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DUSZPASTERSKIE ZAMYŚLENIE

Jakże trudno posegregować
i ocenić wydarzenia, które dane
nam było przeżyć. I te w skali
Powszechnego Kościoła i w para-
fialnej wspólnocie.

Czyż nie opatrznościowe były
słowa wielkiego Prymasa Tysiącle-
cia kardynała Stefana Wyszyńskie-
go skierowane do wybranego na
Stolicę Apostolską Jana Pawła II:
„Ty musisz wprowadzić Kościół
w nowe tysiąclecie”. To zadanie
przeprowadzenia Kościoła w no-
we tysiąclecie rzeczywiście papież
Jan Paweł II doskonale zrealizo-
wał. Słowa wypowiedziane w dniu
wyboru: „Nie lękajcie się. Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi”, to dewi-
za jego papieskiego posługiwania.
Przybliżał ludziom Chrystusa na
wszystkich kontynentach w swo-
ich niestrudzonych pielgrzymkach
apostolskich. A ilu pielgrzymów
gościło w roku 2000 w Wiecznym
Mieście przechodząc przez Świętą
Bramę w Bazylice św. Piotra. Li-
stem apostolskim „Novo millenio
ineunte” (nadeszło nowe tysiącle-
cie) nakreślił program duszpaster-
ski dla całego Kościoła, w którym
wiarę naszą pragnął osadzić na
mocnym fundamencie Eucharystii,
ustanawiając obecny rok Rokiem
Eucharystii. Zachęca: „Niech świą-
tynie będą otwarte, niech Chrystus
w tabernakulum zostanie otoczony
modlitwą i adoracją. Niech wierni

na nowo odkryją wartość Mszy św.,
a dzień Pański odzyska swój pier-
wotny wymiar świętowania czło-
wieka z Bogiem”.

Wielką narodową żałobą okrył
się nasz kraj na wiadomość, że
w wigilię święta Miłosierdzia Bo-
żego, 2 kwietnia odszedł do Pana
wielki Rodak, wielki Pasterz Ko-
ścioła Powszechnego Jan Paweł II.
Tu w Polsce, w naszych świąty-
niach, tam na Placu Św. Piotra
w Rzymie i w wielu krajach świa-
ta, wydarzeniu temu towarzyszyła
wielka modlitwa. Wszyscy czuli-
śmy potrzebę, aby dziś w ten
sposób spłacać dług wdzięczności
umiłowanemu Ojcu Świętemu za
Jego wielką 26-letnią posługę Ko-
ściołowi i światu.

Wyraz wdzięczności okazali
szczególnie ludzie wielcy i „mali”
tego świata w dniu pogrzebu, nie
tylko przez masową obecność, mo-
dlitwę, ale i zbiorowe przekonanie,
że odszedł święty papież. Wymow-
ne były napisy na transparentach
w czasie ceremonii pogrzebowych:
„subito santo” znaczy: święty od
zaraz. Zbiorowe przekonanie ludu
ma w Kościele Powszechnym jakby
rangę dogmatu wiary.

Może dopiero Jego odejście
przybliżyło nam wszystkim i tym
wierzącym i tym zagubionym
w wierze, jak głębokie było Je-
go nauczanie, jak wielka świętość
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osobista i jak niestrudzone, mi-
mo cierpienia, posługiwanie całe-
mu Kościołowi. Jesteśmy zgodni
w stwierdzeniu, że nasz umiłowa-
ny Papież był jednym z najwięk-
szych ludzi w historii. Dziękujemy
Ci Ojcze święty naszą modlitwą
do Ciebie i za Ciebie, za Two-
ją posługę apostolską, za Twoje
nauczanie, za obronę praw czło-
wieka i wartości moralnych, za
Twoją troskę o wszystkie Kościoły
i tak wielkie pragnienie zjednocze-
nia wszystkich wyznawców Boga
w jednej Owczarni Chrystusa i pod
kierownictwem jednego pasterza.
Dziękujemy Ci Ojcze Święty za
twoją miłość do Ojczyzny. Dałeś
nam przykład prawdziwego patrio-
tyzmu i lekcję wychowania dla
Polski z jej przeszłością i w teraź-
niejszości.

Na długo pozostaną w pamięci
te medialne relacje przybliżające
nam Osobę wielkiego Papieża i Je-
go posługę, w zdrowiu i przez
cierpienie, a potem relacje związa-
ne z pożegnaniem Go przez cały
świat. Odszedł po nagrodę do Pana
ktoś nam bardzo bliski, a ból targał
naszym wnętrzem jak po stracie
najukochańszej osoby w rodzinie.
„Dobry Jezu a nasz Panie daj mu
wieczne spoczywanie”.

***
W te bolesne przeżycia wplotły

się wydarzenia w naszej wspólno-
cie parafialnej. Za niezwykłą łaskę
Bożą uznaję uroczystość konsekra-
cji kościoła Miłosierdzia Bożego

w Czerniewie. Zależało mi bar-
dzo, aby kościół był konsekrowany
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Im bliżej było tej uroczystości, tym
więcej przeżywałem niepewności,
czy to się uda. Z nikim się tym
nie dzieliłem, ale ona była uza-
sadniona. W sobotę poprzedzającą
konsekrację kościoła w Gdańsku
odbyła się wielka uroczystość zwią-
zana z konsekracją naszego bisku-
pa pomocniczego ks. dr. Ryszarda
Kasyny z udziałem wielu bisku-
pów, kapłanów i wiernych. Z tym
wiązała się niepewność, czy ks. ar-
cybiskup, zajęty przybyłymi z wie-
lu diecezji księżmi, biskupami, nie
odwoła przyjazdu do Czerniewa.
Jeszcze bardziej się ona pogłębiła
na wiadomość o śmierci Papieża
w sobotę 2 kwietnia o godz. 21.37.
Inna przeszkoda, to odpust ku
czci Miłosierdzia Bożego w Gdań-
sku u księży zmartwychwstańców
o godz. 12.00, pod przewodnic-
twem ks. arcybiskupa. Mimo tych
wydarzeń ks. arcybiskup dotrzy-
mał ustalonego terminu i w nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego o godz.
8.30 odbyła się doniosła i wyjąt-
kowo radosna, choć przesłonięta
kirem żałoby, uroczystość konse-
kracji kościoła Miłosierdzia Boże-
go w Czerniewie, zbudowanego od
29 czerwca 2001 r. do 3 kwietnia
2005 r. Uroczystość tę upamięt-
nia granitowa tablica przy głów-
nych drzwiach kościoła, pod którą
są umieszczone kamienie węgielne
z grobu św. Faustyny, z sanktu-
arium Matki Bożej Trąbkowskiej
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i Matki Bożej z La Salette. Nad-
mienię, że w naszym dekanacie
tylko dwa kościoły są konsekro-
wane: w Postołowie i Czerniewie.
Jednym z głównych warunków,
aby kościół mógł być konsekrowa-
ny jest, aby ołtarz był z trwałego
materiału (kamień) i na trwałe złą-
czony z posadzką. W nim muszą
być złożone relikwie świętych.

W tym miejscu wyrażam wielką
wdzięczność Bogu, że dane nam
było wybudować Mu dom ku czci
tak istotnego atrybutu – Miłosier-
dzia Bożego i dokonać konsekra-
cji w święto Miłosierdzia Bożego.
Dziękuję z całego serca wszyst-
kim drogim Parafianom za ofia-
ry składane na budowę kościoła.
Dziękuję zwłaszcza tym, którzy
sponsorowali okna, stacje Drogi
Krzyżowej, ołtarz, ambonę, konfe-
sjonały, tabernakulum, granitową
posadzkę w prezbiterium. Taber-
nakulum jest darem ks. kanonika
Gerarda z Mierzeszyna, posadzka
– ks. proboszcza Grzegorza Stol-
czyka z parafii św. Brata Alberta
na Przymorzu, a szaty w zakry-
stii – ks. prałata Andrzeja Rurarza
z parafii św. Stanisława w Gdańsku
Wrzeszczu. Wszystkim sponsorom
i ofiarodawcom niech Jezus hoj-
nie wynagrodzi swoim Miłosier-
dziem. Codziennie w Czerniewie
o godz. 15.00 odmawiamy koronkę
do Miłosierdzia Bożego w intencji
ofiarodawców i budowniczych tej
świątyni.

Trwają jeszcze prace na ze-
wnątrz. Ponieważ nie chciałem

dłużej nadużywać Waszej dobroci
i wspaniałej ofiarności, to prze-
dłużą się one w czasie. Ufam, że
wstawiennictwo św. Józefa, które-
mu zawierzyłem tę budowę, będzie
też wspierało jej ukończenie.

***
W maju czekają nas piękne

przeżycia związane z przyjęciem
37 dzieci do I Komunii św., które
odbędzie się w niedzielę 8 maja
o godz. 10.00, a także z udziele-
niem przez ks. Biskupa Zygmunta
Pawłowicza sakramentu bierzmo-
wania gimnazjalistom II i III klasy,
zaplanowanym na wtorek, 17 maja
o godz. 17.00. Ks. biskup senior
polubił nasz dekanat i w tych
parafiach, gdzie przewidziane jest
bierzmowanie, właśnie on go udzie-
li. W naszej parafii zakończy się
bierzmowania w dekanacie i, o ile
mi wiadomo, również w archidie-
cezji. Ks. biskup swoją posługę
biskupią rozpoczął w 1986 r. sumą
odpustową w naszej parafii.

***
W maju zapraszam do udzia-

łu w nabożeństwach Maryjnych,
nie tylko w kościele, ale i przy
kaplicach i krzyżach. Proszę Ży-
wy Różaniec o odświeżenie tych
miejsc kultu, bo są one wyrazem
naszej wiary. W Trąbkach Wielkich
od początku maja w każdy piątek
i niedzielę o godz. 21.00 gromadzić
się będziemy na nabożeństwie przy
kaplicy Miłosierdzia Bożego.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2005

1 maja: VI Niedziela
Wielkanocna

Dz 8,5 – 8.14 – 17
1 P 3,15 – 18
J 14,15 – 21

Chyba słowo Pocieszyciel – to nie to
samo co Paraklet. Pocieszać – to za
mało. Mowa o Duchu świętym, który
jest mocą. Nieraz niespodziewanie
odsłania zawsze aktualny dla nas
sens Pisma Świętego. Ile razy świę-
te słowa, na które nie zwracaliśmy
uwagi – nagle stają się nam bli-
skie, najbardziej potrzebne, żywe. To
Duch Święty przypomina to, co naj-
ważniejsze w danej chwili dla naszej
duszy.

8 maja: Wniebowstąpienie
Pańskie

Dz 1,1 – 11
Ef 1,17 – 23
Mt 28,16 – 20

Pan Jezus powiedział: „Wypełniłem
dzieło, które mi dałeś do wykonania”.
Każdy z nas jest powołany do chrze-
ścijaństwa jak do wielkiego dzieła.
Czy je wypełniamy?

15 maja: Zesłanie Ducha
Świętego

Dz 2,1 – 11
1 Kor 12,3b – 7.12 – 13
J 20,19 – 23

„Pokój wam” – powiedział Jezus do
apostołów, którzy ze strachu poza-
mykali się w wieczerniku. Pokój wam
– to znaczy: nie jesteście sami, nie

lękajcie się, jesteście powołani. Nie-
ważne, że mogą przyjść trudności,
cierpienie, śmierć męczeńska. Czu-
wa nad wami Duch Boży – moc Boża.
Wszystko obróci się ku dobremu. Po-
kój – to obudzenie świadomości, że
jesteśmy w potężnych rękach Boga.
Jak bardzo nam potrzeba takiego
pokoju, kiedy tyle ogarnia nas lęków.

22 maja: Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej

Wj 34,4b – 6.8 – 9
2 Kor 13,11 – 13
J 3,16 – 18

Tajemnica Trójcy jest jedną z tych ta-
jemnic, których nie ogarniamy ludz-
kim rozumem. Przyszła spoza nas –
została objawiona jak gwiazdy na nie-
bie, jak Ziemia obracająca się wokół
Słońca, jak czas, który mija. Bóg jest
ponad ludzkimi pojęciami, takimi jak
trójca, osoby, liczba. Tajemnica Bo-
ga chrześcijańskiego odpowiada na
pytanie, czym jest miłość prawdzi-
wa. Mówi o wzajemnej miłości Ojca
do Syna i Syna do Ojca. Nigdy nie
zrozumiemy istoty Boga, ale Bóg za-
prasza nas, żebyśmy próbowali żyć
Jego życiem.

29 maja: 9. Niedziela zwykła

Pwt 11,18.26 – 28
Rz 3,21 – 25a.28
Mt 7,21 – 27

Nigdy was nie znałem. Ilu uważa się
za chrześcijan, a Jezus nie rozpoznaje
w nich swoich uczniów. . .

ks. Jan Twardowski
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KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W CZERNIEWIE
3 kwietnia 2005 r. – migawki z uroczystości

Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski wypowiada uroczystą
formułę przed wejściem do nowego kościoła.

Namaszczenie ścian nowego kościoła.
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Na namaszczonym świętym olejem ołtarzu płonie kadzidło.

Mieszkańcy Czerniewa składają podziękowania ks. prałatowi Edwardowi Szymań-
skiemu.
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WIECZÓR INNY NIŻ WSZYSTKIE

Było parę minut po dwudziestej
drugiej, gdy zakończyłem odprawia-
nie Eucharystii w mojej wspólno-
cie Drogi Neokatechumenalnej na
gdańskiej Oruni. Jak zawsze wy-
szedłem z kaplicy, aby zdjąć szaty
liturgiczne i wtedy usłyszałem tę
wiadomość. Papież zmarł.

W milczeniu zdjąłem ornat, cin-
gulum i albę. Jeszcze parę minut
wcześniej czytałem w kanonie mo-
dlitwy Eucharystycznej:

„Pamiętaj Boże, o Twoim Ko-
ściele na całej ziemi. Spraw, aby
lud Twój wzrastał w miłości razem
z naszym papieżem Janem Pawłem,
Naszym Biskupem Tadeuszem, Bi-
skupem Ryszardem, Biskupem Zyg-
muntem.

W ten sposób modliłem się przez
prawie osiem lat mojego kapłaństwa.

Teraz miałem świadomość, że
w takiej formule tej modlitwy już
więcej nie wypowiem. Wróciłem do
kaplicy. Trwał jeszcze radosny śpiew
na zakończenie Eucharystii. Otrzy-
maną wiadomość przekazałem po
cichu odpowiedzialnemu najstarszej
wspólnoty i usiadłem w milczeniu.
Skinąłem tylko głową w stronę sie-
dzących naprzeciwko mnie braci.
Oni chyba zrozumieli od razu co
się stało. Za chwilę umilkł śpiew
i nastała cisza, która przemieniła
się w modlitwę:

„Wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie”.

Kiedy wszyscy wyszliśmy na
dwór popatrzyłem w niebo. Dostrze-
głem kilka migoczących gwiazd.

Parę sekund później odezwał się
dzwon. Jego dźwięk przeszywał pa-
nującą dotąd ciszę. Oznajmiał wiel-
kość tej jedynej w swoim rodzaju
chwili. Wracając samochodem słu-
chaliśmy radia. Wypowiedzi spike-
ra przerywały fragmenty papieskich
homilii oraz rytmy żałobnej muzyki.
Kolejny raz słyszałem dobrze znany
mi głos, który w Koszalinie, Często-
chowie, Gnieźnie i Sopocie miałem
okazje usłyszeć na żywo. Powraca-
łem myślami do tych moich czterech
spotkań z papieżem. Każde z nich
miało miejsce w bardzo ważnym
okresie mojego życia. Koszalin to
czerwiec 91. Byłem kilkanaście dni
po maturze i rozeznawałem swoją
przyszłość. Częstochowa to sierpień
91.

VI Światowy Dzień młodzieży.
Sześć tygodni później rozpocząłem
studia w Seminarium Duchownym
w Pelplinie. Trzecie spotkanie mia-
ło miejsce w Gnieźnie. Był rok
1997, a ja szykowałem się do przy-
jęcia święceń kapłańskich. Wreszcie
– czerwiec 1999. Sopocki hipodrom.
To drugi rok mojego kapłaństwa.

I nagle uświadomiłem sobie je-
den bardzo ważny fakt. Jan Pa-
weł II odszedł do Pana, kiedy ja
sprawowałem Eucharystię. W tym
szczególnym momencie czyniłem to,
co do mnie należało. Tak. Każdy
z nas niech czyni to, do czego jest
powołany. Kiedy wróciłem do do-
mu dostrzegłem zapalone światła
w naszym parafialnym kościele. Do-
łączyłem jeszcze do kończącej się
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właśnie modlitwy. Jakże innej niż
dwadzieścia cztery godziny wcze-
śniej, gdy prosiliśmy Boga o zdrowie
dla papieża.

Następnego dnia była konsekra-
cja kościoła w Czerniewie. Ja poje-
chałem z posługą do Pręgowa gdzie
tydzień wcześniej głosiłem rekolek-
cje dla dzieci i gimnazjalistów.

Jakże inny był to pobyt. Wte-
dy pełen radości i uśmiechu, te-
raz przepełniony zadumą i wycisze-
niem. Przed poranną Eucharystią
postawiłem na ołtarzu mały por-
tret papieża okryty kirem. Trochę
zadrżały mi przy tym ręce. W prze-
rwie miedzy mszami oglądałem te-
lewizję. Dostrzegłem tłumy ludzi
zjednoczonych na modlitwie. Tysią-
ce składanych kwiatów i płonących
lampek. Wtedy smutek przemienił
się w nadzieję. Ta nadzieja rosła
z każdą upływająca godziną. Tele-
wizja, w której każdego dnia można
było zobaczyć wiele dramatycznych
wydarzeń, nagle zaczęła pokazywać
modlących się ludzi. Audycje radio-
we poszukujące sensacji w jednej
chwili pełne były refleksji a nawet
medytacji.

Czyli można pokazywać dobro
i budować świat na pięknych warto-
ściach. Trzeba tylko chcieć to czynić.

Potem przyszły nasze parafial-
ne spotkania o godzinie dwudziestej
pierwszej, trwające aż do rozpoczę-
cia konklawe. Wracaliśmy podczas
nich do nauczania Jana Pawła II
wygłaszanego podczas jego pielgrzy-
mek do ojczyzny.

Nadszedł wtorkowy wieczór
i harcerski apel na Długim Targu.
Przypomnienie tamtej pielgrzymki

z 1987 roku. Byłem wtedy w wojsku.
Nie do końca polskim. Noszony na
czapce orzeł okradziony był z koro-
ny. Służalcy dawnego systemu nie
tylko zakazali urlopów i przepustek,
ale nawet uniemożliwiali oglądanie
tej wizyty w telewizji. Do dziś pa-
miętam dziwnie zepsuty telewizor,
czy nagły brak prądu w jednostce.
Nie mówiąc już o niespotykanym
dotychczas przeglądzie masek prze-
ciwgazowych na świetlicach, trwają-
cym dokładnie tyle samo czasu, co
transmisja spotkania papieża z mło-
dzieżą na Westerplatte. Na szczęście
tę smutną przeszłość mamy za sobą
i w ten wtorkowy wieczór mogliśmy
jako wolni ludzie oddać hołd Janowi
Pawłowi II.

Jeszcze większą nadzieją napeł-
niło mnie sobotnie spotkanie mło-
dzieży na Westerplatte. To właśnie
młodych ludzi papież otaczał szcze-
gólną opieką. Przecież to oni są
przyszłością Kościoła i w nich trze-
ba dziś inwestować.

Nie można zostawić młodego
człowieka samego. Trzeba być z nim.
Nigdy nad nim. Trzeba rozumieć
jego problemy i pomagać mu je po-
konywać. Prowadzić do Chrystusa,
ale nie moralizować. Być dla niego
wzorem a nie nadzorcą.

Za nami dwa tygodnie duchowej
odnowy. Czas zasiewu, który ktoś
nazwał „Próbą generalną przed koń-
cem świata”. Teraz nadszedł z kolei
czas podlewania, aby kiedyś zebrać
wspaniały plon. To podlewanie każ-
dy z nas musi zacząć od siebie.
Najpierw ja muszę zacząć od siebie.

Ks. Dariusz Woźny
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MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚW.

Rozpoczynamy w „Kanie” cykl poświęcony spotkaniom
Czytelników naszego pisma z ukochanym Ojcem św. Ja-
nem Pawłem II. Zapraszamy do udostępnienia szerszemu
gronu swoich zdjęć lub wspomnień związanych z wielkim
dniem osobistego spotkania z Papieżem. Pragniemy w ten
sposób złożyć hołd nieodżałowanemu Ojcu św., a jedno-
cześnie, teraz, gdy nie ma Go już pośród nas, umożliwić
podzielenie się swoimi przeżyciami. . . i ożywić minione
chwile. . .

Poniżej pierwsza z przekazanych pamiątek.

Pielgrzymka osób niepełnosprawnych z diecezji gdańskiej, koszalińskiej i szczeciń-
skiej; Rzym 21 kwietnia 1993 r., Plac św. Piotra; Gerda Skibowska z opiekunką
Wiesławą Żyłą i Teresa Terlecka podczas spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II.
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JAKI JESTEŚ KOŚCIELE W POLSCE

Odporny na laicyzację

Mówiono, że po upadku ustro-
ju totalitarnego znacząco osłabi się
wiara w Kościele polskim. Prognozy
się nie sprawdziły. Badania Instytu-
tu Statystyki Kościoła Katolickiego
wykazują, że w ostatnim dwudzie-
stoleciu praktyki religijne Polaków
obniżyły się tylko o 4 %. Harmonij-
nie układają się stosunki Państwo
– Kościół, zwłaszcza po ratyfikowa-
niu w 1998 r. konkordatu między
Stolicą Apostolską a Rządem Rze-
czypospolitej. Znacząco wzrosła licz-
ba wiernych systematycznie korzy-
stających z sakramentów świętych,
a ilość przystępujących do Komunii
św. podczas Mszy św. podwoiła się.
Nie sprawdziły się przewidywania,
że kościoły w Polsce będą pustoszeć.
Religia zatem ma trwałe miejsce
w naszej kulturze. Paradoksem jest
to, że zaufanie do Kościoła rów-
nocześnie wiąże się z wybiórczym
traktowaniem prawd wiary i nie
podporządkowaniem się wymogom
moralnym.

Za ludzi wierzących uważa się
prawie 93 % Polaków, a 2,3 % okre-
śla się jako zdecydowanie niereligij-
nych. Chociaż 92 % Polaków wierzy
w istnienie Boga, to tylko 69 %
uznaje życie wieczne. 72,8 % Pola-
ków uznaje istnienie nieba, ale tylko
31 % przyjmuje prawdę o istnieniu
piekła. W dziedzinie nauki moralnej
głoszone przez Kościół normy ety-
ki seksualnej nie są akceptowane

przez większość Polaków, a abs-
tynencję seksualną przed ślubem
akceptuje 1/3 ankietowanych. Na-
tomiast co czwarty katolik godzi się
z zakazem antykoncepcji. Istnieje
pełna akceptacja wiary w życiu pu-
blicznym. 90 % Polaków zgadza się
na obecność krzyży w budynkach
użyteczności publicznej i 70 % zga-
dza się na wypowiedzi duchownych
w środkach przekazu na tematy
religijne i moralne. Bardzo wzrósł
autorytet Kościoła. W końcu lat 80.
wskaźnik ten wyniósł 90 %, spadł
gwałtownie na początku lat 90. do
43 %, a od 1993 r. wzrasta syste-
matycznie i obecnie wynosi 75 %
badanych.

Młodzież

Mimo objęcia młodych katechi-
zacją szkolną, powszechność wiary
wśród nich jest najbardziej zagro-
żona. W latach 1988 – 1998 spa-
dek praktyk religijnych u młodzieży
osiągnął 10 %. Jest to zjawisko nie-
pokojące, bo po kilku latach może
spowodować spadek religijności Po-
laków. Warto natomiast zaznaczyć,
że w odróżnieniu od krajów Zachod-
niej Europy, Kościół w Polsce nie
ma problemu braku powołań, mimo
że Polska od 10 lat przeżywa niż de-
mograficzny. Polska ma najwyższą
ilość powołań kapłańskich w Euro-
pie i jest to tendencja zwyżkowa.
Duża liczba alumnów w semina-
riach i neoprezbiterów sprawia, że
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duchowieństwo w Polsce jest naj-
młodsze w porównaniu z innymi
krajami naszego kontynentu. W su-
mie pracuje u nas około 27 tys.
kapłanów, w tym 22 tys. diecezjal-
nych i 5 tys. zakonnych. W związku
z tym wielu kapłanów z Polski uda-
je się na prace misyjne do innych
krajów. Wielu biskupów prosi pol-
skich księży o pomoc na misjach.
Obecnie w tradycyjnych krajach mi-
syjnych pracuje około 2 tys. misjo-
narzy i około 700 w byłych krajach
Związku Radzieckiego.

Kościół w rzeczywistości
publicznej

Działalność charytatywna na-
leży do najbardziej rozwijających
się sektorów działalności publicz-
nej Kościoła. W 1990 r. wznowiła
działalność Caritas Polska. Otwar-
to 244 oddziałów Caritas diece-
zjalnych. Szeroką działalność cha-
rytatywną prowadzą zgromadzenia
zakonne (lecznicze i opiekuńcze)
oraz ruchy apostolskie i fundacje
o chrześcijańskim obliczu. Caritas
znana jest z ogólnopolskich zbió-
rek, jak: Wielkie Dzieło Pomocy
Dzieciom i Jałmużna Wielkopostna.
Caritas prowadzi około 100 jadło-
dajni dla ubogich i 170 stacji opieki
dla chorych. Z Caritas współpracu-
je 60 tysięcy wolontariuszy. Caritas
włącza się w pomoc ofiarom wojen
i kataklizmów na całym świecie.

Dużą rolę w normalizacji ży-
cia publicznego Kościoła odegrała
obecność w Warszawie od 1989 r.
nuncjusza apostolskiego w osobie
abp. Józefa Kowalczyka, doskonale

zorientowanego w polskich realiach
politycznych i relacjach Państwo –
Kościół. Jego zasługą było wyne-
gocjowanie umowy konkordatowej,
która postrzegana jest jako modelo-
wa w skali Europy.

Konkordat ze Stolicą Apostol-
ską został podpisany w 1993 r.,
ale na skutek sprzeciwu będących
u władzy komunistów został raty-
fikowany przez parlament dopiero
w 1998 r.

Ruchy apostolskie

Po upadku komunistycznego re-
żimu, zauważa się dynamizm no-
wych wspólnot apostolskich wśród
laikatu. Istnieje obecnie, zwłaszcza
wśród młodych, ponad 150 różnych
religijnych wspólnot skupiających
5 % katolickiego społeczeństwa.

Najpierw po 1956 roku zaczę-
ły powstawać przy diecezjach Kluby
Inteligencji Katolickiej (KIK). Obec-
nie działa ich około 80. Wychowały
one rzesze inteligencji katolickiej,
która później wzięła udział w opo-
zycji demokratycznej. Dzięki ich
obecności w strukturach „Solidar-
ności”, ruch ten przybrał tak silny
chrześcijański wydźwięk.

Od lat 60. ubiegłego wieku, choć
nie bez przeszkód i represji władz,
zaznaczają swój rozwój młodzieżo-
we wspólnoty oazowe sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego pod
nazwą Światło-Życie. Innym maso-
wym ruchem laikatu w Polsce była
Rodzina Rodzin powstała z inicja-
tywy ks. prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. Wymieńmy jeszcze Rodzi-
ny Nazaretańskie założone przez
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ks. Tadeusza Dajczera w 1985 r.,
który to ruch skupia około 40 tys.
członków. Przyjmują się też w Pol-
sce i prężnie rozwijają wspólnoty
powstałe na Zachodzie, takie jak:
Odnowa w Duchu Świętym, Neoka-
techumenat, Focolari, Wiara i Świa-
tło. Mimo tak licznych wspólnot
wydaje się, że w swej ogólnej masie
laikat polski wykazuje małe za-
angażowanie apostolskie. Zaledwie
co dwudziesty wierzący przyzna-
je przynależność do jakiejś grupy
apostolskiej. Powoduje to zbyt ma-
łą aktywność organizacji katolickich
w budowaniu społeczeństwa oparte-
go na wartościach chrześcijańskich.
Z ograniczonym sukcesem spotkała
się reaktywowana w 1996 r. z inicja-
tywy Ojca Świętego Akcja Katolicka.

Kościół a kultura

Do roku 1989 r. Kościół udzielał
schronienia wielu prześladowanym
twórcom kultury, a obecnie jest wła-
ściwie najpoważniejszą instytucją
chroniącą dziedzictwo kultury na-
rodowej. Pod patronatem Kościoła
są organizowane Międzynarodowe
Kongresy Kultury Chrześcijańskiej
w Lublinie pod kierownictwem abp.
Józefa Życińskiego. Podobny styl
reprezentują gdańskie „Areopagi”
będące wielką publiczną debatą.
Ważną promocję kultury tworzą die-
cezjalne Tygodnie Kultury Chrze-
ścijańskiej.

W dziedzinie nowej formy mu-
zyki popularność zyskał między in-
nymi zespół „Arka Noego”. Nie
można tu przemilczeć roli twórczej
Krzysztofa Pendereckiego, Henryka

Mikołaja Góreckiego czy Wojciecha
Kilara.

Ważny wkład w krzewieniu kul-
tury chrześcijańskiej mają uczelnie
katolickie, wśród których przodują
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Pa-
pieska Akademia Teologiczna i Uni-
wersytet Kard. Stefana Wyszyńskie-
go. Wydziały teologiczne na wielu
uniwersytetach świeckich nie pozo-
stają bez wpływu na klimat uniwer-
sytecki.

W dziedzinie mediów popular-
ność ogólnopolską zyskało „Radio
Maryja”, potem Radio Plus, czy te-
lewizja „Trwam”, a ponadto roz-
głośnie regionalne i diecezjalne.
Do liderów prasy katolickiej zali-
cza się ogólnopolski „Gość Niedziel-
ny”, „Niedziela”, „Rycerz Niepoka-
lanej”, „Znak”, „Więź”, „W dro-
dze”. Ważną inicjatywą medial-
ną jest katolicka Agencja Infor-
macyjna, trzecia co do wielkości
w Europie. Kościół znaczy swo-
ją obecność w Internecie portalem
www.opoka.pl. Sukcesem wydawni-
czym było opublikowanie w 2001 r.
ekumenicznego tłumaczenia Nowe-
go Testamentu i Księgi Psalmów.
Przygotował je międzywyznaniowy
zespół tłumaczy złożony z przedsta-
wicieli jedenastu Kościołów, powo-
łany przez Towarzystwo Biblijne.
Wydarzeniem kolejnym w skali Eu-
ropy było podpisanie w 2000 r. przez
Kościół Katolicki i Kościoły należą-
ce do Polskiej Rady Ekumenicznej
(z wyjątkiem baptystów) wzajemne-
go uznania ważności chrztu św.

Duszpasterskie dylematy

Są i minusy zagrażające wie-
rzącym w Polsce, wśród których
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wymienić należy: spłycenie w dzie-
dzinie moralności, zwłaszcza w za-
kresie aborcji i eutanazji, usiłowania
legalizacji związków homoseksual-
nych. Świętowaniu Dnia Pańskiego
skutecznie przeszkadzają rozbudo-
wujące się supermarkety.

Dla skuteczniejszego oddziały-
wania duszpasterskiego dokonano
w 1992 r. reformy administracyjnej,
w wyniku której powstały nowe die-
cezje. Może nie do końca udał się
podjęty i z takim wysiłkiem organi-
zowany II Synod Plenarny, postu-
lujący odnowę polskiego Kościoła
w duchu Soboru Watykańskiego II.

Grozi nam też ideologiczny rady-
kalizm antyreligijny podjęty przez
lewicę (SLD). Zwiastunem takiej
postawy jest osoba pani minister
Magdaleny Środy.

Nasz katolicyzm winien zacho-
wać to co najwartościowsze w jego
spuściźnie, czyli wierność Kościoło-
wi i masowość, a zarazem bardziej
otworzyć się na tworzenie religij-
nych wspólnot, aby przyszłe nasze
parafie stanowiły wspólnotę „wspól-
not”.

ks. E. Szymański

ŻYCIE RELIGIJNE KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
I JEGO RODZINY (część I)

W czwartą niedzielę Wielkiego
Postu Ojciec Święty poświęcał złotą
różę, odmawiając w tym momencie
modlitwę, w której nazywa Chrystusa
„Kwiatem pola i liliją doliny”. Złota
róża to wielki dar, dowód łaski dla
królów i książąt od papieża. W 1448
roku złotą różę otrzymał od papieża
Mikołaja V król Kazimierz. Był pierw-
szym władcą Polski, który otrzymał to
wyróżnienie. Różę, dodatkowo miecz,
pas i kołpak dla króla przywiózł do
Krakowa nuncjusz papieski Giovanni
de Camerino. Miecz, kołpak i pas pa-
pież święcił zawsze w noc wigilijną.
Wyróżnienie to było raczej podzięko-
waniem za złożenie hołdu wierności
temu papieżowi przez Jagiellończyka
po koronacji w 1447 r.

Jakim chrześcijaninem był nasz
patron? Jak wyglądało życie religijne
monarchy i jego rodziny? Król, które-
mu przyszło niejednokrotnie stawiać

czoło papieżowi, kardynałom i bi-
skupom, był człowiekiem niezwykle
pobożnym, który codziennie uczest-
niczył we Mszy świętej. Nie zaniedby-
wał udziału w „służbie Bożej” nawet
w czasie licznych podróży, zawsze
towarzyszył mu kapelan i przenośna
kaplica. Ojciec Władysław, w młodo-
ści poganin, przyjął chrzest 15 II
1386 roku: „naprzód Jagiełło, wielki
Książę Litewski, a potem jego bracia,
książęta litewscy, wyuczeni należycie
zasad i prawideł wiary katolickiej,
porzucili błędy pogańskie, uczynili
wyznanie nowej wiary”.

W 1425 roku ojciec naszego pa-
trona otrzymał wielką relikwię, Jan
Długosz z dumą pisał: „Przedostat-
niego [dnia] czerwca biskup Ostii
Latynos, zwany pospolicie kardyna-
łem de Ursinis, przesyła królowi pol-
skiemu Władysławowi i jego żonie,
królowej Zofii jeden gwóźdź spośród
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tych, które były wbite w czasie mę-
ki Pana naszego Jezusa Chrystusa
w najświętsze ciało. Przywieziony do
Krakowa został przyjęty w uroczy-
stej procesji całego miasta Krakowa
i ofiarowany na wieczną pamiątkę
w katedrze krakowskiej. Jest w niej
wystawiony dla pocieszenia wiernych
i dla ozdoby kościoła krakowskiego.
Otoczony niezwykłą czcią udziela sła-
bym różnych dobrodziejstw.” Jagiełło
i Jagiellończyk z rodzinami wielką
czcią otaczali relikwie św. Krzyża,
adorowali Mękę Pańską i mieli spe-
cjalny kult dla św. Trójcy.

Kazimierz – syn głęboko religij-
nych rodziców, którego brat Włady-
sław poległ pod Warną w obronie
chrześcijaństwa, według opinii żony
Rakuszanki, był „najpobożniejszym
monarchą swoich czasów”. Żona kró-
la: „od św. Matki czerpała z pokar-
mem bojaźń bożą, religijność, miło-
sierdzie i ludzkość”. Królowa Elżbieta
przyczyniła się do rozwoju kultu ma-
ryjnego, który szerzył się u nas za
pośrednictwem Węgier. Wiadomo, że
specjalne nabożeństwo do Najświęt-
szej Marii Panny pod wpływem mat-
ki żywili synowie Aleksander i Ka-
zimierz, późniejszy święty. Królowa
i jej syn Kazimierz szczególnie lubili
hymn maryjny, Omni die dic Mariae,
„Póki żyję, niech Marię, co dzień
wielbi dusza”. W modlitewnikach Ja-
giellonów prosi się o pomoc Matkę
Bożą przed spowiedzią, przed i po
komunii. Król zwraca się do Niej jako
do Wniebowziętej, Niepokalanej, Ob-
lubienicy Trójcy Świętej, Matki Bo-
skiej i Królowej Świata, „Niewiasty
obleczonej w słońce”, ponadto pod-
kreśla się królewskość Marii. Często
odprawia się nabożeństwa do Matki
Bożej Różańcowej. Elżbieta osobiście
wyszywała ornaty dla katedry kra-
kowskiej i innych kościołów w Polsce.

Przebywając na zamku wileńskim,
haftowała szaty liturgiczne i przeka-
zywała je dla kościoła Bernardynów
w Wilnie. Rakuszanka, choć były
to przypadki niezwykle rzadkie, go-
dziła się zostać matką chrzestną dla
Żydów opuszczających swoje środowi-
sko. Kronikarz krakowski zanotował,
że królowa była chrzestną dla Stefa-
na Fiszla, który po przyjęciu świętej
wiary katolickiej, wstąpił w szeregi
mieszczan.

Jagiellończyk wraz z rodziną
odbywał pielgrzymki do kościołów
i klasztorów. Trzy miejsca były szcze-
gólnie wyróżnione w tych nawiedze-
niach. Klasztor św. Trójcy na Łysej
Górze z relikwiami Krzyża św., który
król obdarował przywilejami w 1464
i 1468 roku, a ponadto wcześniej
zlecił odbudowę kościoła klasztorne-
go po pożarze w 1459 roku. Drugim
miejscem pielgrzymek był, ufundo-
wany przez ojca Jagiełłę, kościół Bo-
żego Ciała w Poznaniu. Trzecim zaś
był klasztor częstochowski Paulinów
z jasnogórską ikoną Matki Bożej.
W klasztorze św. Trójcy król wielo-
krotnie osobiście adorował relikwie
Krzyża św. W tych pielgrzymkach
i adoracjach uczestniczyli także jego
synowie. Przybywali oni tam póź-
niej już jako królowie Polski wraz ze
swoimi rodzinami. Wzorcem były dla
nich praktyki ich ojca Kazimierza. Ja-
giellończyk z królewiczami odwiedzał
również klasztor cystersów w Su-
lejowie (14 VI 1478). Nasz patron
ponadto niejako z urzędu czcił św.
Wojciecha i św. Stanisława, patronów
Polski. Biskup męczennik z czasów
Bolesława Śmiałego był bardzo bliski
królowi.

Cdn.

Mariusz Paradecki
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SANTO SUBITO

A myśmy myśleli, że zawsze
będzie do nas. . . i za nas mó-
wił. . . Szczególnie za nas.

Straciliśmy najskuteczniejszego
ambasadora jakiego mógłby sobie
każdy z narodów wymarzyć! A On
był nasz! Ale upominał się o wszyst-
kich pokrzywdzonych, potrzebują-
cych, bezsilnych. . .

Czytam Jego Testament i odkry-
wam to co już wiedziałam, odkrywam
Świętego, ale też to czego nie wie-
działam, Człowieka pokornego, sa-
motnego, ogarniętego nostalgią. Ten
Testament pomaga mi inaczej, peł-
niej zrozumieć wiele wystąpień Ojca
Św. i dostrzec Jego heroizm w zapar-
ciu się siebie i pójściu za Chrystusem
do końca. . .

Świętość
Poszczególne części Testamentu

powstawały po rekolekcjach wielko-
postnych. Dla nas, zwykłych ludzi,
rekolekcje to czas refleksji nad swo-
im życiem, zwróceniem się do Boga,
powrotu do Niego. . . Ojciec Św. miał
dylemat inny, powiedziałabym – dal-
szy, wyższy, nad którym my się

rzadko zastanawiamy, a raczej, któ-
ry odsuwamy na później. Nie musiał
powracać, On żył w Bożej obecności!
Problemem rozważanym przez Nie-
go było przejście z jednego świata
do drugiego. . . Zakończonym zresztą
stwierdzeniem „Pragnę. . . całkowi-
cie zdać się na Wolę Pana. On
Sam zadecyduje kiedy i jak mam za-
kończyć ziemskie życie.”(5.III.1982).
Jest to echo słów „Twoja, a nie moja
Wola niech się stanie”. Ojciec Św.
nie bywał, On był z Bogiem.

Uczono mnie na katechezie, że
świętość to jest obcowanie z Bogiem.
I według tej definicji Ojciec Św. jest
już Świętym! O Jego przebywaniu
przy Bogu mógł się przekonać każdy
obserwujący Go zatopionego w mo-
dlitwie.

NOSTALGIA I POKORA
Wyniesienie „naszego” kardyna-

ła do godności Ojca Św. było dla
nas powodem do dumy, radość na-
sza nie miała końca! Pewnie mało
kto pomyślał, że dla Niego była to
konieczność pożegnania kraju, mia-
sta, grobu Rodziców. . . Pożegnanie
bez możliwości powrotu. . . Wyjechał
i wokół Niego byli obcy. . .. wielu
życzliwych, trochę pewnie i niechęt-
nych. . . Ale wszyscy widzieli w Nim
Ojca Świętego, Postać, Autorytet,
Dostojność, Przywódcę, a mało pew-
nie było takich, dla których był
człowiekiem ze swymi tęsknotami,
potrzebami otwarcia się i wyżalenia.
Stąd zapewne ten gest smutnego,
pełnego zadumy kiwania głową, gdy

16



otrzymywał wiadomości przeszywa-
jące Jego serce. Stąd Jego prośba
już w czasie pierwszej audiencji dla
Polaków w 1978 r. – „módlcie się za
mnie”. Stąd ból w głosie w czasie
pożegnania na lotnisku w Krakowie:
„czas wyjeżdżać, a żal”. . . A myśmy
krzyczeli „zostań z nami!’, zamiast:
„nam też jest ciężko Cię żegnać”.

Tęsknota za powrotem, chociaż
po śmierci, walczyła z pokorą, kie-
dy w Testamencie decyzję o miejscu
Swego pochówku pozostawił Kole-
gium Kardynałów. . . „Niech inni
zadecydują co będzie dla Kościo-
ła korzystniejsze, bo ja nie jestem
w tej sprawie obiektywny” – zda-
je się mówić. Wskazał „rzeczników”
Swego serca, polskich kardynałów,
ale jednocześnie zastrzegł w poko-
rze, że Kolegium Kardynałów nie
musi ich pytać o zdanie w tej kwe-
stii. I znowu w głowie świtają słowa:
„uniżył samego siebie. . .” Poszedł za
wezwaniem Chrystusa do końca. . .

Jak to dobrze, że mieszkańcy
Wadowic zawieźli do Rzymu wo-
reczek ziemi swojej i Jego! Moją
obawę o „obcość” ziemi włoskiej
rozproszyła wiadomość jaką usłysza-
łam w radio. Któryś z pielgrzymów
wracających z uroczystości pogrzebo-
wych powiedział, że na nasypie przy
autostradzie gdzieś na terytorium

Włoch zobaczyli olbrzymią płachtę
białego materiału z włoskim napi-
sem „Dziękujemy ci Polsko za hołd
jaki oddałaś naszemu papieżowi”.
Naszemu – a więc został Włochem
w ich sercach!

Nostalgia cd.
Ostatnie zapisy testamentalne to

refleksje nad całym życiem, nad
posługiwaniem Kościołowi i powrót
do początku. . . Do domu rodzinne-
go, do Bliskich, których tak szyb-
ko utracił. . . I znowu przypomina
mi się ostatnia wizyta w Wadowi-
cach. Te wspominki. . . sprawdzian
pamięci. . . fragmenty roli sprzed
lat. . . kremówki. . . To był moment,
w którym dał nam możliwość zaj-
rzenia do głębi Swego jestestwa!
A myśmy się świetnie bawili i pew-
nie mało kto pomyślał, że to już
ostateczne pożegnanie. Jestem prze-
konana, że On to wiedział. . ..

Każdy z nas ma własne przeżycia
związane z osobą Ojca Św., każdy
będzie je pielęgnował i liczył jak
skąpiec sztabki złota, i dzielił się nimi
z innymi. Taką mam nadzieję. Mam
też nadzieję, że będziemy korzystać
z Jego słów napisanych dla nas. To
będzie najlepszy hołd jaki możemy
Mu złożyć.

Mamy w niebie Wielkiego Orę-
downika więc chciałabym zakończyć
krótką modlitwą:

Ojcze Święty Janie Pawle II,
kiedy już nacieszysz się w nie-
bie obecnością Swoich Rodzi-
ców, Rodzeństwa, innych bli-
skich sobie, to wspomnij nas
i oręduj u Boga za nami. Amen.

Jolanta Kajut
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Młodzież gimnazjum wraz z gro-
nem pedagogicznym uczestniczy-
ła w Rekolekcjach Wielkopostnych,
które w dniach 21 – 24 marca pro-
wadził ksiądz Zygmunt Słomski.
Po spotkaniach w kościele młodzież
oglądała film „Pasja”.

22 marca na zaproszenie księdza
Z. Słomskiego na spotkanie z na-
uczycielami do gimnazjum przybył
Kazimierz Piechowski, były wię-
zień obozu zagłady w Oświęcimiu

(Auschwitz), który swe obozowe
przeżycia opisał w książce „Byłem
numerem”. Kazimierz Piechowski
opowiadał o swej młodości, o tym
jak trafił do obozu, jak ciężkie było
życie w obozie, oraz o swojej udanej
ucieczce z tego miejsca.

Spotkanie prowadził Bogusław
Olszonowicz – dziennikarz „Gwiaz-
dy Morza”.

Dorota Niewiadomska

DNI PATRONA W GIMNAZJUM

Najważniejszą uroczystością ob-
chodzoną w naszym gimnazjum jest
Dzień Patrona. W tym roku po raz
pierwszy obchody trwały dwa dni.

4 marca podczas uroczystego
apelu uczniowie pod kierunkiem
Barbary Paradeckiej i Janusza Bey-
era przedstawili część artystyczną,
a dyrektor wygłosił słowo historycz-
ne. Podczas tego apelu przedsta-
wiono wyniki pierwszych konkur-
sów o patronie – prace literackie,
plastyczne i wyniki konkursu histo-
rycznego.

Druga część obchodów to „Dzień
Jagielloński” na wesoło, zorganizo-
wany 1 kwietnia pod kierunkiem
Ewy Wójcik i Krzysztofa Tuszkow-
skiego. Tego dnia rozstrzygnięte
zostały kolejne konkursy związane
z epoką Kazimierza Jagiellończyka
– tym razem przeprowadzane na

wesoło. Uczniowie zaprezentowali
modę rycerską z przymrużeniem
oka, brali udział w zabawach –
zawodach rycerskich, a przedstawi-
ciele poszczególnych klas maszero-
wali na orientację w poszukiwaniu
„Skarbu Królowej Zofii”. Na za-
kończenie uczniowie przedstawili
żartobliwą wersję spotkania Króla
Jagiełły z Krzyżakami przed bitwą
pod Grunwaldem.

Po podsumowaniu wyników
wszystkich konkursów z 4 marca
i 1 kwietnia uroczyście ogłoszono
zwycięzców: Klasa III D zdobyła
tytuł „Klasy Królewskiej” i puchar
przechodni. Również klasa III d
zwyciężyła w biegu na orientację
i mogła cieszyć się skarbem ukry-
tym w tajemniczej skrzyni.

Dorota Niewiadomska
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Kazimierz Piechowski, były więzień Oświęcimia opowiada uczniom trąbkowskiego
gimnazjum o swoich przeżyciach.

„Dzień Jagielloński” na wesoło.
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PO ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO

7 kwietnia był w Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończy-
ka dniem szczególnym. Uczniowie
wraz z nauczycielami i przedsta-
wicielami Gminy Trąbki Wielkie
zebrali się na wspólnym apelu,
aby w przeddzień pogrzebu Ojca
Świętego oddać mu hołd i wyra-
zić wdzięczność za 27 lat owocnego
pontyfikatu.

Podczas uroczystości wysłucha-
no przemówień Papieża skierowa-

nych do młodych, a wygłoszonych
w czasie jego pierwszej pielgrzym-
ki do Polski w 1979 roku.

Podsumowaniem apelu było od-
czytanie przez młodzież petycji, któ-
ra zawierała prośbę o nadanie gim-
nazjalnej auli imienia Jana Pawła II.

Na zakończenie odśpiewano ulu-
bioną pieśń Ojca Świętego „Barkę”.

Katarzyna Zagraba

Podczas apelu w gimnazjum, poświęconego pamięci Ojca św. Jana Pawła II.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

Młoda para Anna i Dawid Haraburdowie.

27 marca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich sakrament
małżeństwa zawarła Anna Drzy-
malska z Kamierowskich Pieców
z Dawidem Haraburdą z Trąbek
Wielkich.

***
30 marca, w Sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Trąb-
kach Wielkich, odbyła się II zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie znalazły się
m. in. następujące tematy:
1. Radni uchwalili Regulamin udzie-
lania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie gminy. Środ-
ki na ten cel pochodzić będą z budże-
tu państwa – w tym roku przewiduje
się, że będzie to kwota 73 tys. zł
brutto. Specjalnie powołana komisja
rozpatrywać będzie złożone wnioski,
których może być ponad 600.

2. Podjęto uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentów wsi Kaczki.

3. Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2005 r.

Po stronie wydatków zwiększono
budżet gminy o kwotę 136 tys. zł
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z przeznaczeniem m. in. na nastę-
pujące przedsięwzięcia:

� budowę świetlicy wiejskiej w Go-
łębiewie Średnim – 19 tys. zł,

� budowę placu zabaw oraz remont
świetlicy i boiska w Zaskoczynie –
17 tys. zł,

� budowę boiska w Postołowie –
14 tys. zł,

� budowę centrum rekreacji w Złej
Wsi – 15 tys. zł,

� budowę parkingu i zagospoda-
rowanie centrum Sobowidza –
44 tys. zł,

� remont budynku Urzędu Gminy
i zakup wyposażenia – 25 tys. zł,

Dokonano także zmian w budże-
cie nie wpływających na wielkość
budżetu.
Źródłem pokrycia zwiększonych wy-
datków są tzw. wolne środki.
4. Radni wysłuchali informacji
o funkcjonowaniu wybranych gmin-
nych jednostek organizacyjnych za
rok 2004:
1) sprawozdanie z pracy Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich przedstawiła kierownik Ośrod-
ka Dorota Bąk;
2) relację z pracy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Trąbkach
Wielkich zdała kierownik GOPS
Krystyna Roda;
3) informację z pracy Gminnego
Ośrodka Kultury w Trąbkach Wiel-
kich przedstawiła dyrektor Agata
Opałka
Ponadto informację o działalności
Gminnej Komisji Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych przedstawił jej przewodniczący
radny Krystian Latoszewski.

Poza programem sesji miały miejsce
dwie miłe uroczystości:

1. Za 13-letnią współpracę z harce-
rzami naszej gminy podziękowano
druhnie Beacie Matyjaszczyk, byłej
Komendantce Hufca Gdańsk Śród-
mieście im. Alfa Liczmańskiego.

2. Janusz Beyer zaprezentował ze-
branym trofea zdobyte dotychczas
przez Zespół Muzyki Dawnej „Mille
Regretz”oraz poinformował o kolej-
nym sukcesie, czyli zdobyciu Srebr-
nej Harfy Eola na XXVII Ogólno-
polskim Festiwalu Muzyki Dawnej
Schola Cantorum – Kalisz 2005. Po
raz pierwszy w tym Festiwalu wziął
udział zespół fletowy „Imopectore”,
w którym grają młodzi muzycy rów-
nież pod kierunkiem J. Beyera. Oba
zespoły zaprezentowały się przed
radnymi i sołtysami w repertuarze
muzyki dawnej oraz współczesnej
muzyki rozrywkowej.

***
2 kwietnia w Watykanie, o godz.
21.37 odszedł do wieczności nasz
umiłowany Ojciec Święty Jan
Paweł II.

***
3 kwietnia, w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego, odbyła się niecodzien-
na i podniosła uroczystość – konse-
kracja Kościoła Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie. Od rana przy koście-
le licznie gromadzili się wierni nie
tylko z naszej parafii. Przybyli tak-
że zaproszeni goście, wśród których
byli: Starosta Gdański Bogdan Do-
mbrowski, Wójt Błażej Konkol, Wi-
cewójt Jan Wiczling, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Józef Sroka i Prezes
Fundacji Promującej Wzorowe Ro-
dziny Ferdynand Froissart. Przybyli
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także dyrektorzy szkół i nauczycie-
le, radni powiatowi i gminni oraz
przedstawiciele różnych środowisk
i instytucji z terenu gminy. Uro-
czystość uświetniły poczty sztan-
darowe gminnych jednostek OSP
oraz Szkoły Podstawowej w Czernie-
wie. Po powitaniu ks. Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego Metropolity
Gdańskiego przez dzieci, mieszkań-
ców Czerniewa oraz projektantów
świątyni, sołtys Andrzej Dończyk
przekazał ks. Arcybiskupowi symbo-
liczny klucz do kościoła, a następnie
wierni procesyjnie weszli do wnętrza
kościoła. Mszy św. Koncelebrowanej
przewodniczył ks. Arcybiskup, któ-
ry także wygłosił homilię. Następnie
rozpoczęły się obrzędy konsekracji
kościoła, które obejmowały poświę-
cenie i namaszczenie murów świą-
tyni, złożenie relikwii św. Fausty-
ny w ołtarzu, namaszczenie ołtarza
olejami i okadzenie kościoła. Na
zakończenie uroczystości nastąpiły
podziękowania. Ks. Arcybiskupowi
za dokonanie konsekracji podzięko-
wania złożyli mieszkańcy Czernie-
wa, przedstawiciele władz gminnych
oraz ksiądz prałat Edward Szymań-
ski. Z kolei podziękowano księdzu
Edwardowi Szymańskiemu za pod-
jęty trud budowy tej świątyni. Na
koniec ksiądz prałat podziękował
wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do budowy
kościoła oraz do przygotowania uro-
czystości konsekracji.

***
7 kwietnia w Kościele Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie odprawiona
została uroczysta Msza św. w in-
tencji Ojca Św. Jana Pawła II.
Inicjatorami tej liturgii byli Wójt

Błażej Konkol i Przewodniczący Ra-
dy Gminy Józef Sroka. Mszy św.
koncelebrowanej przez wszystkich
kapłanów z terenu naszej gminy,
przewodniczył ks. prałat Edward
Szymański. W świątyni, po brzegi
wypełnionej wiernymi z terenu całej
gminy, delegacje samorządu (Rady
Gminy, Urzędu Gminy i sołtysów),
szkół i przedszkola, harcerzy, służby
zdrowia, ochotniczych straży pożar-
nych, policji, Gminnego Ośrodka
Kultury, rolników i zakładów pracy,
złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły
znicze przed obrazem Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, ustawionym
u podnóża ołtarza. Wartę honoro-
wą przy wizerunku Ojca Świętego
pełniły poczty sztandarowe wszyst-
kich szkół z terenu gminy oraz OSP
z naszej parafii. Homilię wygłosił
ksiądz kanonik Gerard Borys, który
bardzo pięknie mówił o dokonaniach
Jana Pawła II, ale też zwrócił uwa-
gę, abyśmy tej wielkiej spuścizny
po Ojcu Świętym nie zaprzepaścili.
Dar ołtarza złożyli dyrektorzy szkół
i przedszkola oraz kilkuletnia dziew-
czynka, która w imieniu wszystkich
dzieci ofiarowała pluszowego misia,
umieszczonego następnie pod wize-
runkiem Ojca Świętego. Modlitwę
powszechną odmówili radni. Na za-
kończenie ksiądz E. Szymański po-
dziękował wszystkim za tak liczny
udział, będący świadectwem naszej
miłości do Ojca Świętego.

***
10 kwietnia w kościele w Czerniewie
chrzest św. otrzymał Adrian Tomasz
Wilczewski, syn Mileny i Tomasza
z Czerniewa.

***
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Wszyscy kapłani parafii naszej gminy składają hołd Ojcu św. Janowi Pawłowi II
podczas Mszy św w jego intencji, odprawionej w Czerniewie.

Występ muzyków z Gdańska podczas koncertu w auli im. Jana Pawła II
trąbkowskiego gimnazjum.
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10 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymała Ju-
lia Dominika Jasińska, córka Alicji
i Tomasza z Trąbek Wielkich.

***
17 kwietnia, w auli im. Jana Pawła II
trąbkowskiego gimnazjum, odbył się
koncert poświęcony pamięci zmar-
łego Ojca Świętego. W programie
znalazły się fragmenty „Tryptyku
Rzymskiego” Jana Pawła II, recy-
towane przez gimnazjalistów: Alek-
sandrę Formelę, Magdalenę Para-
decką i Pawła Schuchardta. W części
muzycznej koncertu wystąpili arty-
ści z Gdańska, którzy zaprezentowa-
li znane utwory muzyki klasycznej
(m. in. J. S. Bacha, G. Bizeta i F. Po-
ulenca) w opracowaniu na flet, fagot
i klarnet.

***

19 kwietnia kardynałowie zgro-
madzeni na konklawe wybrali
Josepha Ratzingera na papie-
ża, który przyjął imię Bene-
dykt XVI.

***
W marcu ukazały się nowe Roczniki
Gimnazjalne Jagiellonica:
1. Gimnazjalne Roczniki Historycz-
ne Rocznik II (2005) związane z pa-
tronem szkoły, w opracowaniu Ma-
riusza Paradeckiego.
2. Nauczycielskie Roczniki Gimna-
zjalne Rocznik I (2005) Silva Rerum,
poświęcone Grecji – praca zbiorowa
nauczycieli gimnazjum w Trąbkach
Wielkich.
Obie pozycje są jeszcze do nabycia
w szkole – zachęcamy do lektury!

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2005

1. Za śp. Helenę Babulewicz
i Sabinę Megger, godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Grot i Machol, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Zofię Dyksa, godz. 1100

Za śp. Józefinę, Tadeusza,
Józefa i Jacka Makowskich,
godz. 1800

2. Za śp. Zygmunta Preussa
Za śp. Aleksandra
Ulatowskiego (8. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej
rodziny

3. Za śp. Juliana, Tadeusza
i Gabrielę Abramów, godz. 730

O błogosławieństwo Boże dla
Gertrudy Krywald, godz. 900

(Czerniewo)

Za zmarłych z rodzin
Kiedrowskich i Kelpinów,
godz. 1100

Za śp. Teresę i Michała
Bębenków, godz. 1800

4. Za śp. Cecylię Zimną

Za śp. Edmunda Krywald
(rocznica urodzin)

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży
św. Stanisława – p. Preussa
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O błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Stanisława
Gostomskiego

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży
bł. Teresy Ledóchowskiej –
p. Chmielewskiej
Za śp. Stanisława Karcza
i Stanisława Grallę

7. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej
Dziękczynna i o zdrowie dla
Emilii i Janusza Brzózków,
w 60-lecie urodzin

8. Za śp. Romana Jaszczyka
oraz Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów, godz. 730

W intencji dzieci
przyjmujących I Komunię św.
i ich rodziców, godz. 1000

Za śp. Stanisława
Sienkiewicza, godz. 1230

(Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin
Sekutowskich i Wenzlów,
godz. 1800

9. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego
Za śp. Zygmunta Dubiellę

10. Za śp. Hildegardę
Kaszubowską
Za śp. Romana Jaszczyka
oraz Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów

11. Za śp. Tadeusza Bartosa
(15. rocznica śmierci)

Za śp. Elżbietę Laga
12. Dziękczynna w 18. rocznicę

urodzin Agnieszki Bąk
Za śp. Zofię Potrykus

13. Za śp. Cecylię Zimną
14. Za śp. Zygmunta Dubiellę

Za śp. Annę i Józefa
Tkaczyków oraz Stanisława
Szwajcowskiego

15. W pewnej intencji, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Antoniego Brembora
i o zdrowie dla Gertrudy
Brembor, godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich, godz. 1800

16. Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Krystyny i Bogumiła Rogallów

17. Za śp. Cecylię Zimną
18. Za zmarłych z rodzin

Zulewskich i Blokusów
19. Za śp. Jerzego Nowińskiego
20. Za śp. Zenona Szwocha

(10. rocznica śmierci)
21. Za śp. Jolantę Kopicką

Za śp. Alfonsa, Agnieszkę
i Urszulę Zacharias

22. Za śp. Helenę (1. rocznica
śmierci), Władysława
i Henryka Dąbrowskich,
godz. 730

Za śp. Małgorzatę i Pawła
Fenskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Bogusława
Bukowskiego, godz. 1100

W intencji rodziny
Trofimowiczów, godz. 1800
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23. Za śp. Zygmunta Dubiellę
24. Za śp. Romana Niedźwiedzia

oraz zmarłych z rodzin
Niedźwiedziów i Musiałów

25. Za śp. Stanisława Szostka
oraz Wiktorię i Aleksandra
Kulów
Za śp. Urszulę Salewską
i Irenę Śródkowską

26. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 730

W intencji parafian, godz. 900

Za śp. Pelagię Bławat,
godz. 1800

27. Za śp. Cecylię Zimną
Za zmarłych z rodziny
Tiałowskich

28. Za śp. Irenę i Kazimierza
Surmów
Za śp. Bronisławę i Bronisława
Kotwów

29. Za śp. Marka i Kazimierza
Bagińskich, godz. 730

Za śp. Gertrudę Dończyk,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Jadwigę i Bernarda
Stolców oraz Gertrudę
Ziarnik, godz. 1100

Za śp. Teodozję i Józefa Belau
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 1800

30. Za śp. Hildegardę
Kaszubowską
Za śp. Genowefę i Edwarda
Bożek oraz Halinę Kozak

31. Dziękczynna w 18. rocz-
nicę urodzin Sandry
Niedźwiedzkiej
Za śp. Szczepana
Goczkowskiego (14. rocznica
śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
12 maja: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Adama Antkowiaków
17 maja: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Bożeny i Stanisława Turzyńskich
17 maja: 30. rocznica sakramentu małżeństwa Krystyny i Bogumiła Rogallów

ODESZLI DO PANA

18 marca: zmarł w wieku 39 lat śp. Zygmunt Bukowski z Ełganowa

20 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Heleny Dąbrowskiej
25 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Elżbiety Leśniewskiej

Nie ustawajcie

w modlitwie

za życia mego

i po śmierci. . .

Ojciec Święty, Jan Paweł II

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


