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PO JUBILEUSZU 40-LECIA
MOICH ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

Wyrażam serdeczne podziękowa-
nie Drogim Parafianom za przygoto-
wanie pięknej uroczystości jubileuszu
mojego kapłaństwa. Postrzegam ka-
płaństwo jako służbę, a nie jako
wyróżnienie dla siebie. Gdy przygoto-
wywałem się do kapłaństwa w gdań-
skim seminarium duchownym niemal
codziennie rzucały się w oczy słowa
napisane na ścianie klatki schodowej:

Jeśli ośmielisz się przyjąć kapłaństwo
Tylko połową swej duszy,
Pójdzie za tobą straszne przekleństwo
A życie jak zmora zaciąży.
A gdy zostaniesz kapłanem w całości,
Kapłanem na większość i bez reszty,
Twe serce wypełni bezmiar radości,
A duszę pokój i łaska.

(Thresoit)
Te słowa ciągle sobie przypomi-

nam, prosząc Boga, bym był im wierny
do końca.

Starałem się ten jubileusz ob-
chodzić bardzo skromnie a nawet
chętnie poza parafią, ale okazało się
to niemożliwe. Trzy dni świętowałem
ten jubileusz. W sobotę 11 czerwca
z ks. jubilatem Gerardem z Mierze-
szyna zaprosiliśmy kapłanów nasze-
go dekanatu do Gorzędzieja, gdzie
u oo. karmelitów bosych odprawili-
śmy wspólną Mszę św. dziękczynną,
podczas której piękną homilię jubi-
leuszową wygłosił o. Stanisław, a po
Mszy św. oo. karmelici ugościli nas
obiadem.

W niedzielę 12 czerwca o godz.
13.00 zgromadziliśmy się z współbrać-
mi jubilatami w liczbie 7 (jeden po
wylewie przebywający w Niemczech

nie mógł przyjechać, a dwóch już ode-
szło po nagrodę do Pana) w kościele
bł. Doroty z Mątew i pod przewod-
nictwem ks. Arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego odprawiliśmy wspólną
Mszę św. z homilią ks. Arcybiskupa.
Po Mszy św. był wspólny obiad z ks.
arcybiskupem w budującej się przy
kościele nowej plebanii.

W poniedziałek 13 czerwca o godz.
18.00 przewodniczyłem Mszy św.
dziękczynnej za sakrament kapłań-
stwa w naszym sanktuarium z udzia-
łem ks. wikariusza i ks. Krzysztofa
Sroki. Dziękuję za piękną oprawę
muzyczną p. Michałowi – organi-
ście, naszemu zespołowi oraz chó-
rowi św. Cecylii z Rumi. Dzięku-
ję szafarzom, paniom katechetkom,
ministrantom, osobom przygotowują-
cym świątynię na tę uroczystość –
zwłaszcza p. Zdzisławie Dziemińskiej
i p. Dorocie Niewiadomskiej oraz
p. Marii Urban, a także wszystkim
którzy upiekli ciasto. Dziękuję gim-
nazjum z dyrektorem M. Paradeckim
za przygotowaną akademię okoliczno-
ściową. Dziękuję przewodniczącemu
Rady Gminy Józefowi Sroce i wójto-
wi Błażejowi Konkolowi za życzliwą
współpracę. Dziękuję ofiarodawcom
pięknego obrazu Jana Pawła II. Ob-
raz ten będzie umieszczony w kościele
w Czerniewie (ale jest już zamówiony
drugi podobny obraz dla naszego ko-
ścioła w Trąbkach Wielkich). Wszyst-
kim parafianom dziękuję za życzenia,
modlitwy i za to, że mnie jeszcze
cierpliwie znosicie. Bóg zapłać.

ks. E. Szymański
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MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚW.

Kontynuujemy 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 przeżyciami̇.. i ożywić minione
chwilė..

Poniżej kolejna z przekazanych pamiątek.

Droga dla nas wszystkich pamiątka udostępniona przez Dorotę Bąk: zdjęcie
zrobione 12 czerwca 1987 r. podczas Mszy św. papieskiej na Zaspie. Po lewej obraz
Matki Bożej Trąbkowskiej przed koronacją.
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2005

3 lipca: 14. Niedziela zwykła

Za 9,9–10
Rz 8,9.11–13
Mt 11,25–30

Powtarzamy: Jezus ukazał się świętej
Małgorzacie wizytce i skarżył się, że
jest nie kochany, że jest samotny,
opuszczony. Tymczasem stale nam
mówią: nie skarż się, że nikt cię nie
kocha, nie opowiadaj, że jesteś sam,
nie mów, że o tobie nie pamiętają –
byleś ty sam pamiętał o innych.

Oczywiście, Jezus zawsze kocha
bez wzajemności. Nawet najwięksi
święci niepokoili się, oddalając się od
Niego, nie potrafili wielbić Go tak,
jak aniołowie w niebie. Jakże jednak
wzruszające jest to, że Jezus objawił
swoje ludzkie serce.

Serce ludzkie jest wielkie i sła-
be, zdolne do ogromnych poświęceń,
a jednocześnie spragnione miłości,
dobroci, życzliwości. Dlatego anioł
nie ma serca, że jest w nim tylko to,
co wielkie. Słabość ludzkiego serca
jest niedoskonałością. Jezus przyjął
jednak ludzkie serce, żebyśmy nie
wstydzili się słabości naszych serc.

10 lipca: 15. Niedziela zwykła

Iz 55,10–11
Rz 8,18–23
Mt 13,1–23

Tekst Ewangelii o siewcy jest nam
bardzo znany, bo występuje u trzech
synoptyków i czytamy go we wszyst-
kich trzech latach liturgicznych: A,
B, C. Może dlatego wydaje nam się,
że wszystko o nim wiemy.

Możemy się dziwić temu, że Bóg
rzucał ziarno tam, gdzie, jak wie-
dział, ptaki je wydziobią, ciernie
zaduszą, sucha ziemia nie przyjmie.
Bóg jest tak bogaty, że nie boi się
nawet swoich niepowodzeń. Zawsze
znajdzie się ziemia urodzajna i wyda
plon stokrotny. Jeżeli głosimy słowo
Boże, głosimy je razem z Jezusem.
Bierzemy udział w Bożym działaniu.
Nie bójmy się swoich niepowodzeń.
One są zbyt małe wobec tego, co Bóg
zamierzył.
17 lipca: 16. Niedziela zwykła

Mdr 12,13.16–19
Rz 8,26–27
Mt 13,24–43

Nie powinniśmy sądzić za szybko
innych, bo możemy się omylić. Nie
należy też za szybko sądzić same-
go siebie. Myślę, że tekst Ewangelii
o chwaście i pszenicy jest w sam
raz dla skrupulatów. To oni stale
wyrywają chwasty ze swojej duszy,
przerażeni, że nie robią tego dokład-
nie i że wszystkie paskudne zielska
na nowo wyrastają. Czy jednak nie
myślą bardziej o tym wyrywaniu niż
o Panu Bogu?

Chwasty nie są zbyt groźne, jeśli
zaufamy miłości Bożej.
24 lipca: 17. Niedziela zwykła

1 Krl 3,5.7–12
Rz 8,28–30
Mt 13,44–52

Kiedy odnalazł skarb ukryty w roli –
z radością poszedł, wszystko co miał,
sprzedał, byle ów skarb pozyskać.
Wystarczyło, że tylko go znalazł,
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jeszcze nie posiadł, a przecież z ra-
dością wyzbywał się swoich owiec,
baranów, osłów, sukien, pieniędzy.

Zwykle wydaje się, że wyrzekać
się czegoś, pozbywać się – to cierpieć.
Tymczasem jaka to radość wyrzec
się wszystkiego dla Boga – to znak,
że gubimy odnaleziony skarb. To
Bóg jest tym niewidzialnym, ukry-
tym skarbem. Ci, co odnaleźli Boga –
porzucają to, co jest doczesnym, wi-
dzialnym bogactwem. Poznają radość
nawrócenia, powołania, poświęcenia.
31 lipca: 18. Niedziela zwykła

Iz 55,1–3a
Rz 8–35.37–39
Mt 14,13–21

Jezus nie rozdawał rozmnożonego
chleba jak z dobrze zaopatrzonej
piekarni. Ułamane kawałki podawał
uczniom – żaden z nich jednak nie
chciał jeść sam. Dzielił się z sąsia-
dem, a sąsiad z siedzącym najbliżej.
Dopiero jak się wszyscy nasycili, od-
słonił się cud. Chleba przybywało,
w miarę jak się nim dzielono.

Czy jednak ktokolwiek zauwa-
żył, że i Jezus był głodny? Tylko
rozdawał. Nie zatrzymywał niczego
dla siebie. Kiedy zbierano dwana-
ście koszy okruchów, może nikt nie
pomyślał o Nim.

ks. Jan Twardowski

PANIE, KIMŻE MY JESTEŚMY,
ŻE DOPROWADZIŁEŚ NAS AŻ DOTĄD?

Homilia wygłoszona 11 czerwca 2005 r. na Mszy św. jubileuszowej

Składajmy Bogu ofiarę dzięk-
czynną. Kto składa ofiarę dzięk-
czynną, ten cześć Mi oddaje, a po-
stępującemu uczciwie ukażę Boże
zbawienie.

Przewielebni Księża Jubilaci!
Czcigodni Współbracia w powo-

łaniu kapłańskim!
Uroczystość, która gromadzi nas

dzisiaj przy ołtarzu, wokół Naj-
świętszej Ofiary naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa jest dziękczynieniem,
jest właśnie złożeniem Bogu ofiary
dziękczynnej, jest uwielbieniem Bo-
ga za łaskę powołania kapłańskiego
obecnych tu czcigodnych Księży,
a w szczególności za 40 lat kapłań-
stwa przewielebnych Księży: Księ-
dza Prałata Edwarda Szymańskiego

oraz Księdza Kanonika Gerarda Bo-
rysa.

Jest obowiązkiem człowieka, ja-
ko istoty rozumnej dziękować Bogu
za otrzymane łaski. Łaska bowiem
jest zawsze czymś darmowym, nie-
zasłużonym, jest dowodem miłosier-
nej miłości Boga względem człowie-
ka. Każda łaska, również ta łaska
powołania kapłańskiego przychodzi
do człowieka drogami Bożymi i we-
dług zamysłów Bożego Serca, a wie-
my, że Jego drogi i Jego myśli nie są
ani myślami, ani drogami naszymi.
Dlatego niejeden raz w chwili ob-
darowania łaską, człowiek nie zdaje
sobie sprawy z bogactwa zamysłów
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Bożych względem niego. Przykła-
dem może być scena Zwiastowania:
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą. . . i zatrwożyła się na
to pozdrowienie. . .”

Myśli Boże, zaiste, nie są my-
ślami naszymi. Dlatego niejedno-
krotnie w zetknięciu się z myślami
człowieka, z planami człowieka stają
w poprzek tworząc krzyż, budząc lęk
i zatrwożenie, jak w opisie Zwiasto-
wania. I dlatego takie uroczystości
jak dzisiejsza są uwielbieniem Boga
przede wszystkim dlatego i za to, że
z perspektywy lat pozwalają czło-
wiekowi zobaczyć dokonane w jego
życiu błogosławione zamysły Serca
Bożego.

Dzisiaj patrząc na swoje życie
kapłańskie, czcigodni Jubilaci sta-
ją zadziwieni i w błogosławiony
sposób niejako ukorzeni nie tylko
mądrością dróg Bożych w ich życiu,
ale nade wszystko miłością Boga
względem nich i chcą za Dawidem
powiedzieć: „Panie, kimże my je-
steśmy, że doprowadziłeś nas aż
dotąd?” Patrząc na działanie łaski
Bożej, uznają pokornie, iż napraw-
dę, Panie, drogi Twoje i myśli Twoje
są myślami pokoju, a nie udręcze-
nia. Dlatego odpowiedź człowieka
dawana Bogu, szczególnie na łaskę
powołania kapłańskiego, prawdzi-
wie pojęta i przeżywana w duchu
głębokiej wiary, nie ma nic z trium-
falizmu człowieka. Jest pokornym
oddaniem chwały Bogu, który ob-
darza łaską i ogarnia przez łaskę
człowieka. Bo wszystko w naszym
życiu jest łaską.

Uroczystość dzisiejsza jest jesz-
cze jednym zwróceniem się ku Bogu
w dziękczynieniu, że miłosierdzia

swego nie cofnął nigdy. Jest wreszcie
kolejnym uznaniem Boga jako jedy-
nego Pana mojego życia, któremu
wszystko zawdzięczam i któremu
wszelka cześć i chwała po wszystkie
dni mojego życia.

Działanie miłosierdzia Bożego
w życiu dzisiejszych Jubilatów po-
zostanie na zawsze ich osobistą
tajemnicą, podobnie jak i tajemnica
powołania, na którą, jako młodzi
chłopcy odpowiedzieli: „Tak, Panie,
oto jesteśmy Twoimi. Idziemy, aby
oddać się Tobie całkowicie, boś nas
umiłował i pociągnął ku sobie wię-
zami miłości”. To jest tajemnica
zamknięta pomiędzy człowiekiem
a Bogiem, którą trzeba uszanować
milczeniem, bo to jest tajemnica
miłości. Ta odpowiedź miłości, ja-
ka dokonuje się w dniu święceń
kapłańskich, jest zgodzeniem się
na oddanie swego życia do wyłącz-
nej dyspozycji umiłowanemu nade
wszystko Bogu. Jest zgodzeniem się,
aby Bóg dobrowolnie przeprowadzał
w moim życiu swoje plany i swoje
drogi. Na mocy tej zgody, tego czło-
wieczego „Fiat” Bóg coraz pełniej
wkracza w nasze życie kapłańskie,
kształtuje je i posługuje się nami dla
dokonywania nieustannego dzieła
uświęcania człowieka, dla kontynu-
owania swojej ofiary zbawczej, którą
nam pozostawił i nakazał ponawiać
na swoją pamiątkę. Kapłan jest –
jeśli można tak powiedzieć – po-
trzebny Bogu, bowiem zechciał się
On posłużyć nami, aby być do Jego
dyspozycji i aby działać przez nas
w Jego dziele sakralizacji człowieka
i świata.
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I tutaj dotykamy tajemnicy krzy-
ża zamkniętej w sakramencie ka-
płaństwa, bowiem oddanie się do
dyspozycji Bogu jest zawsze zwią-
zane z ukrzyżowaniem siebie, z re-
zygnacją z siebie, z przekreśleniem
siebie – by to wszystko odzyskać
w jeszcze pełniejszej mierze – bo
w Chrystusie. jakże trudno nam
niejeden raz wyśledzić, zrozumieć
i przyjąć drogi Boże. Każda bo-
wiem łaska otrzymana dla siebie
czy innych poprzedzona jest krzy-
żem, bo w krzyżu jest źródło łaski
i z niego ona pochodzi. Dzisiaj sta-
jąc przed uobecnieniem krzyżowej
ofiary Chrystusa Czcigodni Jubilaci
dziękują zapewne nie tylko za łaski,
ale również za krzyże, dzisiaj błogo-
sławią krzyż, który odkrywają jako
jedyne źródło łaski i szczęścia. Nie
znam dokładnie historii życia Dro-
gich Księży Jubilatów, ale mogę się
domyślać iż tych krzyży, albo raczej
udziału w tym jedynym krzyżu –
zdroju łaski Jezusowej – było w ich
życiu sporo. Bóg zabierał, oczysz-
czał, przynaglał. . . Zapewne było
tego krzyża dużo, ale jak zawsze
trudność w jego przyjęciu polega
przecież na tym, że przychodzi on
do nas tak bardzo po ludzku. Ileż
trzeba mądrości wiary, zawierzenia
Bogu, żeby w codzienności ludzkich
ułomności i słabości odczytać bło-
gosławione działanie krzyża toru-
jącego drogę łasce. Dziękczynienie
składane Bogu w dniu Jubileuszu
sprowadza się właśnie do tego, że-
by stanąwszy przed ołtarzem, przed
rzeczywistością Kalwarii, móc po-
wiedzieć Chrystusowi tak po pro-
stu: „a jednak miałeś rację, Panie!

Twój krzyż podawany mi codzien-
nie stał się dla mnie drzewem ży-
cia i zmartwychwstania. Bądź więc
uwielbiony w krzyżu mojego życia”.

Dzisiaj, kiedy Czcigodni Jubilaci
spoglądają poprzez pryzmat krzyża
– tego Chrystusowego – na swo-
je tajemnice serc tylu już lat ży-
cia kapłańskiego odkrywają w sobie
ten pokój, pokój zamysłów Bożych
względem nich. Odnajdują radość
płynącą z tego pokoju Bożych dróg.
Wdzięcznym sercem pomóżmy im
wysławiać dobroć i wierność Boga.
Niech z tej dziękczynnej radości
zrodzą się również i nasze jubi-
leuszowe życzenia – abyście, Dro-
dzy Księża, coraz pełniej poznając
mądrość krzyża, jako źródła ła-
ski, zawsze umieli go przyjmować,
wzrastając tym samym w niezgłę-
bionej mądrości i miłości Bożej.
Życzymy także łaski przestronno-
ści waszych kapłańskich serc. Niech
one, otwarte na Boga, coraz pełniej
przyjmują Jego wolę, nawet wtedy,
gdy w zetknięciu się z nią doznacie
zalęknienia. Niech i z tych łask
korzystają inni – w myśl Księgi
Mądrości, która mówi: „Bez za-
zdrości przekazuję i niczego nie
chowam dla siebie”. Niech te serca
wypełnia Jezus darem samego sie-
bie, zaspokajającym nasze wszelkie
pragnienia. A ponieważ i zdrowie
jest darem i łaską – życzymy za-
tem, aby dary Ducha owocowały
też i w łasce zdrowia. Niech dobry
Jezus umacnia, wspiera i kształtuje
dla pełniejszego uświęcenia ku Jego
chwale, dobru Kościoła i własnemu
zbawieniu. Szczęść Boże!

O. Stanisław, karmelita bosy
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BOŻE CIAŁO 2005
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Procesja Bożego Ciała AD 2005. Na zdjęciach poszczególne ołtarze, zbudowane
przy urzędzie gminy, przy krzyżu na rozwidleniu ulic K. Pawłowskiej i Polonii
Gdańskiej, w nowej kapliczce Miłosierdzia Bożego i przy przedszkolu.
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SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ
Przemówienie przewodniczącego Rady Parafialnej

z okazji jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. proboszcza

Drogi ks. prałacie-jubilacie!
Drodzy bracia i siostry naszej

wspólnoty parafialnej!
Z okazji 40-lecia kapłaństwa

ks. prałata Edwarda wypada choć
w skrócie podsumować owoce jego
pracy w naszej parafii, tym bar-
dziej, że jest z nami od 33 lat.
W nawiązaniu do tego jubileuszu
nie sposób też pominąć jego dzie-
ciństwa, dorastania i kapłaństwa
do którego konsekwentnie dążył.
Życiorys ks. prałata E. Szymańskie-
go od urodzenia do czasu podjęcia
pracy duszpasterskiej w naszej ro-
dzinie parafialnej mieliśmy okazję
poznać za pośrednictwem ostatnie-
go wydania „Kany” (z czerwca br.).
Opisując swój życiorys ks. prałat
E. Szymański w ostatnich zdaniach
napisał: „(. . .) Prawie całe moje do-
tychczasowe kapłaństwo jest służbą
w trąbkowskiej wspólnocie. Dzięku-
ję Wam za to, że mnie znosicie już 33
lata. Jest to okazja, by też podzięko-
wać Wam za wszelkie dobro, którym
mnie wzbogaciliście i przeprosić za
wszelkie moje niedoskonałości”.

Tu chcemy się pochylić i po-
wtórzyć słowa biskupów polskich
skierowane do biskupów niemiec-
kich w roku 1966: Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie – drogi
ks. Prałacie Edwardzie – przede
wszystkim za wszelkie nasze niedo-
skonałości.

Nawiązując do Twojej pracy
duszpasterskiej w naszej parafii
przez te 33 lata nie możemy za-
pomnieć tych osiągnięć, które są
Twoim dziełem. Przypomnę tylko
te najważniejsze:

W latach 1972–2005 wykonano:
remont kościoła w zakresie wymia-
ny więźby dachowej z pokryciem
blachą miedzianą, założono ogrze-
wanie, wymieniono instalację elek-
tryczną, okna z witrażami, drzwi
wejściowe, kilkakrotnie malowano
wnętrze kościoła, odnowiono orga-
ny, ołtarze, ambonę, chrzcielnicę,
konfesjonały, obraz Matki Boskiej
Trąbkowskiej w głównym ołtarzu,
ufundowano korony ze złota do
koronacji Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej, ufundowano stacje drogi
krzyżowej w kościele, ławki, żyran-
dole, odnowiono feretrony, założono
nagłośnienie kościoła, okratowano
okna i drzwi kościoła, wymienio-
no posadzkę z ogrzewaniem podło-
gowym, wokół kościoła wykonano
ogrodzenie, wybudowano dzwonni-
cę, ufundowano dzwony, wybudo-
wano groty z kamienia przy ko-
ściele, wykonano drogę utwardzoną
wokół kościoła, wyremontowano do-
mek służby kościelnej, zbudowano
ołtarz polowy, kaplicę drogi różań-
cowej i drogi krzyżowej, utwardzo-
no obejścia wokół drogi różańcowej
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i krzyżowej, wykonano oświetle-
nie terenów przykościelnych, wy-
remontowano plebanię, rozbudow-
no i przebudowno obory na salki
katechetyczne, następnie nastąpiła
adaptacja tego budynku na Dom
Pielgrzyma i jego pełne wyposaże-
nie, oraz utwardzenie placu przed
nim.

Zagospodarowany został teren
cmentarza w Trąbkach Wielkich,
tj. wykonano ogrodzenie, wybudo-
wano śmietniki, doprowadzono wo-
dę, wybudowano kaplicę, ułożono
chodnik, uporządkowano i utwar-
dzono parking.

W latach 1988–1990 jako wotum
wdzięczności za koronację Matki
Bożej Trąbkowskiej wybudowano
w Postołowie kościół pw. św. Józefa
Robotnika, wybudowano dzwonnice
i ufundowano dzwon w tym koście-
le. 19 kwietnia 1990 odbyła się
konsekracja kościoła w Postołowie.

W latach 2002–2005 zbudowano
w Czerniewie kościół pw. Jezusa
Miłosiernego. 3 kwietnia br. odbyła
się konsekracja tego kościoła.

Drogi ks. prałacie przez te 33 lata
pracy w naszej wspólnocie parafial-
nej z wielkim oddaniem zabiegałeś
przede wszystkim o nasze potrze-
by duchowe. Dbając o pogłębianie
naszej wiary, przybliżałeś nam sy-
na Bożego i Jego Matkę poprzez
rozbudowę Żywego Różańca, wpro-
wadzenie nowenny ku czci Matki
Najświętszej i adorację Najświęt-
szego Sakramentu. Założyłeś Ry-
cerstwo Niepokalanej, Przymierze
Rodzin, Neokatechumenat, organi-
zowałeś pielgrzymki o charakterze
religijnym na terenie kraju i za gra-
nicę – wszystko po to, by pobudzić

i pogłębić naszą wiarę. Czcigod-
ny ks. prałacie Edwardzie, za to
wszystko czego w tej wspólnocie
parafialnej dokonałeś i dokonujesz
składamy Ci serdeczne „Bóg za-
płać”. Wielu z nas nauczyłeś, w jaki
sposób osiąga się cel. Twoja praca,
konsekwencja i gorliwa modlitwa,
to wielki wzór do naśladowania, to
także owoce w postaci dwóch kapła-
nów w naszej parafii wyświęconych
za Twojej obecności.

Życzymy Ci długich lat życia
i dobrego zdrowia, wielu obfitych
łask Bożych na dalszą drogę pracy
duszpasterskiej, niech Matka Bo-
ża Trąbkowska otoczy Cię swoją
opieką.

Zgromadzeni tu dzisiaj wszy-
scy pragniemy podziękować Bogu
za Twoje 40-lecie kapłaństwa i te
33 lata ogromnej i owocnej pracy
w tym Sanktuarium. Jednocześnie
prosimy Boga o dar Twojej dalszej
pracy w naszej wspólnocie dla dobra
Kościoła Świętego i nas wszystkich.
Niech te dzisiejsze życzenia i kwia-
ty od dzieci, młodzieży i starszych,
które Ci składamy, będą choć skrom-
nym przejawem naszej wdzięczności
za Twoją twórczą pracę w naszej pa-
rafii i wyrazem wielkiego szacunku
którym Cię darzymy.

Niech ten obraz umiłowanego
Ojca Świętego Jana Pawła II –
Wielkiego Czciciela Maryi, który
koronował Cudowny Obraz Matki
Bożej Trąbkowskiej – będzie dla
Ciebie umocnieniem w dalszej pracy
kapłańskiego posłannictwa.

Wgłębiając się w Twój życiorys,
drogi ks. prałacie, napotykamy na

11



wiele ciekawych zdarzeń, np. to że
trafiłeś właśnie do gdańskiego Semi-
narium, że zostałeś kapłanem i to że
podjąłeś pracę w tym Sanktuarium
Maryjnym to nie przypadek – to
Opatrzność Boża.

Szczęść Ci Boże ks. prałacie
Edwardzie na dalszą drogę pracy
duszpasterskiej.

Józef Sroka

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób włączyli się w zorganizowanie uroczystości 40-lecia
kapłaństwa ks. prałata Edwarda Szymańskiego. Dziękuję
przede wszystkim Przymierzu Rodzin, Neokatechumena-
towi, poszczególnym różom Żywego Różańca, Radzie Para-
fialnej, szafarzom i ministrantom, katechetkom i księdzu
wikariuszowi. Dziękuję również za współfinansowanie tej
uroczystości.

Józef Sroka

ŻYCZENIA PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM
z okazji jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. proboszcza

Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to kim jest, lecz
przez to czym dzieli się z innymi.
(Jan Paweł II)

Księdzu Prałatowi Edwardowi
Szymańskiemu w rocznicę 40-lecia
święceń kapłańskich chcielibyśmy
złożyć życzenia płynące z głębi ser-
ca. Niech Matka Boska Trąbkowska
prowadzi Księdza dalej po ścieżkach
życia naszej wspólnoty gimnazjal-
nej. Niech otacza skrzydłami swej
opieki i dodaje sił każdego dnia.
Wyrażamy wdzięczność za otocze-
nie nas przez Księdza modlitwą
i dobrocią.

Dziękujemy, że Opatrzność po-
stawiła na drogach naszego życia
Księdza Prałata. Możemy uczyć się

od Księdza mądrości, pokory, dobro-
ci, pracowitości i głębokiego zawie-
rzenia wszystkiego – myśli i działań
Jezusowi Chrystusowi.

Pamiętamy również ważną rolę,
jaką Ksiądz odegrał przy tworzeniu
naszego gimnazjum, kiedy tak bar-
dzo potrzebowaliśmy Księdza po-
mocnych dłoni i modlitwy.

Za wieloletnią pracę duszpaster-
ską wobec pracowników gimnazjum
niech Duch Święty otacza Księdza
swą mądrością i pozwoli jak naj-
dłużej cieszyć się wspólną pracą
nad sercami potrzebującymi Księ-
dza modlitwy.

Szczęść Boże!

Podpisali pracownicy gimnazjum
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DZIEJE ŚREDNIOWIECZNE EŁGANOWA
Najstarsza wzmianka źródłowa

Ełganowo we wczesnym Średnio-
wieczu poznaliśmy na podstawie
udokumentowanych odkryć arche-
ologicznych opisanych we wcześniej-
szym rozdziale. W 966 roku Miesz-
ko I przyjął chrzest i poślubił Dą-
brówkę z Czech.

„(. . .) Mieszko I konieczne chciał
dotrzeć do morza, bo morze jest naj-
lepszą i najszerszą drogą na świat
szeroki. Kto panuje nad morzem,
ten może światu panować, a bogacić
się i rość w potęgę. Myśląc o pozy-
skaniu wpływów na Pomorzu, ożenił
w roku 987 swego syna Bolesława
z księżniczką kaszubską, która na
chrzcie przyjęła imię Emnilda. Przez
żonę pozyskał Bolesław stronników
na Pomorzu, a ci wskazali znane
sobie suchsze przejścia wśród ba-
gien ku ziemi gdańskiej, a stamtąd
ruszono na zachód ku ujściom Od-
ry (. . .)”. Tak przedstawia te czasy
Feliks Koneczny.1

Ełganowo leży w odległości około
25 km od miejscowości Św. Woj-
ciech. Z pewnością dotarła i tutaj
wiadomość o praskim misjonarzu
biskupie Wojciechu, który nawracał
i chrzcił okolicznych mieszkańców.
Jak głosi legenda w tej miejscowo-
ści był pierwszy grób męczennika.2

Po misji Św. Wojciecha w 1000 ro-
ku ustanowiono metropolię gnieź-
nieńską, do której należało biskup-
stwo kołobrzeskie mogące obejmo-
wać nadwiślańską część Pomorza.
Ta część mogła być podległa też bez-
pośrednio metropolii w Gnieźnie.3

Wiadomość odnoszącą się do owego
przełomowego dla dziejów Kościoła
w Polsce synodu (zjazdu) w Gnieźnie
w roku 1000 zawierają także „Rocz-
niki Hildesheimskie”: „(. . .) Cesarz
Otto przybył w celu pomodlenia
się do Slawii, do (grobu) świętego
Wojciecha, biskupa i męczennika,
w czas Wielkiego Postu (roku 1000).
A tam zwoławszy synod, rozporzą-
dził siedem biskupstw i Gaudentego,
brata świętego Wojciecha, w głów-
nym mieście Słowian polecił ordyno-
wać na arcybiskupa, za zezwoleniem
papieża, przez wzgląd na prośby
Bolesława, księcia Polaków. (. . .)”4

Pierwszym biskupem Pomorza był
Reinbern, biskup kołobrzeski około
1000–1007/13. O średniowiecznym
Pomorzu Gdańskim napisał dramat
pt. „Privisa” Zygmunt Bukowski,
twórca ludowy mieszkający w Mie-
rzeszynie w gminie Trąbki Wielkie.5

Akcja dramatu dzieje się w latach
1275–1295 r. na terenie Przywidza.
Ludowy artysta przedstawił zako-
rzenioną tradycję pogańską wśród
Pomorzan. Pomorze Gdańskie pozo-
stawało długo poza Polską. Odłączyło
się po śmierci Bolesława Chrobrego,
a potem ponownie usamodzielniło
w okresie rozbicia dzielnicowego.
Znalazło się więc poza obrębem ofi-
cjalnego nurtu polskiego chrześcijań-
stwa, co zapewne sprzyjało długolet-
niemu istnieniu lokalnych wierzeń
i kultów słowiańskich.6 Na najstar-
szą wzmiankę źródłową o Ełganowie
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można natrafić dzięki Klemensowi
Bruskiemu.7 Jan de Lobinstein, pa-
sowany rycerz z okręgu sobowidzkie-
go wójtostwa tczewskiego otrzymał
na prawie chełmińskim wieś Ełgano-
wo (Algenow). Dokument wystawił
wielki mistrz Dytrych von Alten-
burg.8

Akt nadania brzmi: „W Imię
Świętej i niepodzielnej Trójcy Amen.
My, brat Teodorczyk, burgrabia z Al-
tenburga, Zakonu Szpitala Najświęt-
szej Marii Panny Domu Niemieckie-
go w Jerozolimie i jego Wielki Mistrz,
podajemy do publicznej wiadomości
wszystkich współcześnie i w przy-
szłości żyjących, że ponieważ po-
słuszne oddanie naszego wiernego
rycerza pana Jana z Lobinstein
pragnie podobać się nie tylko za
sprawą służby opiekuna, ale także
daje nadzieję, że się będzie bar-
dziej podobało czynami, które mają
zostać dokonane w przyszłości, pra-
gnąc wynagrodzić miłe nam usługi
otrzymane od tego godnego życzli-
wości męża, na podstawie dojrzałej
rady naszych braci, na podstawie na-
szej woli i zgody dajemy, powierzamy
hojnie i darujemy wyżej wspomnia-
nemu i jego prawdziwym dziedzicom
i pracowitym następcom, w naszej
ziemi na Pomorzu dobra zwane Al-
genow, które w pewnych i określo-
nych granicach powinny mieć wiel-
kość czterdziestu łanów, na wieczne,
wolne i dziedziczne posiadanie na
prawie chełmińskim. Z racji naszej
darowizny wyżej wspomniany pan
Jan i jego potomkowie i następ-
cy zobowiązanie są wiernie służyć
z końmi i bronią i ze swoimi ludź-
mi wedle własnej możliwości, jak

to nasi czynią, przeciwko jakimkol-
wiek intruzom, którzy by napadli
na nasze ziemie, a także do udziału
w wyprawach, obronie ziemi, budo-
wie umocnień od początku, zmianie
starych, a także w ich wyburza-
niu, biorąc na siebie własne straty
i koszta, kiedykolwiek, gdziekolwiek
i ilekroć zostaną wezwani przez nas
lub przez naszych braci, dochodzi
także to, że jeżeli wyżej wymienio-
ny pan Jan albo jego spadkobiercy
podzielą rzeczone dobra, to odtąd
wszystkie daniny, które zostały po-
dzielone, muszą nam być składane
z tych dóbr. Poza tym muszą oni dać
nam każdego roku z każdego kawał-
ka ziemi uprawnej dwie ćwiertnie,
jedną pszenicy i drugą żyta (lub
dwa rodzaje pszenicy) i od każdej
sochy, jeżeli ten kawałek ziemi był
nią uprawiany, jedną ćwiertnię psze-
nicy. Oprócz tego na znak władzy
obdarowany i jego następcy będą
zobowiązani nam zapłacić corocznie
jeden talent wosku, który w mowie
ludu jest nazywany ein marckphunt,
i jednego denara kolońskiego, al-
bo w jego miejsce pięć denarów
w monecie powszechnie używanej.
Potwierdzone i załatwione w Mal-
borku roku pańskiego 1339 w dniu
świętych Wita i Modesta”.9

Jeszcze za życia Dytrycha von
Altenburg, nadanie na 40 łanów in
Lobinstein otrzymał Piotr Licketz,
który później określany był jako Pie-
trasz von Algonaw.10 W późniejszych
źródłach krzyżackich Ełganowo za-
pisywane było dość konsekwentnie
jako Lobinstein lub Lobenstein. Pier-
wotna nazwa jednak nie wyszła
z użycia, o czym świadczy dokument
z 1352 roku wystawiony na posie-
dzeniu tczewskiego sądu ziemskiego.
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Stan prawny Ełganowa w później-
szym okresie regulował przywilej
Piotra (Pietrasza) i on to właśnie
był podstawą odnowienia w 1389
roku.11 W 1331 roku z pewnością
istniała parafia trąbkowska.12 W są-
siednim Postołowie od dawna istniał
kościół.13 Postołowska parafia by-
ła tylko dla jednej wsi. Z pewnością
mieszkańcy Ełganowa uczęszczali do
trąbkowskiego kościoła. W samym
Ełganowie nie natrafiono na ślady
kościoła, ani kaplicy. W tym okre-
sie zaczynają powstawać, wznoszone
przez cystersów, katedry w Oliwie
i Pelplinie. W pobliskich Skarsze-
wach powstała siedziba joannickie-
go balwiatu Pomorza Gdańskiego.14

„Historia Miejscowości Gminy Trąb-
ki Wielkie”, w której jest rozdział
o średniowiecznym Ełganowie, po-
wstaje w okresie, kiedy umiera Jan
Paweł II, a nowym papieżem zo-
staje Benedykt XVI. W podobnej
sytuacji w 1878 roku powstała książ-
ka przedstawiająca życie i męczeń-
stwo pierwszych chrześcijan – Georg
Ott – „Die Ersten Christen Ober
Und Unter Der Erde” – Regens-
burg, New York i Cincinnati 1878.
W czasie powstania książki umiera
Pius IX, a nowym papieżem zostaje
Leon XIII. Wydawca książki fotogra-
fię zmarłego papieża ujął w czarną
ramkę i dołączył fotografię nowo
wybranego Leona XIII.

Obecny papież Benedykt XVI się-
gnął do tradycji średniowiecznej, tak
w swoim dotychczasowym herbie,
jak również w wyborze imienia. Imię,
które wybrał przywołuje postać Św.
Benedykta, będącego odniesieniem
dla jedności Europy i niepodważal-
nych, chrześcijańskich korzeni jej
kultury i cywilizacji.15

Marek Dziekoński

1 Feliks Koneczny: Dzieje Polski opo-
wiedziane dla młodzieży, Lublin 1999 r.,
s. 16, 17.
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skie sanktuarium w zwierciadle historii,
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panowania zakonu krzyżackiego, s. 50,
154, 155, 164; Marek Dziekoński: Ełga-
nowskie rocznice, w: „Kana”, maj 2004,
nr 5/89, s. 12.

8 Klemens Bruski: Lokalne elity rycer-
stwa na Pomorzu Gdańskim w okre-
sie panowania zakonu krzyżackiego,
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13 Ks. Fankidejski: Utracone kościoły
i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmiń-
skiej, Pelplin 1880, s. 205, 206; Ewa
Stapel Postołowo i okolice, Tczew 1998,
s. 11; Schematismus des Bistumus Culm
mit dem Bischofssitze in Pelplin, 1904,
s. 166.

14 Andrzej Maciej Tomczyk: Joannici
w Skarszewach i na Pomorzu Gdań-
skim, Pelplin s. 30.

15 „Nasz Dziennik”, 28.04.2005, Eweli-
na Ignańska: Benedykt XVI do Polaków,
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ŚWIECKIM OKIEM – WYPISY Z DZIENNIKA

Cały jestem zanurzony w chrze-
ścijaństwie. To jest moja kultura,
mój świat, w którym się zakorze-
niam. Nawet wtedy, gdy nie daję
świadectwa, gdy nie zachowuję się
jak chrześcijanin. Zwłaszcza wtedy!
Kiedyś napisałem takie słowa o Nim:
Ciągle wędrujesz
chociaż wiesz,
że nigdy nie dojdziesz.
Ile ziaren maku
musiałbyś rzucić przed siebie,
by osiągnąć szczyt?

Jesteś pielgrzymem z kamienia,
a droga Twa wiecznie pod górę.
Wysiłek serca – sianie ziaren miłości
męczy straszliwie.

Chociażbyś posiał ich milion,
zawsze będzie o jedno za mało.
Ludzie bowiem nie są z kamienia –
tylko ich serca.

Chrystus wiedział, że Piotr się
Go wyprze. Jakże ludzki – pospolity
i powszechny – był strach Szymona
przed cierpieniem. I jakże normalna
reakcja Chrystusa – cierpiące, dłu-
gie, wymowne spojrzenie. Wybaczył,
mimo że wiedział, iż sianie zia-
ren miłości męczy straszliwie.
A jednak. . .

Lecz Chrystus wiedział też, że
ten przerażająco słaby świat i ten

straszliwie upodlony człowiek (czło-
wiek jest niezdolny do tego, żeby
nie być do wszystkiego zdolnym)
potrzebują Opoki – i dał nam Jego
– kamiennego pielgrzyma, którego
profetycznie zapowiedział Słowacki
w swoim wierszu o słowiańskim pa-
pieżu, i do którego pasują słowa
Norwidowego Pielgrzyma: Przecież
i ja ziemi tyle mam, dopokąd idę.

Kilka dni po Jego śmierci zanoto-
wałem: 2 kwietnia 2005 r. o godzinie
21,37 zatrzymała się Ziemia. Twój
niemy krzyk rozbrzmiał potężnie jak
Zygmuntowski dzwon. Cierpieniem
wykuwałeś granitowe schody do nie-
ba.

Tak, wiem. Banalnie. I co z tego?
To jest mój ból i moja rozpacz. I moja
tęsknota za Nim. I gdzieś w mózgu
rodzą się słowa, które JP II mógłby
do mnie skierować:
Ciągle wędrujesz
Nieś swój krzyż i dziękuj Bogu,
że jeszcze nie upadłeś.
Abyś, gdy zajdzie twoje słońce,
widział ciągle w ciemnościach.

Paweł Paziak

Autor jest doktorem nauk humanistycz-
nych, pracuje w szkole średniej.
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KAŻDY Z WAS, MOI DRODZY PRZYJACIELE,
ZNAJDUJE W ŻYCIU JAKIEŚ SWOJE WESTERPLATTE

Tytułowe słowa wraz z ich rozwi-
nięciem Papież wygłosił w 1987 roku
(tak bynajmniej podaje Newsweek),
lecz ja przeczytałam je dopiero kil-
ka dni po jego śmierci. Wycięłam
i powiesiłam na ścianie. Ozdobiłam
jak zwykle serduszkiem.

Choć wzbudzały we mnie pe-
wien lęk, mimowolnie powracałam
do nich w czasie rozmyślań w oba-
wie, że ciągle niedostatecznie je
rozumiem; że coś pominęłam i cią-
gle zbyt mało z nich biorę dla
siebie. W końcu jednak zakorzeniły
się w moim umyśle i próbowałam
znaleźć ich odniesienie we własnym
życiu.

Teraz nadszedł czas, aby poka-
zać sobie i światu, że to, co Jan
Paweł II wciąż do nas mówił, nie zo-
stało zapomniane, lecz wydało owoc
w naszych duszach i umysłach.

Tak robią inni, ja też, zatem,
pójdę ich drogą, starając się wyci-
snąć z tych słów prawdę, jak sok
z cytryny. . .

Prawda pierwsza jest następują-
ca: żołnierze broniący Westerplatte
nie musieli robić tego, co zrobili.
Rozkaz bronienia placówki dotyczył
kilku godzin, jednak okrzyk: „We-
sterplatte ciągle się broni” pozo-
stawał przecież na ustach Polaków
znacznie dłużej.

Co to znaczy? Znaczy ni mniej,
ni więcej, niż to, że ci prości żoł-
nierze naprawdę walczyli. I wcale

nie o metry kwadratowe, ani o stra-
tegiczne miejsce (była to przecież
składnica tranzytowa).

Walczyli, bo uznali, że nie mogą
postąpić inaczej. Walczyli, bo mieli
broń i siłę, bo nie chcieli się poddać.

Prawda druga mówi nam, że my
także mamy dziś okazję do walki.

Choć nie ma wojny, ani wrogów,
którzy mieliby ostrzelać nasz dom
czy wieś, nasza walka polega na
wojnie z samym sobą. Możemy ją
podjąć lub odmówić w niej udziału.

Ci, co walczyli, śpią spokojnie.
Wiedzą, że zrobili wszystko, co w ich
mocy, ponieważ walka o czyste su-
mienie pochłania bez reszty. Gdy raz
się wejdzie do tej rzeki, nie moż-
na zawrócić. Tylko nieliczni z niej
wychodzą, lecz im od początku bra-
kowało sił na tym świecie. A wtedy
męczy ich poczucie winy. Żal do sie-
bie za to, że tak szybko się poddali,
gdyż naprawdę warto było podjąć
walkę. Walkę o osobiste Westerplat-
te: wiarę, wartości, cele, marzenia,
prawdę. . .

I w końcu prawda trzecia: Choć
bitwa toczy się często tylko w na-
szych sercach, musimy pamiętać
także o innych. By być dla nich
przykładem, a w razie potrzeby tar-
czą obronną. Żołnierze nie walczyli
za siebie, lecz za cały naród. My
nie musimy zaciągać się do wojska.
Wystarczy, że będziemy uczciwymi
ludźmi, którzy nie są obojętni na
krzywdę innych. . .
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Właśnie tak interpretuję słowa
Jana Pawła II. Z pewnością ma-
ją także inne, nieporuszone przeze
mnie znaczenia. Sądzę jednak, że
każdy wyciąga z nich co innego.
Jesteśmy przecież zupełnie inni.
Niewątpliwie potrzeba walki i do-

brego życia tli się w każdym z nas.
To chyba łączy wszystkie interpre-
tacje słów Papieża, niezależnie od
środowiska, do którego trafiły oraz
ludzi którzy je usłyszeli. . .

Anna Jaszczyk, kl. III gimn.

TRZEBA WYPŁYWAĆ NA GŁĘBIĘ

Z okazji obchodów czterdziestolecia
kapłaństwa przez księdza Edwarda
Szymańskiego jako gazetka szkol-
na przeprowadziliśmy z jubilatem
wywiad. Chcieliśmy się dowiedzieć
czegoś więcej nie tylko o jego po-
słudze, ale też o człowieku, którego
w najwyższym stopniu szanujemy.

Kapłaństwo to nie tylko obowiązek,
ale też dar. Ksiądz swoim życiem
szczególnie to podkreśla. Dlatego tym
cenniejsze są jakiekolwiek wiadomo-
ści o Nim. . .

Anna Jaszczyk: Kiedy Ksiądz poczuł,
że jest powołany do kapłaństwa?

Ksiądz Szymański: Powołanie ka-
płańskie kształtowało się we mnie
już w szkole podstawowej, ponieważ
bardzo pragnąłem być ministrantem
i chętnie służyłem do Mszy, już od
Pierwszej Komunii Świętej.

A. J.: Jak określiłby Ksiądz swoją
posługę kapłańską, była spokojna
czy burzliwa?

Ks.: (po chwili namysłu) Ani spo-
kojna, ani burzliwa, ale pracowita.
I zawsze bardzo ją lubiłem i ciągle
będę ją lubił.

A. J.: Co pozwalało Księdzu nabrać
sił w trudnych momentach?

Ks.: Sądzę, że kapłan nie jest w stanie
sprostać posługiwaniu duszpaster-
skiemu bez życia modlitwą, religijnej
lektury i kapłańskich rekolekcji. Bez
tego wszystkiego będzie dryfował,
a tymczasem, odpowiadając na apel
papieża Jana Pawła II, trzeba wciąż
„wypływać na głębię”.

A. J.: Jakie dzieła z literatury świec-
kiej i religijnej należą do Księdza
ulubionych? Czy może je Ksiądz wy-
mienić?

Ks.: Z literatury świeckiej (z braku
czasu) czytam mało, ale bardzo lubię
książki historyczne, miedzy inny-
mi Sienkiewicza oraz „Dzieje Polski
i Kościoła w Polsce”.

W miarę czasu chcę zawsze zapo-
znawać się z nauką Jana Pawła II
zawartą w jego encyklikach. Lubię
też literaturę Maryjną.

A. J.: Czy słucha ksiądz muzyki i ma
jakieś szczególne upodobania?

Ks.: Muzyki nie słucham, lecz
w młodszych latach kapłaństwa lu-
biłem młodzieżowe piosenki ojca Du-
vala (jezuity).

A. J.: Co ksiądz ceni najbardziej
w swoim życiu i jaki aspekt ka-
płaństwa uważa za najcenniejszy?
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Ks.: Większą część kapłańskiego po-
sługiwania związałem z posługą pa-
sterską w Trąbkach Wielkich. Rzecz
jasna, że za najważniejsze i naj-
większe przeżycie uważam koronację
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.
Ciągle żyję tym wydarzeniem. . .

Cieszę się również dwoma kościołami
w Postołowie i Czerniewie. Był to
wielki wysiłek wszystkich parafian.

A. J.: Jak by Ksiądz określił swoich
parafian?

Ks.: Po tylu latach pracy paster-
skiej wśród parafian czuję się jak ich
duchowy ojciec. Może mało to zazna-
czam w wypowiedziach publicznych,
ale bardzo kocham swoich parafian

i uważam ich za moją duchową ro-
dzinę.

A. J.: Na koniec chciałabym jeszcze
zapytać o Pismo Święte. Czy są
fragmenty, do których ksiądz ciągle
powraca i szczególnie je lubi?

Ks.: Oczywiście. Z Pisma Święte-
go Starego Testamentu bardzo lubię
Pięcioksiąg Mojżesza, Księgi Kró-
lewskie i Machabejskie. Natomiast
z Nowego Testamentu Ewangelię
według świętego Łukasza i Dzieje
Apostolskie.

A. J.: Bardzo dziękuję Księdzu za
wywiad i cierpliwość.

Ks.: (uśmiech) Ja również.

Anna Jaszczyk, kl. III gimn.

Czcigodny Jubilat Ks. Prałat Edward Szymański podczs Mszy św. odprawionej
z okazji 40-lecia kapłaństwa otrzymuje od parafian obraz przedstawiający Ojca św.
Jana Pawła II.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

9 maja uruchomiona została
stołówka szkolna w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich. Szefem kuch-
ni jest Ryszard Szostek, któremu
w przygotowywaniu i wydawaniu
posiłków pomaga Irena Kotula z Eł-
ganowa.

***
26 maja, uroczysta Procesja Boże-
go Ciała odbyła się, podobnie jak
w ubiegłym roku, zmienioną trasą.
Pierwszy ołtarz wykonany został
przy budynku Urzędu Gminy, drugi
– przy krzyżu u zbiegu ulic Paw-
łowskiej i Polonii Gdańskiej, trzeci
– w kapliczce Miłosierdzia Bożego
na skraju nowego osiedla i ostatni
– przy budynku przedszkola. Te-
goroczne ołtarze prezentujemy na
stronach 8–9.

***
31 maja odbyła się IV zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie znalazły się m.in.
następujące tematy:

1. W punkcie dotyczącym spraw re-
gulaminowych, Przewodniczący Ra-
dy Józef Sroka powitał nowych soł-
tysów:

� Mariolę Łabędzką z Gołębiewka;

� Ryszarda Budzyńskiego z Warcza

� Jana Trofimowicza Seniora z Eł-
ganowa.

Ponadto Przewodniczący Rady
i Wójt Błażej Konkol podziękowali
ustępującemu sołtysowi Ełganowa

Grzegorzowi Olszewskiemu, który
był sołtysem w latach 2003–2005.
Wójt poinformował ponadto, że
24 maja odbyło się walne zgroma-
dzenie Pomorskiego Stowarzysze-
nia Gmin Wiejskich, którego człon-
kiem-założycielem jest nasza gmi-
na. Przedstawiciele 49 gmin wiej-
skich z województwa Pomorskiego
na funkcję Prezesa Zarządu PSGW
wybrali Błażeja Konkola.
2. Radni podjęli uchwałę o prze-
znaczeniu do sprzedaży 2 mieszkań
komunalnych w budynku przy ul.
Kościuszki 68 w Sobowidzu.
3. Podjęto uchwałę w sprawie sprze-
daży 2/3 udziału gminy w budynku
gospodarczym na działce nr 124/3
(przy restauracji „Myśliwska”) na
rzecz współwłaściciela tej nierucho-
mości.
3. Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2005 rok.
Po stronie dochodów budżet zwięk-
szył się o kwotę 2 tys. zł z ty-
tułu darowizny na zakup patelni
elektrycznej do stołówki w Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wielkich.
Po stronie wydatków zwiększono
plan na następujące zadania:

� budowa 3 wiat przystankowych –
15 tys. zł.

� bieżące utrzymanie dróg gmin-
nych – 50 tys. zł.

� remonty mieszkań komunalnych
– 25 tys. zł.
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Nowo ochrzczona Dominika Pętlak z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczony Oskar Karol Banaczyk z rodzicami i chrzestnymi.
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Nowo ochrzczony Aleksander Łangowski z rodzicami i chrzestnymi.

Młoda para Anita i Krzysztof Kolibscy.
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� przygotowanie dokumentacji pro-
jektowej na kompleksowe zwodo-
ciągowanie gminy Trąbki Wielkie
– 61 tys. zł.

� opracowanie projektu na parking
przy jeziorze w Sobowidzu –
5,5 tys. zł.

� Zakup patelni elektrycznej dla
stołówki szkolnej – 4,8 tys. zł.

Ponadto w ramach przeniesień środ-
ków w dziale oświaty zapewnio-
no 150 tys. zł na wymianę okien
w Szkole Podstawowej w Kłodawie.
Źródłem pokrycia różnicy między
dochodami i wydatkami są wolne
środki.

***
31 maja, w sali widowiskowej
GOK w Trąbkach Wielkich, od-
była się prezentacja projektu miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Trąbki Wielkie.
Mieszkańcy i właściciele nierucho-
mości w naszej wsi mogli wnosić
uwagi i składać wnioski w spra-
wie zaprezentowanych ustaleń pla-
nu. Znaczne kontrowersje wzbudzi-
ły plany powiększenia cmentarza
kosztem fragmentu przyległego la-
su, stanowiącego własność komu-
nalną. Ponadto mieszkańcy wnio-
skowali o zapisanie w planie ogra-
niczeń dla terenów przemysłowych,
w celu zmniejszenia ich uciążli-
wości dla otoczenia, a szczególnie
dla sąsiednich terenów zabudowy
mieszkaniowej. Wnioski w sprawie
zmiany ustaleń projektu planu moż-
na składać na piśmie w Urzędzie
Gminy. Wnioski te będą analizo-
wane przez projektanta planu pod
kątem ich zgodności ze Studium Za-
gospodarowania Gminy oraz przez

Radę Gminy pod kątem ich zasad-
ności i celowości. Wnioski, które
uzyskają akceptację radnych, zosta-
ną uwzględnione w planie. Plan ze
zmianami zostanie oficjalnie wyło-
żony do publicznej konsultacji.

***
4 czerwca złote gody małżeńskie
obchodzili Urszula i Zbigniew Go-
rzyńscy z Trąbek Wielkich.

***
4 czerwca, nad Jeziorem Lednic-
kim, odbyło się IX Spotkanie Mło-
dych pod hasłem „Spotkajmy się
u Źródła”. W tegorocznym spotka-
niu pod „Bramą-Rybą” wzięło udział
około 200 tys. młodych chrześcijan
– wśród nich znalazło się ponad 30
osób z naszej gminy pod przewod-
nictwem ks. Dariusza Woźnego.

***
5 czerwca w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Dominika Pętlak, córka Honoraty
Krzysztofa z Trąbek Wielkich;

� Oskar Karol Banaczyk, syn Sabi-
ny i Sławomira z Trąbek Wielkich;

� Aleksander Łangowski, syn Kata-
rzyny i Piotra z Trąbek Wielkich.

***
5 czerwca w Łęgowie odbył się
IV Powiatowy Konkurs Muzyczny.
W konkursie, podzielonym na 4 ka-
tegorie wiekowe, wystartowało 41
młodych piosenkarek i piosenkarzy.
Wśród laureatów znaleźli się także
reprezentanci naszej gminy. W ka-
tegorii dzieci klas IV–VI 1. miej-
sce zajął Dawid Blejder z Kaczek.
W grupie młodzieży gimnazjalnej 1.
miejsce zdobył Adam Keler z Trą-
bek Wielkich, a 3. miejsce zajęła
Ewelina Chylińska z Kleszczewa.
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W kategorii młodzieży ponadgim-
nazjalnej 1. miejsce jury przyznało
Agnieszce Bąk z Trąbek Wielkich,
a na 2. miejscu uplasował się Paweł
Schuchardt z Sobowidza.

***
11 czerwca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich sakrament
małżeństwa zawarli Anita Kielas
z Krzysztofem Kolibskim – oboje
zamieszkali w Kleszczewie.

***
11 czerwca w naszym kościele
chrzest św. otrzymała Martyna Ko-
libska, córka Anity i Krzysztofa
z Kleszczewa.

***
12 czerwca obchodziliśmy 18. rocz-
nicę koronacji obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej.

***
13 czerwca ksiądz prałat Edward
Szymański obchodził 40-lecie Sa-
kramentu Kapłaństwa. Ksiądz pra-
łat otrzymał święcenia kapłańskie
wraz z 9 kolegami z rąk bp.
gdańskiego Edmunda Nowickiego.
Wraz z nim wyświęceni zostali:
ks. Gerard Borys – proboszcz parafii
w Mierzeszynie, ks. Andrzej Rurarz
– proboszcz parafii św. Stanisła-
wa we Wrzeszczu, ks. dr Andrzej
Kowalczyk – profesor seminarium
duchownego w Oliwie, ks. Leon
Hendzelewski – proboszcz parafii
św. Stanisława w Obrzynowie (diec.
elbląska), ks. Bronisław Kabat –
proboszcz parafii bł. Doroty z Mą-
tów w Gdańsku Jasieniu, ks. Jerzy
Trepczyk oraz ks. Jerzy Famuła –
pracujący duszpastersko w Niem-
czech, a także ks. Brunon Hebel
i ks. Roman Kłoniecki, którzy ode-
szli już do wieczności.

W przededniu jubileuszu, w nie-
dzielę 12 czerwca, księża-jubilaci
spotkali się w kościele św. Doroty
z Mątów w Gdańsku Jasieniu, gdzie
pod przewodnictwem ks. Arcybisku-
pa Tadeusza Gocłowskiego odprawi-
li Mszę św. Wieczorem 13 czerwca
w naszym kościele została odpra-
wiona uroczysta Msza św. w inten-
cji szacownego Jubilata. W homilii
ksiądz prałat bardzo ciepło wspomi-
nał „swoich” proboszczów w kilku
parafiach, w których rozpoczynał
drogę kapłańską. Na zakończenie
uroczystości przedstawiciele dzie-
ci, młodzieży, szkół, parafian oraz
delegacja z parafii w Postołowie zło-
żyli księdzu Edwardowi gratulacje
i życzenia, a także wręczyli kwia-
ty i upominki. Liturgię Mszy św.
uświetnili pięknym śpiewem Boże-
na Porzyńska oraz Chór Św. Cecylii
z Rumi. Po Mszy św. parafianie
i goście zostali zaproszeni przez
ks. prałata na kawę i słodkości do
Domu Pielgrzyma.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
sezonu 2004/2005. Drużyny z naszej
gminy zajęły następujące miejsca:

� drużyna seniorów Orzeł Agromel
Trąbki Wielkie w grupie I klasy
okręgowej zajęła 6. miejsce z do-
robkiem 47 punktów i stosunkiem
bramek 41:36;

� drużyna juniorów starszych Orzeł
Trąbki Wielkie (rocznik 1986/87)
w grupie II klasy A zajęła 2.
miejsce, zdobywając 49 punktów
przy stosunku bramek 58:15;

� drużyna juniorów młodszych
Orzeł Trąbki Wielkie (rocznik
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Czcigodni Jubilaci Urszula i Zbigniew Gorzyńscy w dniu swoich złotych godów.

Reprezentacja Trąbek Wielkich podczas IV Powiatowego Konkursu Muzycznego
w Łęgowie.
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1991) w grupie II klasy C2 zajęła
5. miejsce z dorobkiem 30 punktów
i stosunkiem bramek 53:34;

� drużyna seniorów Sokół Ełgano-
wo w grupie II klasy A zajęła 9
miejsce z dorobkiem 27 punktów
i stosunku bramek 26:35 i będzie

walczyć w barażach o utrzymanie
się w klasie A.

***
Watykan ogłosił, że 28 czerwca ofi-
cjalnie rozpocznie się procedura be-
atyfikacji papieża Jana Pawła II.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2005

30.06. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Kingi
– p. Wiebe

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Karoliny
Kózkówny – p. Karcz
Za śp. Eugeniusza
Strongowskiego

2. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Michała Kozala – p. Kusaj
Za śp. Bożenę Turzyńską

3. Za śp. Zygmunta Dubiellę,
godz. 730

O dobrą pogodę i szczęśliwe
zbiory, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Małgorzatę Garczyńską,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

4. Za śp. Bożenę Turzyńską
6. Za śp. Martę i Pawła

Zulewskich
7. Za śp. Bożenę Turzyńską
8. O zdrowie i błogosławieństwo

Boże dla Jubilatki Małgorzaty
Kinder w 84. rocznicę urodzin

9. Za śp. Mieczysława Bławata
10. Za śp. Katarzynę, Józefa

i Stanisława Drągów,
za śp. Romana Jaszczyka
oraz Zygmunta i Kazimierza
Dubiellów, godz. 730

Za śp. Jana i Leona
Hendrychów oraz zmarłych
z tej rodziny, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Małgorzatę Garczyńską,
godz. 1100

11. Za śp. Małgorzatę Garczyńską
12. Za śp. Jana Bukowskiego

(4. rocznica śmierci)
13. Dziękczynna i o zdrowie dla

Jubilatki Marianny Plak
w 75. rocznicę urodzin
O zdrowie dla Gertrudy
Krywald

14. Za śp. Kazimierza Surmę
15. Za śp. Urszulę Salewską

(10. rocznica śmierci), za
śp. Willego i Stanisławę
Salewskich oraz Marię Plicht
Za śp. Henryka Kusza
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16. Dziękczynna w 4. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anny
i Tomasza Tyslerów

17. Za śp. Bożenę Turzyńską,
godz. 730

Za śp. Jana, Józefa i Martę
Zawickich oraz Helenę i Józefa
Rodów, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Alfreda Karassek
i Gertrudę Dończyk, godz. 1100

18. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Magdaleny
Walaszewskiej w 18-lecie
urodzin

19. Za śp. Krystynę Mleczarek
(1. rocznica śmierci)

20. Za śp. Leona i Annę
Zulewskich

21. Za śp. Małgorzatę Garczyńską
22. Za śp. Jadwigę i Władysława

Laskowskich
24. Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Agnieszki
Ziemian w 18-lecie urodzin,
godz. 900 (Czerniewo)
Za parafian, godz. 1100

25. Za śp. Jakuba Czerw
(20. rocznica śmierci)

27. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Jubilatki Anny
Zulewskiej w 70. rocznicę
urodzin

29. Za śp. Łucję Selka (9. rocznica
śmierci)

31. Za śp. Ignacego Olszewskiego,
godz. 730

O dobrą pogodę i szczęśliwe
zbiory, godz. 1100

SPIS TREŚCI
Po jubileuszu 40-lecia
moich święceń kapłańskich,
ks. E. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Moje spotkanie z Ojcem św. . . . . . 3

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . 4

Panie, kimże my jesteśmy, że
doprowadziłeś nas aż dotąd?,
o. Stanisław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Boże Ciało 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Serdeczne Bóg zapłać,
Józef Sroka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Życzenia pracowników
trąbkowskiego gimnazjum
z okazji jubileuszu 40-lecia
kapłaństwa ks. proboszcza . . . . . 12

Dzieje średniowieczne
Ełganowa, Marek Dziekoński . . 13

Świeckim okiem – wypisy
z dziennika, Paweł Paziak . . . . . 16

Każdy z Was, moi drodzy
przyjaciele, znajduje w życiu
jakieś swoje Westerplatte,
Anna Jaszczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Trzeba wypływać na głębię,
Anna Jaszczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kronika nie tylko parafialna . . . 20

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . 26

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Odeszli do Pana . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
4 lipca: pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą

Mateusz Kamil Kempik
Krystian Piotr Pianowski

Rocznice sakramentu małżeństwa
3 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Sebastiana Mućków
24 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Sławomira Mejerów
31 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy i Krzysztofa Jaszczyków
27 lipca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny i Michała Matuszewskich
1 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Aliny i Grzegorza Szymczyków
7 lipca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Bogumiły i Wojciecha Skierków
20 lipca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny i Andrzeja Węsierskich
19 lipca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Stefanii i Antoniego Malinowskich

ODESZLI DO PANA

24 maja: zmarła w wieku 46 lat śp. Bożena Turzyńska z Trąbek Wielkich
24 maja: zmarła w wieku 82 lat śp. Małgorzata Garczyńska z Kleszczewa

16 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Henryka Kisickiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Paniė..”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


