymałem, zupełnie mnie zasko-
czyło. Ludzie mnie nie potępiali –
potępiając zło, którego się dopuści-
łem, dziękowali mi – ubolewając nad
nieszczęściem, którego byłem przy-
czyną; modlili się za mnie i prosili
o modlitwę! Wróciłem do więzienia
„zarażony” dobrem, pełen wiary
i nadziei, z postanowieniem, że za
rok znów będę wędrował do Mat-
ki Bożej Częstochowskiej. Podczas
swojej drugiej pielgrzymki na Jasną
Górę mówiłem świadectwo prawie
we wszystkich grupach. Nie ma
takiego bagna, z którego nie obmy-
łaby nas Krew Pana Jezusa – trzeba
tylko wyciągnąć do Niego rękę, a za-
wsze otrzymamy oparcie i pomoc.
Takie oparcie dostaję teraz, kore-
spondując z wieloma pielgrzymami,
przyjaźniąc się z nimi, spotykając
na przepustkach.

Rok kolejny i trzecia moja piel-
grzymka na Jasną Górę. Tym ra-
zem pełniłem funkcję porządkowe-
go grupy. Nie mogłem zawieść po-
kładanych we mnie nadziei, bo prze-
cież byłem odpowiedzialny za bez-
pieczeństwo stu dwudziestu osób
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i porządek w grupie. I chociaż
nie pomodliłem się tak, jak to
sobie zaplanowałem, to doświad-
czyłem głębokiego przekonania, że
nie jestem człowiekiem straconym
– ani dla ludzi, ani dla Boga! Go-
spodarzom przyjmującym nas na
nocleg, ofiarującym jedzenie, picie
i wypoczynek, dającym pieniądze
na ofiarę (aby je zanieść do klaszto-
ru na Jasnej Górze), nie sprawiało
różnicy, czy jesteśmy klerykami czy
więźniami. W oczach Boga nie je-
stem „niczym”. Mimo że zabiłem

człowieka, On powierzył mi życie
i bezpieczeństwo stu dwudziestu
osób, bo zwróciłem się do Niego, bo
zapragnąłem Jego miłości i dobroci!

Już teraz martwię się, że kiedyś
po opuszczeniu ZK nie będę mógł
więcej pielgrzymować na Jasną Gó-
rę, bo zostanę wydalony z Polski.
Ale wszystkie zmartwienia znikają,
kiedy z ufnością przedstawiam je
Panu Bogu.

Władysław,
więzień Zakładu Karnego Iława

W TRĄBKOWSKIM GIMNAZJUM
WIGILIA 2004

Ostatnie dni nauki każdego ro-
ku kalendarzowego mają szczegól-
ny charakter. W szkole pojawia-
ją się choinki, uczniowie ćwiczą
śpiew kolęd (nie tylko po polsku,
ale i po niemiecku, i po angiel-
sku). W przedostatni dzień (21.12)
w gimnazjum pojawiają się Miko-
łaje, odbywa się finał konkursu
tańca, oraz mecz piłki siatkowej
nauczyciele kontra uczniowie (nie-
stety w tym roku znowu wygrali
uczniowie).

Wszyscy czekają jednak na
ostatni dzień, kiedy atmosfera jest
zupełnie inna – na jasełka i klasowe
wigilie. Tegoroczne jasełka przygo-
towane przez Barbarę Paradecką
i klasę II A pokazały, jakie warto-
ści i zagrożenia są obecne w dzi-
siejszym świecie, jak dziś wygląda

prawdziwe Boże Narodzenie. Mło-
dzi, oczekujący potomstwa rodzice
znajdują jedyne schronienie wśród
bezdomnych, na dworcu. Ci, którzy
mają najmniej, dzielą się z nimi
kartonem, by strudzeni mogli od-
począć. Inni, oczekujący nadejścia
Świąt Bożego Narodzenia, wypę-
dzają biedaków.

Jasełka skłoniły wszystkich ze-
branych do zastanowienia się, jak
my obchodzimy święta, i czy umie-
my dostrzec w każdym człowieku
Boga. Wspólne kolędowanie, spo-
tkania wigilijne w klasach oraz
składanie sobie życzeń i łamanie
się opłatkiem należą do najważniej-
szych i najbardziej wzruszających
chwil w życiu społeczności szkolnej.

Dorota Niewiadomska
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Spotkanie autorskie z Zygmuntem Bukowskim

14 stycznia odbyło się spotka-
nie artysty ludowego Zygmunta
Bukowskiego ze szczególnie wraż-
liwą na poezję i sztukę młodzieżą
gimnazjalną.

Po powitaniu przez dyrekto-
ra Mariusza Paradeckiego artystę
przedstawiła organizatorka spotka-
nia – Barbara Paradecka, która
bardzo ciekawie opowiedziała o je-
go życiu i twórczości.

Następnie uczniowie recytowali
wybrane wiersze poety, np. „Po-

grzeb matki”, „Do Urszulki Kocha-
nowskiej”, „Sylwester 2000 roku”.
Po wysłuchaniu recytacji artysta
podzielił się swoimi wrażeniami
i zaprosił zebranych na krótką po-
dróż do świata rzeźby. Zygmunt Bu-
kowski opowiadał nam historie ma-
lowane dłutem: „Wygnanie”, Za-
kończenie żniw”, „Mleczarz”, bo-
żonarodzeniowe szopki. . .

Dorota Niewiadomska

Twórca ludowy Zygmunt Bukowski prezentuje trąbkowskim gimnazjalistom swoje
najnowsze prace rzeźbiarskie.

20



KRONIKA (nie tylko parafialna)

27 listopada chrzest św. w naszym
kościele otrzymała Karolina Gło-
wacka, córka Moniki i Ireneusza,
mieszkańców Kleszczewa.

***

5 grudnia w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymał Alek-
sander Walentowski, syn Izabeli
i Artura z Ełganowa.

***

25 grudnia sakrament małżeństwa
w naszym kościele zawarła Anna Ba-
ranowska z Trąbek Wielkich z Mar-
cinem Lataszewiczem z Trąbek Ma-
łych.

***

25 grudnia chrzest św. w kościele
parafialnym w Trąbkach Wielkich
otrzymali:

� Aniela Daria Sekutowska, córka
Bogumiły i Alberta z Kleszczewa,

� Dominika Katarzyna Bukowska,
córka Małgorzaty i Dariusza z Eł-
ganowa,

� Amelia Agnieszka Lataszewicz,
córka Anny i Marcina z Trąbek
Wielkich,

� Krystian Tycjan Dorniak, syn Zofii
i Józefa z Kleszczewa.

***

30 grudnia, w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, odbyła się X zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m. in. następujące tematy:

1. Podjęto uchwałę w sprawie przy-
jęcia Programu Współpracy Gminy

Trąbki Wielkie z organizacjami po-
zarządowymi działalności pożytku
publicznego na rok 2005. Za prio-
rytetowe cele Programu na 2005 r.
uznano:

– upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu;

– wypoczynek dzieci, młodzieży i do-
rosłych;

– nauka, edukacja, oświata i wycho-
wanie;

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kul-
tury i tradycji;

– działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych;

– promocja zatrudnienia i aktywi-
zacja zawodowa;

– przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym;

– programy profilaktyczne z dzie-
dziny ochrony zdrowia i pomocy
społecznej;

– ekologia, ochrona zwierząt i dzie-
dzictwa przyrodniczego.

2. Podjęto uchwałę w sprawie zasad
sprzedaży budynków, lokali użytko-
wych i mieszkań gminnych. Istot-
ną różnicą w stosunku do dotych-
czas obowiązujących zasad sprzeda-
ży gminnych budynków i lokali jest
pozbawienie bonifikat (upustów od
ceny ustalonej przez rzeczoznawcę)
tych najemców, którzy posiadają na
własność inny budynek lub lokal
mieszkalny.

3. Podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia wysokości oraz zasad wypłaty
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diet radnym i sołtysom. Od 1 stycz-
nia 2005 r. diety wypłacane będą
w zryczałtowanej wysokości za każ-
dy miesiąc, w zależności od funkcji
pełnionej przez radnego. Za nie-
obecności radnego w posiedzeniach
komisji lub na sesji, dieta będzie
zmniejszona do 50 % zryczałtowa-
nej kwoty. Taka sama zasada doty-
czy nieusprawiedliwionej nieobecno-
ści sołtysów na sesjach Rady Gminy
lub na spotkaniach z wójtem.

4. Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2004 r., w wyniku których
dochody i wydatki zmniejszyły się
o kwotę 3800 zł.

5. Uchwalono budżet Gminy Trąbki
Wielkie na 2005 r.

Planowane dochody ustalono w wy-
sokości 17,5 mln zł, a wydatki w wy-
sokości 16,6 mln.zł. Nadwyżkę bu-
dżetową w wysokości 0,84 mln zł
przeznaczono na spłatę pożyczek
i kredytów zaciągniętych przez Gmi-
nę na realizację inwestycji w latach
poprzednich. Uchwalono także re-
zerwę ogólną na nieprzewidziane
wydatki w kwocie 83 tys. zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne
zaplanowane do realizacji na 2005 r.
i na lata następne przedstawimy
w najbliższym numerze „Kany”.

6. Podjęto uchwałę popierającą sta-
rania mieszkańców o przebudowę
głównego skrzyżowania dróg w Go-
łębiewie Wielkim, w celu poprawy
bezpieczeństwa ruchu (szczególnie
pieszych) w obrębie tego skrzyżowa-
nia.

Po wyczerpaniu porządku obrad od-
było się spotkanie opłatkowe rad-
nych i sołtysów, z udziałem ks.

prałata Edwarda Szymańskiego. Do
zebranych z życzeniami zwrócili się
wójt Błażej Konkol, przewodniczący
Rady Gminy Józef Sroka oraz ks.
prałat. Po wspólnym odśpiewaniu
kolędy, wszyscy podzieli się opłat-
kiem, składając sobie życzenia No-
woroczne. Wzniesiono także toast
za pomyślność w Nowym Roku.

***

2 stycznia chrzest św. w naszym
kościele otrzymała Dominika Julia
Kisicka, córka Iwony i Piotra z Eł-
ganowa.

***

2 stycznia w kościele w Trąbkach
Wielkich z koncertem kolęd wystą-
pił Chór św. Cecylii z Rumi, pod
dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego.
Chór ten wystąpił także w kościo-
łach w Sobowidzu i Mierzeszynie.

***

9 stycznia w naszej gminie młodzież
włączyła się w zbiórkę pieniędzy na
zakup sprzętu dla chorych dzieci
w ramach Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

***

15 stycznia w trąbkowskim kościele
odprawiona została Msza św. dzięk-
czynna w 40-lecie sakramentu mał-
żeństwa Natalii i Henryka Matusz-
kiewiczów z Trąbek Wielkich.

***

W niedzielę 16 stycznia, do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Trąb-
kach Wielkich, na zaproszenie wójta
i przewodniczącego Rady Gminy,
przybyli rolnicy z całej gminy na
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Występ chóru św. Cecylii z Rumi w trąbkowskim kościele.

Występ połączonych chórów „Leśne Echo” „Cor Jezu” i naszego chóru gimnazjalnego
w auli trąbkowskiego gimnazjum.
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Tańce na spotkaniu opłatkowym dla osób niepełnosprawnych i samotnych.

Kwestarze tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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spotkanie opłatkowe. W uroczysto-
ści uczestniczyli także księża: ks.
prałat Edward Szymański oraz ks.
Kazimierz Glama – proboszcz parafii
w Postołowie. W części artystycznej
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich, które za-
prezentowały fragmenty „Opowieści
wigilijnych” K. Dickensa w opra-
cowaniu Małgorzaty Malinowskiej
z Trąbek Wielkich. Przedstawienie
zostało przygotowane pod kierun-
kiem nauczycieli: Sabiny Stolc, Ewy
Wojewódki i Michała Olejnika.

***

16 stycznia wieczorem, w auli
trąbkowskiego gimnazjum, odbył
się koncert Pieśni Bożonarodzenio-
wych. W programie znalazły się
tradycyjne, powszechnie znane ko-
lędy oraz pastorałki, w wykonaniu 3
chórów: „Leśne Echo” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach, „Cor
Jezu” z parafii w Piecach w gminie
Kaliska oraz Chóru Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Trąb-
kach Wielkich.

Jako ciekawostkę dziecięcy Chóry
„Cor Jezu” zaprezentował pastorał-
kę w gwarze kociewskiej, co spotkało
się z wielkim aplauzem publiczności.
Na zakończenie koncertu wszyst-
kie chóry wystąpiły jednocześnie
i wspólnie z widownią zaśpiewały
kolędę.

***

19 stycznia w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej zorganizował spo-
tkanie opłatkowe dla osób niepełno-
sprawnych i samotnych. Na spotka-
nie przybyli przedstawiciele władz

gminnych, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z Pruszcza Gdań-
skiego, Powiatowego Urzędu Pracy
w Gdańsku, PFRON z Gdańska, Do-
mu Pomocy Społecznej w Zaskoczy-
nie oraz Władysław Ornowski z Fun-
dacji Na Rzecz Dzieci „Pan Władek”
z Gdańska. Spotkanie uświetniły
jasełka w wykonaniu dzieci z przed-
szkola w Trąbkach Wielkich. Do
tańca przygrywał zespół muzyczny
z Domu Pomocy Społecznej z Rud-
na. Na zakończenie imprezy zjawił
się św. Mikołaj, który wszystkim
uczestnikom wręczył upominki.

***

20 stycznia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Trąbkach Wielkich od-
było się spotkanie seniorów z oka-
zji Święta Babci i Dziadka. Przy
kawie i słodkościach szybko mijał
czas. Nie zapomniano także o stra-
wie duchowej. Z okolicznościowym
montażem wierszy wystąpiły dzie-
ci, które uczestniczą w spotkaniach
czytelniczych w GOK-u pod opie-
ką nauczycielek: Doroty Jaszewskiej
i Ewy Wojewódzki. Bardzo pomocna
w przygotowaniu tego występu była
Małgorzata Malinowska. Przedsta-
wienie oparte na baśni o „Czer-
wonym Kapturku” pokazały dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Sobowi-
dzu. Dostojnej widowni zaprezen-
towała się także Grupa Teatralna
„(Nie)grze(sz?)(cz?)ni” pod kierun-
kiem Stanisława Szulista. W progra-
mie znalazł się także pokaz grupy
cheerleaderek, ćwiczącej pod kierun-
kiem dyrektorki GOK w Trąbkach
Wielkich Agaty Opałka.

***
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26 stycznia w kościele w Trąbkach
Wielkich odprawiona została Msza
św. dziękczynna w 25-lecie sakra-
mentu małżeństwa Teresy i Grze-
gorza Baumgartów, mieszkańców
Kleszczewa.

***

Z radością informujemy, że dnia
24 stycznia 2005 r. ksiądz oficjał
Ryszard Kasyna został przez Ojca
Świętego Jana Pawła II nominowany
na stanowisko nowego biskupa po-
mocniczego archidiecezji gdańskiej.

Opracował S. D.

Nowo ochrzczona Dominika Julia Kisicka z Ełganowa z rodzicami i chrzestnymi.

INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2005

1. Za śp. Zygmunta Preussa

2. Za śp. Annę (30. rocznica
śmierci) i Leona Zulewskich,
godz. 1000

Za śp. Stanisława Grallę
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1700

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Teresy
od Dzieciątka Jezus –
p. Lewandowskiej
Dziękczynna w 18-lecie
urodzin Wojciecha Surmy
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4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Jerzego
Matulewicza – p. Bolczak
O błogosławieństwo Boże dla
Zuzanny Kusaj, w 4. urodziny

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Marii Goretti – p. Ogórek
Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Jolanty i Andrzeja Kajutów

6. Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 730

Za śp. Stanisławę Szostek,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa
Wioletty i Lecha Leśniewskich,
godz. 1100

Za śp. Brygidę Kusz, godz. 1800

7. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
i o zdrowie dla Urszuli

8. Za śp. Tomasza i Eckharda
Sławińskich

9. Za śp. Stanisławę Szostek
(Czerniewo)

10. Za śp. Ryszarda Kamińskiego
11. Za śp. Zygmunta Preussa
12. Za śp. Brygidę Kusz
13. Za śp. Irenę Rogala i zmarłych

z tej rodziny, godz. 730

Za śp. Stanisławę Szostek,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Wiktora Bławata,
godz. 1100

16. Za śp. Zygmunta Jagłę
(9. rocznica śmierci)
Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa Sylwii
i Mirosława Kowalewskich

18. Za śp. Brygidę Kusz

Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Anity
Ogórek

19. Za śp. Edwarda i Jadwigę
Czajków

20. Za śp. Izabelę (9. rocznica
śmierci) i Leona Karpińskich,
godz. 730

Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa
Anny i Dariusza Zawadzkich,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

Za śp. Wiktora Bławata,
godz. 1800

23. Za śp. Jana Płocke (46. rocznica
śmierci) i zmarłych z rodziny
Płocke i Lisów

24. Za śp. Stefana (10. rocznica
śmierci) i Stefanię Homów
Za śp. Mariannę Gralla
i zmarłych z rodziny
Marendowskich

25. Za śp. Zygmunta Preussa
26. Za śp. Helenę Kaczmarek

(5. rocznica śmierci)
Za śp. Leonarda Kolendo

27. Za śp. Gerarda Lewandow-
skiego i Kurta Markowskiego,
godz. 730

Za śp. Stanisława Sienkiewicza
i Annę Bluhm, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Aleksandra Plaka
(5. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Romana Jaszczyka oraz
Stanisława, Katarzynę i Józefa
Drągów, godz. 1800

28. Za śp. Tadeusza Dargacza
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ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
1 lutego: Kamil Henryk Kusz

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 lutego: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny i Piotra Budników
9 lutego: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Agaty i Arkadiusza Kempików
18 lutego: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Kariny i Marka Kęsych
17 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Dariusza Zawadzkich
17 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Sylwii i Mirosława Kowalewskich
9 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty i Eugeniusza Płazów
16 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Zygmunta Rogallów
16 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny i Romana Sobiszów

ODESZLI DO PANA

24 grudnia: zmarła w wieku 83 lat śp. Stanisława Szostek z Czerńca
5 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Magdaleny Jaszczyk
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Ogłoszenie

Kalendarze Rolnicze zawierające wiele porad i pouczeń z zakresu
prawidłowego odżywiania, zdrowia, ochrony środowiska natural-
nego, a także poszanowania tradycji i wartości są do nabycia
w przykościelnym kiosku. Naprawdę warto kupić – zapraszamy.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


