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3 kwietnia – konsekracja kościoła

Miłosierdzia Bożego w Czerniewie



ZAPRASZAM WSZYSTKICH DROGICH PARAFIAN
na uroczystości konsekracji

Kościoła Miłosierdzia Bożego w Czerniewie

Bogu niech będą dzięki za to,
że pozwolił nam wybudować Mu
dom, aby Jezus zamieszkał wśród
swojego ludu i uświęcał wszystkich,
którzy będą tu gromadzić się na
modlitwie i przyjmować sakramen-
ty święte.

Uroczystej konsekracji dokona
ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański w niedzielę
3 kwietnia 2005 r. o godz. 8.30.

Budowę kościoła rozpoczęliśmy
w dniu 29 czerwca 2001 roku
Mszą św. odprawioną na placu
przy krzyżu i poświęceniem terenu
pod świątynię. Działkę pod ko-
ściół nieodpłatnie przekazali pań-
stwo Maria i Gerard Zulewscy.
Wykonania projektu podjął się inż.
arch. Andrzej Błażko z Pracow-
ni Architektonicznej w Gdańsku
Wrzeszczu (on też jest projektan-
tem kościoła Miłosierdzia Bożego
w Pieckach Migowie). Inspektorem
nadzoru jest mgr inż. Jerzy Bednar-
czyk z Gdańska Wrzeszcza. (Jego
ojciec nadzorował budowę kościoła
św. Józefa w Postołowie).

Kościół budowano systemem go-
spodarczym, przy czym głównym
budowniczym był śp. Franciszek
Jaszewski z Trąbek Wielkich. Wie-
le wkładu w budowę świątyni wło-
żyli murarze: Stanisław Budych
z Postołowa i pan Hinca z Su-
chej Huty. Tynki wewnętrzne po-
łożył Zbigniew Pauls z Ełganowa,

a więźbę, pokrycie dachowe i su-
fit wykonali Zdzisław Jaszewski
z Trąbek Wielkich z bratem Walde-
marem Jaszewskim z Kleszczewa.
Posadzkę w prezbiterium i koście-
le położył Piotr Torbicki z Eł-
ganowa. Ściany świątyni obłożyli
kamieniem oraz wykonali kamien-
ne ogrodzenie Andrzej Baranowski
z Godziszewa i Andrzej Fedak z So-
bowidza. Założenia instalacji elek-
trycznej podjął się Edward Kacz-
marek, a grzewczej Jerzy Karpiński
z Trąbek Wlk. Ławki i konfesjonały
wykonał Franciszek Preuss z Trą-
bek Wlk., całą instalację sanitarną
wykonał Waldemar Zdun z Trą-
bek Wlk., a drzwi do kościoła –
Zbigniew Myszk z Kaczek. Piasek
do budowy gratisowo dostarczyli
Krzysztof Jankowski z Kleszczewa
i panowie Dziekońscy z Ełganowa.
Bardzo dużo pracy wykonali miesz-
kańcy Czerniewa i Czerńca (tu nie
wymieniam nazwisk, bo mógłbym
kogoś pominąć a Bogu wiadomo,
kto i co wykonał ku Jego chwale).

Dziękuję z całego serca maj-
strom i pomocnikom oraz wszyst-
kim ofiarodawcom i kwestującym
na budowę świątyni. Dziękuję i pro-
szę Boga o szczególne łaski dla
tych, którzy hojnie wspierali dzieło
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budowy tej świątyni, indywidual-
nie sponsorując okna, stacje drogi
krzyżowej, ołtarz, ambonę, konfe-
sjonały, tabernakulum, posadzkę,
kredens do zakrystii.

Budowa kościoła trwała od 1 lip-
ca 2001 r. do 3 kwietnia 2005 r.
Trzeba podkreślić, że kościół jest
piękny, oryginalny przez obłoże-
nie ścian kamieniem łupanym. Ma
część dolną, gdzie przez 3 lata
odprawiana była Msza św. Główna
część jest rozbudowana o chór i trzy
balkony. Jest też część mieszkalna
z doprowadzoną wodą, ogrzewa-
niem i instalacją sanitarną.

Dzięki wspaniałej ofiarności pa-
rafian i wielkiej bezinteresownej
pomocy wielu mieszkańców wy-
mienionych i anonimowych, a może
przez moją „sklerozę” pominiętych,
ale w sercu Jezusa zapisanych, po-
wstała wspaniała świątynia i wyda-
je się, że jak na nasze możliwości
– w bardzo szybkim czasie. Ma-
my więc pomnik wybudowany ku
uczczeniu Świętej Rodziny: w Trąb-
kach Wielkich wiele prac i ofiar
parafianie włożyli w renowację ko-
ścioła poświęconego czci Matki Bo-
żej, w Postołowie jest przez was
wybudowany kościół ku czci św.
Józefa, a w Czerniewie ku czci Je-
zusa Miłosiernego. A zatem Jezus,
Maryja i Józef niech będą wzo-
rem do naśladowania, a wszystkich
niech ubogacają hojnie łaskami.

Podkreślenia wymaga to, że
w kościele mamy relikwie św.
Faustyny (sekretarki Bożego Mi-
łosierdzia) oraz kamienie węgielne
z grobu św. Faustyny z Krakowa,

z sanktuarium Matki Bożej z Fa-
timy oraz z sanktuarium Matki
Bożej z La Salette.

Przy wejściu wmontowana jest
granitowa tablica z napisem: „Ko-
ściół pw. Miłosierdzia Bożego zbu-
dowany w latach 2001 – 2005, kon-
sekrowany dnia 3 kwietnia 2005 r.
przez ks. arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego” i dopisek: „Niech
Jezus Miłosierny hojnie obdarzy
łaskami wszystkich ofiarodawców
i budowniczych tej świątyni”.

Czasem zastanawiam się, dla-
czego podjęta została decyzja budo-
wy świątyni w Czerniewie. Odpo-
wiedź jest chyba taka: chciał tego
sam Pan Jezus, by na Wyżynie
Gdańskiej powstało sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, a czego Bóg
chce, to realizuje. Duchową po-
moc przy realizacji tego zamysłu
zawdzięczam św. Józefowi, do któ-
rego mam wielkie nabożeństwo.
Nigdy w chwilach trudnych (finan-
sowej zapaści) nie skąpił pomocy.
Naprawdę wiele zawdzięczam Jego
wstawiennictwu.

Kończąc budowę kościoła, moż-
na by snuć jeszcze wiele wspo-
mnień, może nie wszystkich to
interesuje. Na pewno było wiele
sprzeciwów wśród parafian. Wielu
parafian na znak protestu nie zło-
żyło przez te 5 lat żadnej ofiary
na budujący się kościół. Nie mam
do Was żalu, a nawet dziękuję, bo
„moc w słabości się doskonali”. Na
ostatnim spotkaniu Rady Parafial-
nej pytałem, czy w którejś wiosce
ktoś zbiedniał przez to, że pomógł
w budowie kościoła, odpowiedzieli,
że nie. A czy ktoś się wzbogacił nie
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pomagając? Też nie! To potwierdza
nasze przekonanie, że ofiara nieraz
z niedostatku Bogu złożona zawsze
„procentuje” czy w inny sposób
się szybko zwraca. Wielokrotnie się
o tym przekonałem.

Bóg zapłać Wam Drodzy Para-
fianie za wszystko, zwłaszcza za to,
że mnie znosicie, rozumiecie mo-
je intencje, ufacie mi, że Waszych
ofiar nie marnuję, tylu z Was ze
mną współpracuje. Niewątpliwie to
zbieg okoliczności, że konsekracja
i oddanie do publicznego kultu ko-
ścioła w Czerniewie wiąże się z moją
65 rocznicą urodzin i za dwa mie-
siące z 40 rocznicą kapłaństwa. To
okazja bym szczególnie podzięko-
wał Panu Jezusowi Miłosiernemu
za kapłaństwo i dar życia.

Aby mogła się odbyć konsekra-
cja kościoła (a dokonuje jej zawsze
biskup ordynariusz), muszą być
spełnione przepisane w prawie ko-
ścielnym warunki. Dla przykładu,
nasz kościół parafialny w Trąbkach

Wielkich, czy kościoły w Kłodawie,
Mierzeszynie, Sobowidzu są tylko
poświęcone, a nie są konsekrowane,
choć już tyle lat istnieją.

Zapraszam więc wszystkich
ofiarodawców, sponsorów, budowni-
czych kościoła, wspólnoty parafial-
ne, jak Przymierze Rodzin, Neoka-
techumenat, Radę Duszpasterską,
Żywy Różaniec, szafarzy Euchary-
stii, ministrantów, straż pożarną,
nauczycieli i wychowawców na-
szych szkół wraz z dziećmi. Zapro-
ście bliskich, krewnych i przyjaciół
na tę niezwykłą, rzadką uroczy-
stość, jaką jest konsekracja kościoła
w dniu 3 kwietnia o godz. 8.30.

W niedzielę Miłosierdzia Boże-
go, 3 kwietnia, w kościele w Trąb-
kach Wielkich Msza św. będzie rano
o godz. 7.00 i wieczorem o 18.00 dla
tych, którzy nie będą mogli udać
się ma uroczystość konsekracyjną
do Czerniewa.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2005

3 kwietnia: Niedziela

Miłosierdzia Bożego

Dz 2,42 – 47

1 P 1,3 – 9

J 20,19 – 31

Obmawiamy świętego Tomasza, ro-
bimy z niego patrona niedowiarków.
Tymczasem Pan Jezus nie gniewał
się na niego. Chyba uśmiechnął

się pytając: „Uwierzyłeś dlatego, że
mnie ujrzałeś?”. Jak teraz wyglą-
dasz, co z twej wiary zostało?

Wybaczyć

Święty Tomaszu niewierny
ze mną było inaczej
On sam mnie dotknął
włożył dłonie w grzechu mego rany
bym uwierzył że grzeszę i jestem
kochany

4



Bóg grzechu nie pomniejsza ale go
wybaczy

za trudne
i po co tłumaczyć.

10 kwietnia: III Niedziela

Wielkanocna

Dz 2,14.22 – 28

1 P 1,17 – 21

Łk 24,13 – 35

Jak długo można iść z Jezusem, nie
wiedząc, że to On, i jak nagle można
w Niego uwierzyć. Jak długo można
cierpieć, nie wiedząc dlaczego, i jak
szybko można wiedzieć, żeby już
nie pytać. Jak długo można skarżyć
się, że nikt nas nie kocha, i jak nagle
w chwili śmierci spotkać się z Tym
jedynym, co nas kochał naprawdę.

Rany

Mówią, że Cię poznano przy
łamaniu chleba
raczej po ranach rąk Twych które
go łamały
chleb niewidoczny jak tajniak na
co dzień
być albo nie być nie dla nas pytanie
tylko Ty jesteś

obraca się Ziemia
miłość oddala bo za bardzo zbliża
chleb tak jak serce o wiele za małe

rany świadczą więcej niż ręce
rozdały.

17 kwietnia: IV Niedziela

Wielkanocna

Dz 2,14a.36 – 41

1 P 2,20b – 25

J 10,1 – 10

„Jestem bramą” – powiedział Pan
Jezus. Przez bramy się przechodzi.
Przez Jezusa trzeba przejść, nie
można Go ominąć, nie zauważyć,
nie zatrzymać się i iść dalej. Nie
można Go obejść. Tylko przez Jego
życie, przez Jego ufność pokładaną
w Ojcu, nawet po ciemku w Wielki
Piątek trafimy do Boga.

24 kwietnia: V Niedziela

Wielkanocna

Dz 6,1 – 7

1 P 2,4 – 9

J 14,1 – 12

„Panie pokaż nam Ojca” – pro-
sił Filip. Odwieczne pragnienie lu-
dzi z czasów jeszcze przedchrze-
ścijańskich. Tęsknota za tym, żeby
zobaczyć ukrytego Boga. Spośród
wszystkich wyznań tylko chrześci-
jaństwo głosi, że Bóg stał się czło-
wiekiem i żył pośród nas jako Jezus
Chrystus. W Chrystusie w sposób
dostępny ludziom możemy zoba-
czyć Boga. Świadczy o tym nauka
Jezusa i całe Jego życie.

„Jam jest drogą” – powiedział
Jezus. Czy to znaczy, że Jezus jest
przewodnikiem, pasterzem prowa-
dzącym nas? To za mało. Można
przecież iść za przewodnikiem i wy-
bierać sobie boczne, wygodniejsze
ścieżki. Jezus jest drogą – to znaczy,
że nie trzeba wybierać innej drogi,
tylko tę jedną. Starać się żyć Jego
życiem. Nie uciekać od drogi krzy-
żowej – drogi zmartwychwstania.

ks. Jan Twardowski
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JUBILEUSZOWY, SETNY NUMER „KANY”

W styczniu 1997 roku ukazał
się pierwszy, liczący 8 stron, nu-
mer „Kany”, jako owoc przemyśleń
i wielu spotkań roboczych pierw-
szej wspólnoty założonej przy na-
szej parafii – Przymierza Rodzin.
Intencją pobudzającą do powsta-
nia parafialnego miesięcznika była
zbliżająca się 10. rocznica korona-
cji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej. Długo zastanawiali-
śmy się nad tytułem miesięcznika,
a nawet zaprosiliśmy parafian do
podsunięcia swoich sugestii. Naj-
bardziej trafną okazała się nazwa
„Kana”. W drugim numerze z lute-
go 1997 r. pisałem w uzasadnieniu
tytułu: „Jak w Kanie Galilejskiej,
tak i w Trąbkowskim Sanktuarium
Maryja u Jezusa wyprasza nam po-
trzebne łaski. W cudownym obrazie
ukazuje nam swego Syna i pole-
ca nam pełnić Jego wolę. Tytuł
naszego pisma ma przypominać to
przesłanie Matki Bożej” (Kana nr 2,
1997 r.).

Cel, który obraliśmy dla upa-
miętnienia 10 rocznicy koronacji
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
sformułowany został w pierwszym
numerze „Kany”. Oto wyjątki:

„Dla większej chwały Bogaro-
dzicy czczonej od wieków w cu-
dami słynącym obrazie w kościele
trąbkowskim, na upamiętnienie 10
rocznicy jego koronacji przez papie-
ża Jana Pawła II w dniu 12 czerwca
1987 r. podczas Mszy św. przez nie-
go celebrowanej dla ludzi pracy

z całej Polski w Gdańsku-Zaspie,
wspólnota Przymierze Rodzin przy
naszej parafii podjęła wdzięczną
inicjatywę wydawania gazetki pa-
rafialnej związanej z naszym Sank-
tuarium. Podejmujemy próbę przy-
bliżenia rodzinie parafialnej nie tyl-
ko historii parafii i kultu Matki
Bożej w Cudownym Obrazie Trąb-
kowskim, lecz także nawiązanie do
aktualności z życia parafii naszej
i z naszą sąsiadujących. Chcemy
publikować ważniejsze wydarzenia
związane z naszym Sanktuarium,
z naszym regionem i z naszymi
rodzinami, w tym rocznice i jubile-
usze. (. . .) Rok rozpoczynający re-
dagowanie gazety parafialnej niech
będzie skromnym wkładem na-
szej wspólnoty Przymierza Rodzin
w obchody jubileuszu tysiąclecia
Gdańska i tysiąclecia męczeńskiej
śmierci św. Wojciecha, chrzciciela
gdańszczan i patrona naszej Ar-
chidiecezji. Szczególnej opiece Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej powierzamy
naszą parafialną gazetę. Oby ta ga-
zeta zbliżyła nas wszystkich jeszcze
bardziej do Bożej i naszej Matki
królującej w tym Sanktuarium i po-
mogła mocniej pokochać parafię,
w której mieszkamy” (Kana nr 1,
1997 r.).

Z perspektywy setnego numeru
Kany wydaje mi się, że byliśmy
i jesteśmy wierni nakreślonemu
w pierwszym numerze celowi pi-
sma.
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W trzecim numerze Kany z mar-
ca 1997 r. zamieściliśmy list jubi-
latki pani Anny Burdównej, nie-
gdyś w 1939 r. parafianki Trąbek
Wielkich, jako kierowniczki szko-
ły w Ełganowie, która dowiedziała
się o naszej inicjatywie od pań-
stwa Trofimowiczów z Ełganowa.
W liście tym Anna Burdówna pi-
sze: „Szanowna Redakcjo „Kany”,
serdecznie dziękuję za miłą nie-
spodziankę. Ze wzruszeniem wzię-
łam do rąk pierwszy numer gazet-
ki parafii sanktuarium Maryjnego
w Trąbkach Wielkich. Gratuluję ze-
społowi redakcyjnemu Przymierza
Rodzin z wielebnym księdzem pro-
boszczem Edwardem Szymańskim
na czele tak ambitnego programu
działań apostolskich i kulturalnych.
Dołączam się do modlitw i życzę
z całego serca, aby Matka Boża
Trąbkowska błogosławiła tej pięk-
nej inicjatywie, pomagając rozwinąć
się pismu w znaczący w terenie
organ, łączący wszystkich miesz-
kańców Trąbek i okolic w jedną
kochającą się rodzinę”.

Minęło osiem lat wydawania na-
szego parafialnego periodyku. Nie-
wątpliwie pismo to przeżywało
i chwile kryzysowe, zwłaszcza wów-
czas, gdy na jego stronach pojawi-
ły się tematy polityczne. Redakcja
szybko się zorientowała, że taka
tematyka grozi skłóceniem czytel-
ników i upadkiem pisma. Szybko
i zdecydowanie odcięliśmy się od
linii politycznej, kierując się inten-
cją, by „Kana” formowała duchowo
czytelników, a także informowała
o wydarzeniach w parafii, szkole,
gminie i przez to integrowała nasze
środowisko.

Cieszymy się, że autorami arty-
kułów są nauczyciele uczący w na-
szym gimnazjum i szkole podsta-
wowej czy samorządowcy. Dzięku-
jemy wszystkim autorom przyczy-
niającym się do istnienia parafial-
nego miesięcznika i zatroskanym
o właściwy jego poziom. Dziękuję
tym, którzy gromadzą od początku
wszystkie numery Kany, bo bę-
dzie to kiedyś bogata dokumentacja
historii naszego regionu i nasze-
go życia religijnego i kulturalnego.
Zapewne niejeden student piszą-
cy pracę naukową czy nauczyciel
ubiegający się o status wyższych
kwalifikacji zawodowych sięgnie do
roczników trąbkowskiej „Kany”.

Dziękuję szczególnie wytrwałym
współtwórcom od samego począt-
ku naszego miesięcznika: państwu
Pianowskim, panu dyr. gimnazjum
Mariuszowi Paradeckiemu, panu
Stanisławowi Dziemińskiemu, pa-
ni Dorocie Niewiadomskiej, pani
Ewie Wojewódce, sprawozdawcy ob-
rad Rady Duszpasterskiej panu Jó-
zefowi Sroce oraz pani Krystynie
Pańków.

Dziękuję czytelnikom „Kany”
nie tylko w parafii, ale i tym, do
których wysyłane są poszczególne
egzemplarze pisma (nawet za gra-
nicę). Wiem z osobistych relacji, że
są i tacy, co czytają Kanę od „deski
do deski”. Oby nadal znaleźli się
bezinteresowni autorzy współpra-
cujący w wydawaniu następnych
numerów naszego sanktuaryjnego
miesięcznika „Kana”.

ks. E. Szymański
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EUCHARYSTIA SIŁĄ ŻYCIA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZEŻYWANA W RODZINIE

Od października 2004 r. Jan Pa-
weł II ogłosił w Kościele katolic-
kim Rok Eucharystii. Ojciec Święty
zwrócił uwagę, że Eucharystia jest
ilustracją największej tajemnicy mi-
łości, jaka odnawia się każdego dnia
we Mszy świętej: Chrystus ofiaruje
swe Ciało i swoją Krew za życie
ludzkości. A ci, którzy w godny
sposób posilają się u Jego Stołu,
stają się żywymi narzędziami Jego
miłości, miłosierdzia i pokoju.

Eucharystia jest źródłem i szczy-
tem życia chrześcijanina. To ta-
jemnica światła i miłosierdzia. Te
prawdy przypomina Jan Paweł II
w encyklice o Eucharystii Ecclesia

de Eucharystia. Papież podkreśla,
że zdecydował się na napisanie tego
dokumentu, aby na nowo rozbudzić
wśród chrześcijan eucharystyczne
„zdumienie” miłością Boga do czło-
wieka.

Ojciec Święty nauczając o Eu-
charystii, określa ją jako „tajemnicę
wiary, przed którą można jedynie
uklęknąć w uwielbieniu, milczeniu
i podziwie”. Człowiek nie może ina-
czej uczestniczyć w tej tajemnicy,
jak tylko przez dogłębne poznanie
Jezusa Chrystusa i otwarcie się
na to, co przekracza jego zmysły.
Katecheza przychodzi dziecku z po-
mocą, ukazując Eucharystię jako
sakrament bliskości Boga, który za-
pragnął wejść w historię człowieka.

Przygotowując dzieci do Pierw-
szej Komunii świętej należy po-
móc im w kształtowaniu wiary ko-
niecznej do przyjęcia tej tajemnicy.
Rodzice współpracując z kateche-
tą i duszpasterzem mogą na co
dzień pomagać dziecku, wszak to
oni najlepiej znają psychikę swoje-
go dziecka, są mu w stanie pomóc
lepiej niż inni. Można o tym za-
daniu powiedzieć jeszcze inaczej,
że to my, katecheci i kapłani po-
magamy rodzicom doprowadzić ich
dziecko do stołu Pańskiego, wszak
wychowanie religijne dziecka jest
przecież pierwszym przywilejem ro-
dziców wierzących.

Praca rodziców w przygotowaniu
swoich dzieci do spotkania z Chry-
stusem Eucharystycznym i nasza –
katechetów i duszpasterzy – będzie
w szczegółach różna, ale w swej
istocie stanowi proces wdrożenia
dziecka w życie Kościoła.

Pierwsza Komunia święta jest
drugim wejściem w życie Kościoła;
w teologii mówimy, że jest dru-
gą inicjacją – po chrzcie świętym,
przed trzecią inicjacją – bierzmo-
waniem. Stąd Pierwsza Komunia
święta to religijna inicjacja dziecka
w życie Kościoła przez Eucharystię.
Obecność dziecka w życiu Kościo-
ła, systematycznie jemu odkrywana
i uświadamiana, jest najlepszym
przygotowaniem do dziękczynienia
Bogu za dar Jego obecności pośród
nas.

Przygotowanie do sakramentów
świętych obejmuje cały szereg spraw
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praktycznych, których nie da się
zrealizować tylko w sali szkolnej.
Konieczne jest uczestniczenie ro-
dziców i dzieci w spotkaniach orga-
nizowanych na terenie parafii. Jest
to ważny okres w życiu młodego
chrześcijanina. Wszelkie zaniedba-
nia w przygotowaniu dziecka dają
o sobie znać w następnych latach,
a często są przyczyną zaprzesta-
nia praktyk religijnych już w czasie
trwania szkoły podstawowej.

Jakie są zatem zadania rodzi-
ców w przygotowaniu dzieci do sa-
kramentów świętych i podstawowe
formy ich zaangażowania, by sa-
kramentalna formacja dzieci mogła
przynieść właściwe owoce?

Zadania rodziców wynikające
z sakramentów świętych

W dniu ślubu kapłan w imie-
niu Kościoła pyta małżonków: „Czy
chcecie przyjąć i po katolicku wy-
chować potomstwo, którym Bóg was
obdarzy?” Odpowiadają: „Chcemy”.
Natomiast w dniu chrztu ich dziec-
ka kapłan mówi: „Prosząc o Chrzest
dla swojego dziecka, przyjmujecie
na siebie obowiązek wychowania go
w wierze, aby zachowując Boże przy-
kazania, miłowało Boga i bliźniego,
jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Czy jesteście świadomi tego obo-
wiązku?” Odpowiadają: „Jesteśmy
tego świadomi”. Zarówno w jednym
jak i w drugim przypadku zobowią-
zania te rodzice podjęli nie tylko
wobec zgromadzonego Kościoła, ale
przede wszystkim wobec Chrystusa
obecnego w Sakramentach świę-
tych. Jeśli wiążą nas w sumieniu

słowa dane ludziom, to tym bardziej
słowa dane Bogu, z których zdamy
rachunek przed Nim.

Jako pomoc w realizacji zobo-
wiązań chrzcielnych Kościół da-
je rodzicom chrześcijańskim pięk-
ne wskazania w nauczaniu Soboru
Watykańskiego II. Deklaracja o Wy-
chowaniu Chrześcijańskim zwraca
uwagę na następujące zadania ro-
dziców wobec dzieci: uczą miło-
ści Boga, uczą miłości bliźniego,
wprowadzają dzieci w życie innych
wspólnot.

Jeśli chodzi o uczenie czci Bo-
ga, to zadania te rodzice spełniają,
jeżeli sami będą żyli autentycznym
życiem wiary. Na nic zda się mó-
wienie dziecku o czci Boga, jeżeli
sami nie będą się modlić, zanie-
dbają sakramenty święte, będą żyli
w grzechach ciężkich. Dzieci szybko
zauważą niekonsekwencje ich życia.

Jeszcze bardziej czytelny i za-
uważalny jest przykład rodziców
w dziedzinie miłości bliźniego. Wia-
dome jest, jakie złe skutki wycho-
wawcze przynoszą kłótnie między
rodzicami, złe traktowanie ludzi
starszych w rodzinie, międzysą-
siedzkie niezgody, wszelkiego rodza-
ju nieuczciwości. Natomiast odwrot-
nie: budujące przykłady przebacze-
nia, sąsiedzkiej pomocy, ludzkiej
solidarności w cierpieniu pozostają
na zawsze w pamięci i inspirują do
podobnych czynów.

Często słyszymy, że dzieci i mło-
dzież są niedostosowane społecz-
nie. Nie potrafią zachować się we
wspólnocie szkolnej, koleżeńskiej,
sąsiedzkiej. Nie chodzi tylko o kul-
turę bycia. Wielu z nich przejawia
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agresję, lekceważenie drugiego czło-
wieka czy nawet poniżanie go. Do
zadań rodziców należy takie po-
kierowanie dzieckiem, aby umiało
znaleźć swoje miejsce w różnych
wspólnotach i było w nich kon-
struktywne.

Na Chrzcie świętym Bóg dzie-
li się z człowiekiem swoim życiem.
Mówimy, że obdarza człowieka łaską
uświęcającą. Rodzice, przebywający
na co dzień z dzieckiem są stróżami
życia Bożego w nim. Są stróżami
także teraz, gdy dzieci zdolne są już
do popełnienia grzechów i faktycz-
nie je popełniają. Nie są to jeszcze
grzechy ciężkie w swojej materii,
ale są przyczyną późniejszych grze-
chów ciężkich, nałogów, zachwiań
wiary itd. Stąd ochrona tych wiel-
kich wartości złożonych w sercu
dziecka w dniu Chrztu świętego jest
odpowiedzialnym zadaniem rodzi-
ców.

Rodzice lękają się często o przy-
szłość swojego dziecka. Chcieliby dla
niego jak najlepiej, ale to „najlepiej”
jest według ich kategorii myślenia.
Bóg może mieć inny osąd rzeczy-
wistości i może mieć inne plany
dla dziecka niż rodzice. Ten plan
życia, który Bóg ma dla człowieka,
jest najlepszy z możliwych. Rodzice
lepszego nie wymyślą.

Jest taka praktyka, że wybiera-
my dla dziecka rodziców chrzest-
nych. Mają być oni dla Kościoła po-
ręczeniem chrześcijańskiego wycho-
wania, dla rodziców pomocą, a dla
dziecka świadkami wiary i duchowy-
mi opiekunami. Modlitwa w intencji
dziecka, całe życie dziecka kierowa-
ne do Boga, należą do zasadniczych

obowiązków chrzestnych, a nie tech-
nika dawania prezentów.

Chrztu świętego udziela się ma-
łym dzieciom, stąd rodzice biorą na
siebie odpowiedzialność za rozwój
wiary w życiu dziecka i zobowiązują
się wobec Kościoła, że stworzą taką
atmosferę religijną w swoim domu,
która będzie właściwym gruntem
dla rozwoju wiary. Dlatego nie-
odzowne jest uczestnictwo dziecka
w życiu Kościoła (parafii), poznanie
prawd wiary, wzrastanie w rodzinie
przenikniętej pobożnością. Aby te
czynniki mogły być zrealizowane,
potrzebne jest zaangażowanie ze
strony rodziców w przygotowanie
dzieci do pierwszego pełnego uczest-
nictwa we Mszy świętej. Trzeba je
uwrażliwić nie tylko na niezbędność
wiary, ale także potrzebę wdzięcz-
ności i uwielbienia Boga za Jego
obecność.

Współpraca z nauczaniem
katechetycznym

Rodzice mając w ręku kate-
chizm, powinni w miarę swoich
możliwości rozmawiać z dzieckiem
na tematy przerabiane na kateche-
zie. Dziecko może też „zdać relację”
z przebiegu katechezy. Bardzo waż-
ną tutaj sprawą jest, aby dziecko
„czuło”, że rodzice są zainteresowa-
ni przerabianymi tematami.

Atmosfera religijna domu

Większą część życia dziecko spę-
dza w domu i chłonie sercem, umy-
słem i wolą to wszystko, co dzieje
się w jego małym gronie. Rodzice
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są głównymi ewangelizatorami swo-
ich dzieci. Dzieci bacznie obserwują
swoich rodziców, zwłaszcza pod ką-
tem tych spraw, o których słyszą na
katechezie: a więc modlitwy, życia
sakramentalnego, uczestnictwa we
Mszy świętej, uczciwości i zachowa-
nia przykazań. Nie wystarczy więc
mówić dziecku „zmów pacierz”, ale
trzeba samemu modlić się z dziec-
kiem.

Dziecko w tym wieku jest bar-
dzo wrażliwe na sprawy moralne.
Uczy się rozeznawać grzech i do-
bro. To właśnie w tym wieku słyszy
i widzi, że inaczej mówi się oficjal-
nie, a inaczej postępuje (np. sprawa
uczciwości materialnej: dziecko zo-
staje ukarane za drobną kradzież,
a na drugi dzień jest świadkiem
rozmowy rodziców, że udało im się
coś zabrać, „zorganizować sobie”
z zakładu pracy). Postawa umar-
twienia, wyrzeczenia, cierpliwego
przyjęcia trudów pozytywnie zin-
terpretowana przez rodziców jest
zasadniczą szkołą życia prawdziwie
chrześcijańskiego. Rodzice muszą
być świadomi, że są głównymi na-
uczycielami wiary przez swoje życie.

Współpraca z parafią

Zasadniczą sprawą życia para-
fialnego jest niedzielna Eucharystia.
Rodzice stają się zgorszeniem dla
dziecka, gdy wysyłają je na Mszę
świętą, a sami pozostają w domu;
zabierają dziecko na wycieczkę, do
krewnych i wprost uniemożliwiają
mu uczestnictwo we Mszy świę-
tej. Dziecko przeżywa wtedy wielki
konflikt sumienia – bez swojej winy.

Właśnie postawa rodziców
uczestniczących we Mszy świętej,
nacechowana wiarą i czcią wobec
Jezusa ukrytego pod postaciami
chleba i wina, pomoże dziecku roz-
wijać i umacniać podobną postawę.
Dziecko, które widzi swoich rodzi-
ców uczestniczących w pełni we
Mszy świętej, najlepiej przygotowu-
je się do własnego uczestnictwa,
gdyż ze swej natury pragnie naśla-
dować rodziców.

Trzeba uświadamiać dzieciom,
że Msza święta jest ofiarą dzięk-
czynienia. Uczestniczący we Mszy
świętej łączą się z ofiarą Jezusa
przez pracę nad sobą zmierzają-
cą do upodobnienia się do Niego.
Troska o to, by w codziennym
życiu naśladować Pana Jezusa, bę-
dzie najpiękniejszym dziękczynie-
niem i uwielbieniem Boga.

Życie parafialne to także niesie-
nie pomocy chorym, cierpiącym, po-
trzebującym niejednokrotnie wspar-
cia materialnego. Należy uwrażli-
wiać dzieci na potrzeby innych.

Przygotowanie do sakramentów
świętych to nauczenie dzieci prak-
tycznego przeżywania wiary i miste-
rium chrześcijaństwa. Stąd udział
dzieci wraz z rodzicami w spo-
tkaniach misteryjnych: poświęcenie
różańca, medalika, książeczki, świe-
cy; w nowennach przed jak i po
Pierwszej Komunii świętej; w nie-
dzielnych Mszach świętych; w spo-
tkaniach konferencyjnych dla ro-
dziców; uczestnictwo we Mszach
świętych w tzw. Białym Tygodniu
po Komunii świętej.
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Wychowanie do modlitwy

Dzieci na katechezie wiele sły-
szą o modlitwie. Na każdym pozio-
mie katechetycznym omawiane są
zagadnienia związane z modlitwą.
W każdej katechezie jest element
modlitewny, gdyż jest ona osobo-
wym spotkaniem z Bogiem, które
między innymi realizuje się w mo-
dlitwie. Dzieci zdolne są do formu-
łowania modlitw własnymi słowa-
mi. Wypowiadają je chętnie. Taką
modlitwę można też praktykować
w domu. W ten sposób uczą wiązać
sprawy życia codziennego z wiarą.

Wspólna rodzinna modlitwa po-
zostawia trwały ślad w świadomości
dziecka. Przyjdzie czas, że w pamięci
dziecka pozostaje obraz modlących
się rodziców. Znany piosenkarz fran-
cuski, ojciec Duval wspomina swego
ojca, który po ciężkiej pracy na ro-
li, wieczorem klękał do modlitwy.
Myślał wtedy: „Jaki wielki i ważny
musi być Pan Bóg, skoro mój ojciec
tak silny i ważny we wsi z taką po-
korą klęka przed Nim”. Autorytet
rodziców uwypukla autorytet Boga.

Bardzo ważną rolę w tworze-
niu klimatu wiary stanowi wspólna
modlitwa rodzinna, która poma-
ga dziecku kształtować właściwy
obraz Boga. Dziecko widząc, jak
jego rodzice modlą się, proszą Bo-
ga, wielbią, dziękują i przepraszają,
najlepiej poznaje wspaniałość oraz
miłość Boga. Zrozumie, że ważne są
to sprawy, skoro cała rodzina modli
się w jego intencji. Podobną rolę
spełnia wspólna lektura religijna,
zwłaszcza Pisma Świętego, połączo-
na z wyjaśnieniem i odniesieniem
do życia.

Omawiając przygotowania do
pierwszego pełnego uczestnictwa we
Mszy świętej należy podkreślić, że
dziecko nie może być pozostawio-
ne sobie samemu w przygotowaniu
do przyjęcia Sakramentu Pokuty
i Pojednania. Rodzice winni mu
pomagać przez codzienną refleksję
nad jego życiem. Należy kształto-
wać w dziecku postawę przeprasza-
nia za swe przewinienia nie tylko
Boga, ale i ludzi, zwłaszcza najbliż-
szych. Równocześnie należy pod-
kreślać, że pojednanie zawsze jest
źródłem wielkiej radości.

Uczestniczenie dziecka po raz
pierwszy w sposób pełny we Mszy
świętej jest dla całej rodziny,
a zwłaszcza dla rodziców, bardzo
doniosłą uroczystością. Samo dziec-
ko powinno również przeżywać to
święto jako wyjątkowe w jego ży-
ciu. Należy uświadomić mu, że Pan
Jezus jest największym, najpięk-
niejszym i najcenniejszym darem
i dlatego cała rodzina wspólnie prze-
żywa ten dzień w wielkiej radości.
Dziecko powinno być świadome, że
jego radość jest radością wszyst-
kich bliskich, bo Pan Jezus, które-
go przyjęło do serca jest najwięk-
szym darem Boga dla wszystkich
ludzi. Uroczystość pierwszego peł-
nego uczestnictwa dziecka we Mszy
świętej powinna być dla niego sa-
mego i dla całej rodziny wspaniałym
świętowaniem oddziaływującym na
dalsze jego życie.

W jednej z powieści Antonie-
go Gołubiewa znajdują się głębokie
słowa: „Oni myśleli, że to już ko-
niec, a to był dopiero początek”.
Można by to zdanie zastosować do
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wielu rodziców, którzy po uroczy-
stości Pierwszej Komunii świętej
zmęczeni przygotowaniem obraca-
jącym się często wokół tych mniej
ważnych rzeczy zewnętrznych, od-
dychają z ulgą, że to już nareszcie
koniec. A to nie koniec – to do-
piero początek. To nie jest jakieś
zakończenie, zamknięcie, ale prze-
ciwnie – otwarcie się duszy dziecka
na nowe, niezmierzone horyzon-
ty życia Bożego, na zjednoczenie
się z Chrystusem, Boskim Wycho-
wawcą i Przyjacielem. Uroczystość
Pierwszej Komunii świętej nie jest

nagrodą dla dorosłych, ale pokar-
mem głodnych, słabych, spragnio-
nych życia Bożego i lekarstwem dla
grzesznych ku ich poprawie. Głod-
ny nie pożywia się raz na rok,
czy chociażby raz na parę miesię-
cy, a chory przyjmuje regularnie
zapisane mu lekarstwa, aby jak
najszybciej wyzdrowiał. Aby dzie-
ci od początku należycie wychować
w rozumieniu tych spraw, należy
rozwijać w nich umiłowanie Jezusa
Eucharystycznego i przyzwyczajać
do korzystania z Jego łask.

Opracowała Sabina Stolc

WŁÓCZNIA ŚW. MAURYCEGO

1. Włócznia św. Maurycego w skarbcu
katedry krakowskiej, dana przez cesarza
Ottona III Bolesławowi Chrobreamu.
2. Włócznia święta cesarska w Wiedniu,
na wzór której była w X w. zrobiona
włócznia krakowska.

W skarbcu katedralnym na Wa-
welu od tysiąca lat przechowywany
jest grot włóczni św. Maurycego,
który w 1000 roku podarował Bole-
sławowi Chrobremu cesarz Święte-
go Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego Otton III. Grot włócz-
ni, który stał się z czasem relikwią,
towarzyszy naszym dziejom od ty-
siąca lat. Szczególnie w średniowie-
czu dar cesarza niemieckiego odgry-
wał ważką rolę w ceremoniale koro-
nacyjnym. Włócznię wyjmowano ze
skarbca na największe uroczystości
kościelne – noszono ją w czasie
obchodów milenium chrztu Polski.
Zawsze towarzyszyła Janowi Paw-
łowi II, gdy przebywał w Krakowie.

Jan Matejko namalował w latach
1888 – 1889 cykl dwunastu szkiców
olejnych obejmujących wydarzenia
od wprowadzenia chrześcijaństwa
do czasów stanisławowskich. Cykl
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ten malarz nazwał: „Dzieje cywiliza-
cji w Polsce”. Na obrazie „Koronacja
pierwszego króla”, widzimy potęż-
ną sylwetkę Bolesława Chrobrego
klęczącego przed trumną św. Stani-
sława. Biskupi nakładają pierwszemu
królowi koronę, a on w dłoniach trzy-
ma włócznię św. Maurycego, którą 25
lat wcześniej podarował mu cesarz
Otton. Była ona zapewne jeszcze
używana w ceremoniale towarzyszą-
cym koronacji Mieszka II i Bolesła-
wa Śmiałego. Ponownie włócznia św.
Maurycego pojawiła się na wielkim
obrazie mistrza Jana, „Bitwa pod
Grunwaldem”. Potężnie zbudowany
pieszy wojownik (najprawdopodob-
niej Litwin) z odkrytym torsem, ude-
rza włócznią św. Maurycego w wiel-

kiego mistrza Ulryka von Junginge-
na. Matejko chciał, aby śmiertelny
cios wodzowi wojsk zakonnych zo-
stał zadany włócznią otrzymaną od
cesarza Ottona III.

Gall Anonim, pierwszy kronikarz
opisujący nasze dzieje, tak przedsta-
wił scenę, w czasie której to cesarz
wywyższył Bolesława i jego państwo:
„«Na koronę mego cesarstwa! to, co
widzę, większe jest, niż wieść głosi-
ła!» I za radą swych magnatów dodał
wobec wszystkich: «Nie godzi się ta-
kiego i tak wielkiego męża, jakby jed-
nego spośród dostojników, księciem
nazywać lub hrabią, lecz [wypada]
chlubnie wynieść go na tron królew-
ski i uwieńczyć koroną». A zdjąwszy
z głowy swej diadem cesarski, włożył
go na głowę Bolesława na [zadatek]

„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki; po lewej: wielki mistrz krzyżacki Ulryk
von Jungingen; po prawej: powiększenie grota włóczni.
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przymierza i przyjaźni, i za chorą-
giew tryumfalną dał mu w darze
gwóźdź Krzyża Pańskiego wraz
z włócznią św. Maurycego, w za-
mian za co Bolesław ofiarował mu
ramię św. Wojciecha. I tak wielką
owego dnia złączyli się miłością, że
cesarz mianował go bratem i współ-
pracownikiem cesarstwa i nazwał
go przyjacielem i sprzymierzeńcem
narodu rzymskiego”.

Chrobry otrzymał od cesarza jed-
ną z kopii wzorowanych na włóczni
św. Maurycego. Podobny prezent
Otton III podarował królowi Węgier
Stefanowi I Świętemu (997 – 1038,
od 1001 – król). Cesarz Henryk IV
w 1080 roku również dał włócznię
władcy czeskiemu królowi Brzety-
sławowi II. Był więc oryginał i ko-
pie, które władcy niemieccy darowali
książętom i królom.

Św. Maurycy, patron arcybiskup-
stwa w Magdeburgu, był wodzem
legii rzymskiej za panowania cesa-
rza Dioklecjana i poniósł męczeń-
ską śmierć w 286 roku. Włócznia
przypisywana świętemu znalazła się
w posiadaniu dynastii Karolingów
i uważano, że dzięki niej Karol
Młot odniósł zwycięstwo nad Sara-
cenami w bitwie pod Poitiers (732).
Wnuk Karola Młota, Karol Wielki
twierdził, że posiadał ponadto włócz-
nię św. Longina. Centurion Longin
miał wbić ją w bok ukrzyżowanego
Chrystusa. Król niemiecki Henryk I
otrzymał włócznię św. Maurycego od
króla burgundów Rudolfa II w 926
roku i odtąd stanowiła ona własność
dynastii Saskiej.

Dziś trudno jednoznacznie roz-
strzygnąć, czy włócznia św. Mau-
rycego i św. Longina to ta sama,

czy były dwie różne. Jedno jest
pewne, włócznia, którą otrzymał
Henryk I, była najcenniejszym in-
sygnium Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego, „Sancta et crucifera impe-
rialis lancea”. W otworze wyciętym
w grocie miał znajdować się po-
nadto gwóźdź z Krzyża Pańskiego.
W 1229 roku papież Grzegorz IX
uznał, że jest ona autentycznym do-
wodem męki Pańskiej, stała się ona
również najświętszą relikwią.

Otton I woził ze sobą świętą
lancę jako szczególny znak władzy
cesarskiej, miała się ona przyczynić
do zwycięstwa nad Węgrami w 955
roku na Lechowym Polu. Niemiecki
kronikarz Thietmar tak opisywał to
zwycięstwo: „król po wysłuchaniu
Mszy świętej i przyjęciu Komunii
z rąk swego spowiednika Udalry-
ka, chwycił zaraz świętą włócznię

i tarczę i stanąwszy na czele wojsk,
udał się najpierw w szeregi stawia-
jącego opór nieprzyjaciela, a gdy ten
zaczął uciekać, gonił go i pędził aż
do wieczora”.

W X wieku kult św. Maurycego
rozwijał się wśród rycerstwa bur-
gundzkiego i w opactwie St. Mau-
rice. W XI wieku święty należał do
głównych patronów cesarstwa, po
wygaśnięciu w Burgundii lokalnej
dynastii, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami, królestwo burgundzkie
wcielono do Rzeszy. Św. Maurycy,
początkowo patron królestwa, a na-
stępnie całego cesarstwa niemiec-
kiego, był uznawany równocześnie
za szczególnego opiekuna dynastii
salickiej.

Włócznia, którą otrzymał Chro-
bry, została wykonana krótko przed
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zjazdem gnieźnieńskim i zawiera
wszystkie zasadnicze elementy ce-
sarskiego oryginału. Podobnie zamo-
cowano relikwie gwoździa Krzyża
Świętego. W górnej części wykona-
no wzdłuż dwa wycięcia, przez które
przeciągnięto żelazny drut. Włócz-
nia krakowska posiadała skuwkę,
w niemieckiej utrzymywała ona
w całości złamany grot. W dol-
nej części grotu wykonano otwory,
przez które poprowadzono ukośnie
żelazne wiązania.

Gdy młody cesarz Otton III
przybył z pielgrzymką do grobu
św. Wojciecha w Gnieźnie, miał
już skonkretyzowaną wizję swojego
państwa. W miniaturze przedsta-
wiającej cesarza, cztery pochylone
kobiety w koronach zbliżają się do
Ottona na tronie. Nad postaciami
kobiet umieszczono napisy: Italia,
Galia, Germania, Sclavinia. Dziś
powiedzielibyśmy: Włochy, Francja,
Niemcy i Słowiańszczyzna. Cesarz
marzył o stworzeniu uniwersalnej
monarchii chrześcijańskiej w Euro-
pie. Cesarstwo miało nawiązywać do
wzorów rzymskich. Bolesław Chro-
bry wyrastał na przywódcę Sło-
wiańszczyzny. Dar cesarza podkre-
ślał autorytet polskiego księcia i wy-
jątkowe znaczenie, jakie Otton III
przywiązywał do dobrych stosunków
z księstwem polskim. Niestety dwa
lata po spotkaniu w Gnieźnie cesarz
zmarł, a Bolesław musiał walczyć
z jego następcą Henrykiem II.

Nie wiemy, kiedy włócznia zosta-
ła przeniesiona z Gniezna do Krako-
wa. Jej obecność w połowie XIII wie-
ku w skarbcu katedralnym na Wa-
welu poświadczył Wincenty z Kielc

w „Żywocie większym św. Stanisła-
wa”. W XVI wieku Marcin Kro-
mer pisał, że włócznię umieszczono
przy głównym ołtarzu w „miejscu
gdzie biskup siada” czyli przy tro-
nie biskupa krakowskiego. Niewielki
fragment gwoździa z Krzyża Pań-
skiego (nie wiemy, czy na pewno
ten fragment pochodził z włóczni
Bolesława) Jan Kazimierz zabrał ze
skarbca wawelskiego i po abdyka-
cji w 1669 r. wywiózł do Paryża.
Relikwię podarował swojej kuzyn-
ce księżnej Annie Gonzadze. Król
Michał Korybut Wiśniowiecki czynił
bezskuteczne próby odzyskania reli-
kwii dla Wawelu. Księżna Gonzaga
podarowała ów skarb opactwu Saint
Germain-des-Pres.

Sam grot przetrwał wszystkie
zawieruchy naszej tysiącletniej hi-
storii i dziś przechowywany jest
w skarbcu katedralnym. Nasze re-
galia, czyli symbole władzy kró-
lewskiej, zostały zrabowane i utra-
ciliśmy je bezpowrotnie. Skromny
żelazny grot jest najcenniejszym in-
sygnium władzy państwa polskiego.
Włócznia podarowana w 1000 ro-
ku w Gnieźnie Chrobremu przez
cesarza Ottona III, to najstarszy do-
wód suwerenności naszego państwa
i świadectwo tysiącletniej przynależ-
ności do chrześcijańskiej cywilizacji
Europy. W zamyśle cesarza lanca
św. Maurycego była symbolicznym
darem dla powstającego państwa
polskiego i jego władców. Jan Ma-
tejko, malując w XIX wieku wielkie
obrazy historyczne, użył symbolu
włóczni do obrony przed nieprzyja-
ciółmi Królestwa Polskiego.

Mariusz Paradecki
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PO 30 LATACH. . .
ponownie doceniono sport gminny

26 lutego 2005 r. w Zespole
Szkół Rolniczych w Bolesławowie
odbył się Finał V Plebiscytu na
Dziesięciu Najlepszych Sportowców
i Trenerów Pomorskiego Zrzesze-
nia LZS. W imprezie uczestniczyły
władze naszego województwa, wła-
dze powiatów kociewskich i przed-
stawiciele kilkudziesięciu LZS-ów
i LKS-sów z woj. pomorskiego.

Wśród wyróżnionych trenerów
znalazł się Tomasz Kempa – trener
piłkarski drużyn juniorskich i se-
niorskiej w Trąbkach Wlk.

Wręczono także wyróżnienia,
które przyznała Rada Główna LZS
w Warszawie. Ku radości działaczy
i sportowców naszej gminy dwa wy-
różnienia centralne trafiły na teren
gminy Trąbki Wielkie.

Wiesław Kempa wieloletni pre-
zes Rady Gminnej LZS odebrał na-
grodę dla byłej Rady Gminnej, którą
młodsi, ambitni działacze rozwiąza-
li przed kilku laty, tworząc Gmin-
ne Stowarzyszenie Sportowe, które
jednak nie zaczęło nawet funkcjono-
wać. Władze z Warszawy dostrzegły
system Pucharu Gminy (kilkuna-
stu dyscyplin sportowych), które
od 1995 r. nieprzerwanie tworzyły
współzawodnictwo sołectw w gmi-
nie.

Obecnie inne gminy i LZS-y
z głębi kraju próbują wprowadzać
w życie podobne współzawodnictwa
na swym terenie. Chcę wspomnieć,
że ostatni raz wyróżnienie centralne

IV nagrodą dla Rady Gminy LZS –
Trąbki Wlk. odebrały 17 XII 1974 r.
w Komprachcicach – wówczas Prze-
wodniczącym Rady Gm. LZS był
Sylwester Maliszewski. LZS Sokół
Ełganowo został laureatem central-
nym reprezentując woj. pomorskie
w konkursie „O sportowy znak ja-
kości OMEGA za 2004 r.” Nagrodę
odebrał Jan Trofimowicz.

Władze stolicy dostrzegły suk-
cesy w społecznym tworzeniu bazy
sportowej na wsi – boiska, ławe-
czek, skromnego zaplecza, które
zafundowali i wybudowali w czynie
społecznym mieszkańcy Ełganowa.

Cieszy fakt, powstającej powoli
świetlicy wiejskiej, której inwesto-
rem jest Urząd Gminy w Trąbkach
Wlk.

OMEGA 2004 – to także nagro-
da dla wszystkich byłych i obecnych
sportowców Ełganowa, którzy wło-
żyli ogrom pracy i poświęcenia na
przestrzeni wielu lat, by sołectwo
i LZS Sokół należał do najbardziej
prężnych w regionie pomorskim,
w wielu dyscyplinach sportowych
i rekreacyjnych.

Wspomnę tylko, że to dopiero
druga OMEGA w historii Gminy
Trąbki Wlk. i całego województwa.
Pierwszą taką nagrodę przed 30
laty w 1975 r. otrzymał LZS Błękit-
ni Sobowidz, którego prezesem był
Alojzy Klukowski.

Jan Trofimowicz jr
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Od lewej: J. Trofimowicz, LZS „Sokół”; poseł Ziemi Kociewskiej, Edmund
Stachowicz; wójt gminy Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak – nagroda dla
najbardziej przyjaznej dla sportu gminy w województwie; przewodniczący sejmiku
wojewódzkiego, Brunon Synak; Wiesław Kempa.

KRONIKA
nie tylko parafialna

28 lutego odbyła się I w 2005 r. sesja
Rady Gminy Trąbki Wielkie. W pro-
gramie znalazły się m.in. następujące
tematy:
1. Radnym i sołtysom przedstawił się
nowy kierownik Posterunku Policji
w Trąbkach Wielkich młodszy aspi-
rant Tomasz Włochowski. Omówił
on główne kierunki działania policji
na terenie naszej gminy w 2005 r.
Od stycznia br. w Trąbkach Wielkich
pracuje 5 funkcjonariuszy munduro-
wych oraz 1 osoba cywilna, zajmują-
ca się sprawami administracyjnymi.
Nowy komendant zachęcał, aby we

wszystkich sprawach wymagających
interwencji policji, mieszkańcy te-
lefonowali na posterunek lub na
służbowy telefon komórkowy pod
nr 606 429 674.
2. Radni podjęli uchwałę w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli w 2005 r. oraz określenia do-
datku mieszkaniowego. Regulamin
ten został wcześniej uzgodniony ze
związkami zawodowymi, zrzeszają-
cymi nauczycieli pracujących na te-
renie naszej gminy.
3. Podjęto uchwałę zmieniającą za-
sady wydzierżawiania lub wynajmu
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Nowo ochrzczona Nikola Tucholska wraz z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Dominika Urszula Gorzyńska wraz z rodzicami i chrzestnymi.
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majątku trwałego Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Trąbkach Wielkich
w ten sposób, że dyrektor GOZ może
wynająć wolne mieszkania w ośrod-
kach zdrowia w Trąbkach Wielkich,
Sobowidzu i Mierzeszynie osobom
nie będącym pracownikami służby
zdrowia, o ile nie będzie chętnych
wśród personelu tych ośrodków.
4. Dokonano zmian w Budżecie Gmi-
ny na 2005 r.
W planie wydatków:

1) zwiększono budżet o łączną kwotę
133 tys. zł na następujące zadania:

� plan zagospodarowania prze-
strzennego – 25 tys. zł

� remont pomieszczeń dla GOPS
w części budynku przedszkola
w Trąbkach Wielkich – 25 tys. zł

� budowa świetlicy w Ełganowie –
35 tys. zł

� budowa wiaty w Cząstkowie –
5 tys. zł

� przygotowanie dokumentacji na
modernizację Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wielkich – 25 tys. zł

� dotacja dla GOK w Trąbkach Wiel-
kich na obchody 15-lecia samorzą-
du – 18 tys. zł

2) zmniejszono budżet o łączną kwotę
116 tys. zł kosztem następujących
tematów:

� kompleksowe zwodociągowanie
gminy – 110 tys. zł

� rezerwa ogólna – 6 tys. zł

W planie dochodów:

1) zwiększono budżet z tytułu:

� udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych – 9 tys. zł

� darowizny – 15 tys. zł

2) zmniejszono budżet z tytułu:

� zmniejszenia części oświatowej
subwencji ogólnej – 7 tys. zł

Ogółem, w wyniku w/w zmian po
stronie dochodów i wydatków, budżet
gminy na 2005 r. wzrósł o kwotę ok.
17 tys. zł.
Ponadto dokonano przesunięć, nie
mających wpływu na wysokość bu-
dżetu, na następujące zadania:

� na zakup serwera dla Urzędu Gmi-
ny – 6 tys. zł

� na zakup kserokopiarki dla Szko-
ły Podstawowej w Sobowidzu –
6 tys. zł.

5. Uchwalono nowy plan sieci szkół
podstawowych i gimnazjów oraz
określono granice obwodów szkol-
nych w naszej gminie.
6. Podjęto uchwałę w sprawie współ-
działania z innymi gminami w spra-
wie budowy i eksploatacji zakła-
du utylizacji odpadów komunalnych
w Tczewie.

***
6 marca w naszym kościele chrzest
św. otrzymali:

� Dominika Urszula Gorzyńska, cór-
ka Jolanty i Krzysztofa z Trąbek
Wielkich;

� Nikola Tucholska, córka Bożeny
i Grzegorza z Trąbek Wielkich.

***
Z okazji Dnia Kobiet, 8 mar-
ca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trąbkach Wielkich, odbyła się mi-
ła uroczystość. Życzenia dla niewiast,
w imieniu samorządu gminnego, zło-
żył wójt Błażej Konkol. Młodzież
przygotowała bogaty program arty-
styczny, złożony z piosenek, poezji
i koncertu muzyki dawnej. Mło-
dym artystom, gorąco oklaskiwanym
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przez widownię, towarzyszyli mu-
zycy: Janusz Beyer i Michał Olej-
nik. Po występach młodzież wręczyła
wszystkim paniom kwiatki, a dyrek-
torka GOK Agata Opałka zaprosi-
ła obecnych na słodki poczęstunek.
W trakcie imprezy można było podzi-
wiać i zakupić wyroby artystyczne ze
szkła, wykonane przez mieszkańca
Pruszcza Gdańskiego Bartosza Ko-
walskiego.

***
19 marca, w dniu rozpoczęcia reko-
lekcji wielkopostnych w naszej pa-
rafii, poświęcone zostały książeczki
dzieciom pierwszokomunijnym.

***
W dniach od 19 do 23 marca od-
były się w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne, w czasie których nauki
dla wiernych wygłaszał ks. Zygmunt
Słomski, proboszcz parafii Pręgowo.

***
20 marca w Granicznej Wsi odbyły się
uroczystości związane z 65 rocznicą
śmierci dh. Alfa Liczmańskiego, byłe-
go komendanta Gdańskiej Chorągwi
Harcerzy, nauczyciela Polskiej Szko-
ły Handlowej. W świetlicy wiejskiej
odprawiona została Msza św. kon-
celebrowana, pod przewodnictwem
ks. Kazimierza Glamy, po czym od-
był się apel przy pomniku więźniów
obozu koncentracyjnego Grenzdorf,
pomordowanych przez hitlerowców
w pobliskim lesie. Uroczystości za-
kończyło harcerskie ognisko.

***
Rada Wojewódzka LZS uznała, że
najlepszym trenerem 2004 r. w wo-
jewództwie Pomorskim jest Tomasz
Kempa, trener drużyn piłkarskich
Orzeł Trąbki Wielkie. Gratulujemy.

Opracował S. D.

Ks. Zygmunt Słomski, podczas rekolekcji w naszej parafii.

22



Dzień Kobiet w Trąbkach Wielkich; u góry: dyrektorka GOK wraz z młodzieżą
przygotowują kwiaty dla Pań; na dole: obdarowane uczestniczki uroczystości.
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Fragment tablicy pamiątkowej Alfa Liczmańskiego w Granicznej Wsi.

Apel poświęcony pamięci więźniów obozu koncentracyjnego Grenzdorf. Wspomina
córka Alfa Liczmańskiego.
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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

W niedzielę, 13 marca o godz 12.00 odbyło się kolejne posiedzenie
Duszpasterskiej Rady Parafialnej z ks. prałatem Edwardem Szymań-
skim. W tym posiedzeniu uczestniczyli również szafarze Eucharystii
i ks. wikariusz Dariusz Woźny. Obradom przewodniczył ks. prałat, który
jak zwykle rozpoczął spotkanie modlitwą.

W ramach omawianych tematów ks. prałat przypomniał zagadnienia
z poprzedniego spotkania, m.in.:
� zakończenie peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego w rodzinach

parafii,
� budowa kaplic różańcowych Tajemnic Światła,
� propozycje przesunięcia ołtarza polowego,
� przyjęcie nowego organisty,
� budowa kościoła w Czerniewie,
� dotychczasowy sposób korzystania z mieszkania w domku przyko-

ścielnym,
� wymiana ogrzewania plebanii,
� rozwiązanie problemu wywożenia śmieci z cmentarza.

Przypomniano też trudne sprawy kaplicy w Ełganowie oraz działki
na powiększenie terenu przykościelnego.

W sprawach bieżących tego posiedzenia omówiono:
� uroczystość konsekracji kościoła w Czerniewie zaplanowaną w nie-

dzielę, 3 kwietnia, na którą ks. prałat serdecznie zaprasza wszystkich
parafian,

� przystąpienie do renowacji kościoła w Trąbkach Wielkich, jako
przygotowanie do obchodów rocznicy 20-lecia koronacji obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej,

� dalszy ciąg budowy kościoła w Czerniewie, tj. dokończenie prac przy
balkonach, bramach i obejściu.

W dyskusji powrócono do tematu kaplicy w Ełganowie i działki na
powiększenie terenu przykościelnego.

Na zakończenie ks. prałat podziękował wszystkim, którzy zajmowali
się zbiórką pieniędzy i wszystkim ofiarodawcom na budowę kościoła
w Czerniewie.

Przewodniczący Rady Duszpasterskiej

Józef Sroka

25



INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2005
31.03. Czwartek przed

pierwszym piątkiem
miesiąca, o powołania
kapłańskie i zakonne, z róży
św. Katarzyny – p. Keler

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Magdaleny
– p. Karcz
Za śp. Alfonsa Macha (Msze
św. gregoriańskie do 30
kwietnia)

2. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej
oraz dziękczynna w 18-lecie
urodzin Anety Karcz i Macieja
Kotwy (z int. babci)

3. Za śp. Gerarda,
Helenę, Karola, Pawła
Lewandowskich, godz. 700

Konsekracja kościoła
Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie, godz. 830

Za śp. Alfonsa Macha
(gregorianka), godz. 1800

4. O błogosławieństwo Boże
dla narzeczonych Katarzyny
i Adama

5. Za śp. Kazimierza
Stanolewicza i zmarłych
z obojga stron

6. Za śp. Piotra (6. rocznica
śmierci) i Leona Cieszyńskich

Za śp. Ryszarda, Jana i Wandę
Kruków

7. Za śp. Hildegardę
Kaszubowską (30. dzień od
śmierci)

8. Za śp. Zofię Potrykus
(30. dzień od śmierci)

9. Za śp. Zygmunta Dubiellę
10. Za śp. Cecylię Zimną,

godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ptach i Elwart, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Alfonsa Macha
(gregorianka), godz. 1100

Dziękczynna w 18-lecie
urodzin Anety Karcz,
godz. 1800

15. Za śp. Hildegardę
Kaszubowską

16. Za śp. Franciszka
Jaszewskiego

17. Za śp. Metę Cymermann,
godz. 730

Za śp. Jerzego Kowalczyka
(20. rocznica śmierci),
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 80-lecie
urodzin Witolda Kosińskiego,
godz. 1100

Za śp. Alfonsa Macha
(gregorianka), godz. 1800

18. Za śp. Adama Czeczorę
(1. rocznica śmierci)
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19. Za śp. Franciszka i Eckharta
Sławińskich

20. Za śp. Jana Platę
oraz zmarłych z tej rodziny

21. Za śp. Bogdana (2. rocznica
śmierci) i Czesława Gdańców

22. Za śp. Zygmunta Dubiellę
23. Dziękczynna w 25-lecie

sakramentu małżeństwa Ewy
i Romana Ogórków

24. Za śp. Alfonsa Macha
(gregorianka), godz. 730

Dziękczynna w intencji
Ireny i Jerzego, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Pelagię Bławat,
godz. 1100

Za śp. Stanisławę (5. rocznica
śmierci) oraz Franciszka
i Elżbietę Radelskich

25. Za śp. Hildegardę
Kaszubowską

26. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Urszuli Kelpin,
w 82. urodziny

27. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Moniki i Zbigniewa Szostków
Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Marii i Zenona Orlikowskich

28. Za śp. Józefa Tkaczyka
oraz zmarłych z tej rodziny

29. Dziękczynna w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Joanny i Jana Reców

30. Za śp. Małgorzatę (5. rocznica
śmierci) i Jana Rogall
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

11 kwietnia: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Dawida Krzysztofa
Głowackiego oraz Dawida Antoniego Curzytka
23 kwietnia: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Dominiki Klaudii oraz
Sebastiana Piotra Lewczuków

Rocznice sakramentu małżeństwa
24 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Adriana Tarnowskich
26 kwietnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Daniela Kozikowskich
6 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Krzysztofa Jagodzińskich
27 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Patrycji i Rafała Kuduków
23 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny i Rafała Gdańców
29 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Wojciecha Słupeckich
29 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Renaty i Roberta Dereweckich
29 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny i Jana Reców
22 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Zofii i Józefa Dorniaków
22 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Mieczysława Budników
27 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety i Zbigniewa Szostków
27 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Marii i Zenona Orlikowskich
12 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Teresy i Stanisława Bąkowskich
19 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Romana Ogórków
26 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Urszuli i Wiesława Kosikowskich

ODESZLI DO PANA

1 marca: zmarł w wieku 77 lat śp. Jan Kleba z Trąbek Wielkich
1 marca: zmarł w wieku 58 lat śp. Zygmunt Dubiella z Ełganowa
3 marca: zmarła w wieku 70 lat śp. Cecylia Zimna z Ełganowa
7 marca: zmarła w wieku 84 lat śp. Hildegarda Kaszubowska z Trąbek Wlk.
8 marca: zmarła w wieku 81 lat śp. Zofia Potrykus z Trąbek Wielkich

18 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Adama Czeczory
28 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jadwigi Willer
29 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Alojzego Konkel
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


