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PATRONKA ŚWIATA PRACY
Tygodniowy Odpust ku czci Matki Bożej Trąbkowskiej

Historia koronacji
Cudownego Obrazu

W tym roku od 4–11 września
już po raz 18 obchodzić będziemy
Tygodniowy Odpust ku czci Matki
Bożej, Pani Trąbkowskiej. Wyrosło
młode pokolenie parafian, którzy już
nie pamiętają koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
owego pamiętnego dnia 12 czerwca
1987 r. na gdańskiej Zaspie podczas
Mszy św. celebrowanej przez papie-
ża Jana Pawła II dla świata pracy
z całej Polski.

Warto więc przypomnieć, że
19 września 1986 roku, kiedy nasza
parafia obchodziła 750-lecie istnie-
nia, wszyscy kapłani naszego de-
kanatu udali się do ks. biskupa,
aby poprzeć moją petycję o pod-
jęcie starań w Stolicy Apostolskiej
dotyczących koronacji Cudownego
Obrazu Trąbkowskiego koronami
papieskimi. Ks. biskup przychylnie
ustosunkował się do tej prośby. Od
tej pory rozpoczęły się przygotowa-
nia.

Obraz wcześniej został grun-
townie odnowiony przez s. Jolantę
z Żarnowca, a szata z obrazu była
odnowiona w pracowni konserwa-
torskiej w Łodzi. Odnowa trwała
dwa i pół roku.

Jesienią 1986 r. odbyła się pa-
rafialna pielgrzymka (w liczbie 82
osób) na Jasną Górę w intencji wy-
proszenia łaski koronacji Cudowne-
go Obrazu.

Ks. prałat Ryszard Wołos – pro-
boszcz w Gdańsku-Świbnie – opra-
cował historię kultu Matki Bożej
Trąbkowskiej, bo na ten temat
przygotowywał pracę magisterską.
Opracowanie to przetłumaczył na
język łaciński ks. infułat Wiesław
Lauer, wikariusz generalny.

Na jesiennej Konferencji Episko-
patu Polski biskupi wyrazili zgodę
na koronację. Ks. biskup przesłał
dokumentację do Stolicy Apostol-
skiej w grudniu 1986 r. W dniu
Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego
1987 r. otrzymaliśmy dekret Stolicy
Apostolskiej podpisany przez papie-
ża Jana Pawła II, wyrażający zgodę
na koronację obrazu Matki Naj-
świętszej Trąbkowskiej koronami
papieskimi.

W niedzielę 1 marca 1987 r. przy-
był do nas ks. biskup, aby osobiście
ogłosić parafianom dekret Stolicy
Apostolskiej i przyjął ode mnie przy-
sięgę złożoną w imieniu parafian, że
będziemy pilnymi stróżami naszego
„rodzącego się” Sanktuarium.

W kwietniu 1987 r. ks. biskup na-
pisał do Papieża prośbą o wyrażenie
zgody na ukoronowanie przez niego
obrazu podczas Mszy św. w Gdańsku
Zaspie, celebrowanej dla ludzi pra-
cy. Papież pozytywnie odpowiedział
na prośbę.

W Szczecinie wykonane zostały
złote korony według projektu mgr.
inż. arch. Andrzeja Skwiercza i jego
żony. Jako materiał do wykonania
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koron posłużyła biżuteria złożona
przez ofiarnych parafian trąbkow-
skich, a także z Mierzeszyna oraz
przez ks. biskupa i ks. kanonika
Władysława Matysa.

W niedzielę, 7 czerwca 1987 r.
przybyli do naszej parafii księża
biskupi oraz ks. infułat Bernard Po-
lzin, i po Mszy św. w asyście około
15 samochodów przewieziono obraz
do bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
a potem, 11 czerwca do ołtarza po-
lowego na gdańskiej Zaspie, gdzie
w piątek 12 czerwca podczas Mszy
św. o godz. 15.30 celebrowanej przez
papieża, został ukoronowany nasz
Cudowny Obraz. Korony podali Oj-
cu św. panowie Józef Sroka i Brunon
Laga.

Ojciec święty Jan Paweł II pod-
czas koronacji wypowiedział słowa:
Mamy ukoronować – i czynię
to z radością – obraz Matki
Bożej z Trąbek Wielkich, oto-
czony czcią Ludu Bożego na
ziemi gdańskiej od trzystu lat.
W ten sposób na początku Ro-
ku Maryjnego – to pierwszy ty-
dzień – wyrażamy naszą mi-
łość do Matki Odkupiciela czło-
wieka i zawierzamy Jej macie-
rzyńskiej opiece raz jeszcze, tu,
na gdańskiej ziemi, cały świat
pracy.

Po koronacji przez półtora mie-
siąca obraz był w katedrze oliwskiej,
od 15 sierpnia w bazylice Mariac-
kiej w Gdańsku, a 5 września 1987 r.
w asyście 50 samochodów i prowa-
dzących kolumnę motocykli obraz
powrócił do Trąbek Wielkich. By-
ła to sobota. Uroczystej Mszy św.,
w czasie której ukoronowany ob-
raz został umieszczony w głównym

ołtarzu, przewodniczył ks. biskup
ordynariusz Tadeusz Gocłowski.

W niedzielę 6 września 1987 r.
Mszę św. odpustową celebrował ks.
biskup Zygmunt Pawłowicz. Uro-
czystość dziękczynną za koronację
obchodziliśmy cały tydzień. Nabo-
żeństwa w Tygodniu Odpustowym
odbywały się rano i wieczorem
z udziałem zaproszonych kapłanów.
Dało to początek Tygodniowemu
Odpustowi, do dziś kontynuowane-
mu w naszym Sanktuarium.

Zaraz po zakończeniu tego
pierwszego Tygodniowego Odpustu,
14 września 1987 r. rozpocząłem sta-
rania u władz państwowym i ko-
ścielnych o zezwolenie na budowę
kościoła w Postołowie. Trwały one
niemal tyle co i sama jego budowa.

23 listopada 1987 r. wyruszyła
parafialna pielgrzymka dziękczyn-
na za koronację na Jasną Górę.
W pielgrzymce uczestniczyło 45 pa-
rafian.

Tegoroczny Tygodniowy
Odpust Maryjny

W tym roku rozpoczniemy ty-
godniowy odpust ku czci Matki
Bożej Trąbkowskiej parafialną spo-
wiedzią świętą w sobotę, 3 września
od godziny 8.00 rano. Aby przede
wszystkim ukochanej Bożej Matce
ofiarować na Jej urodziny (8 wrze-
śnia) „kwiat” – oczyszczone w sa-
kramentalnej spowiedzi serce. Tego
Matka Boża oczekuje od każdego
z nas! Gorąco proszę o wyrażenie
swojej miłości i wdzięczności do Na-
szej Matki przez przystąpienie do
sakramentu pokuty.
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W niedzielę, 4 września uro-
czystą sumę odpustową o godzinie
11.00 odprawi ksiądz biskup Zyg-
munt Pawłowicz, otwierając zara-
zem obchody Tygodniowego Odpu-
stu Maryjnego.

Każdego dnia o godzinie 18.00
odprawiana będzie uroczysta Msza
św. z procesją. Zapraszam gorą-
co drogich Parafian do codzienne-
go udziału w wieczornych nabo-
żeństwach. Niech codziennie ktoś
z domowników weźmie udział w od-
puście. Poślijmy koniecznie nasze
dzieci, naszą młodzież. Pomóżmy
babciom i dziadkom uczestniczyć
w piątkowej Mszy św., by mogli
otrzymać sakrament chorych. Będą,
wzorem ubiegłych lat, uruchomione
autobusy szkolne, by ułatwić miesz-
kańcom wiosek codzienny udział
w odpuście.

Proszę serdecznie wszystkich
Parafian:

1) bądźcie apostołami maryjny-
mi. Zapraszajcie swoich bliskich,
krewnych, przyjaciół na Maryjny
Odpust,

2) nie wyjeżdżajcie w czas odpu-
stowy z parafii, bo to jest uroczy-
stość całej rodziny parafialnej. Gdy
rodzice obchodzą jubileusz, domow-
nicy wtedy nie wyjeżdżają,

3) dla uczczenia urodzin Matki
Bożej przystąpmy do sakramentu
pokuty i zaprośmy Maryję do na-
szego życia,

4) pomóżmy w prowadzeniu uro-
czystości odpustowych.

Gościmy przez cały tydzień za-
proszonych kapłanów oraz w pią-
tek odpustowy chorych przybyłych

z różnych parafii. W sobotę odbędzie
się pielgrzymka kapłanów pod prze-
wodnictwem ks. biskupa, zawsze
ponad stu kapłanów podejmujemy
poczęstunkiem. Trzeba ugościć ze-
społy muzyczne, a szczególnie li-
tewski Zespół Pieśni i Tańca „Tur-
gielanka” (w liczbie 40 osób), który
przybędzie w czwartek po południu
i pozostanie do niedzieli. Chór ten
przyjedzie specjalnie na trąbkow-
ski odpust, zaproszony przez ks.
proboszcza Zygmunta Słomskiego
z Pręgowa i przeze mnie. W nie-
dzielę podejmujemy obiadem zapro-
szonych kapłanów i gości.

Tegorocznym uroczystościom
odpustowym połączonym z archi-
diecezjalnymi dożynkami przewod-
niczył będzie ks. arcybiskup Tade-
usz Gocłowski, metropolita gdański.

5) tradycyjnie już, proszę Dro-
gich Parafian o skromne ofiary
dożynkowe, co roku składane na
pokrycie naszych parafialnych po-
winności w utrzymaniu seminarium
duchownego w Oliwie. Przed laty
co roku jesienią zbieraliśmy pło-
dy rolne, teraz (od kilkunastu lat)
wpłacamy pieniądze. Ufam, że pa-
rafianie rozumieją potrzebę wspie-
rania naszego seminarium, które
coraz więcej kapłanów kieruje na
prace misyjne.

Corocznie proszę odpowiedzial-
nych i cieszących się autorytetem
parafian o wykonanie koron żniw-
nych i zebranie w poszczególnych
wioskach ofiar na nasze semina-
rium.

Ks. Edward Szymański
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH
OD 4 DO 11 WRZEŚNIA 2005

Niedziela 4 września – Rozpoczęcie Odpustu
7.00 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
7.30 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta suma z procesją eucharystyczną – celebruje JE ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz

18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Poniedziałek 5 września – Dzień Małżeństw i Przymierza Rodzin
17.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. kanonik Adam Kroll – proboszcz parafii św. Barbary,

Gdańsk; oprawa muzyczna – zespół Aliny i Grzegorza Piechowskich z parafii Godziszewo; po Mszy św. spotkanie
Przymierza Rodzin i Neokatechumenatu

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 6 września – Dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie za Sakrament Chrztu i Eucharystii
17.00 Nabożeństwo Maryjne
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. Janusz Kowalski – parafia św. Stanisława Biskupa, Gdańsk Wrzeszcz; oprawa

muzyczna – zespół z parafii św. Stanisława Biskupa
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami

Środa 7 września – Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza z Szafarzami Eucharystii
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem
18.00 Msza św. – celebruje ks. Tadeusz Chajewski – proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brętowo;

homilię wygłosi ks. Władysław Pałys proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego, Gdańsk Złota Karczma; ministranci
odnowią przyrzeczenia ministranckie; uczestniczą nadzwyczajni Szafarze Eucharystii z dekanatu

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy nauczycieli i wychowawców

Czwartek 8 września – Dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy Różaniec)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu (młodzież pielgrzymkowa)
17.00 Różaniec Fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów – celebruje ks. prałat Andrzej Rurarz – proboszcz parafii

św. Stanisława Biskupa, Gdańsk Wrzeszcz
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 9 września – Dzień Chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach, przygotowują Chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie Sakramentu Chorych – celebruje ks. dziekan prałat Stanisław Łada – proboszcz

parafii Podwyższenia Krzyża Św., Pruszcz Gdański; homilię wygłosi ks. kapelan Leon Dąbski, pallotyn z Gdańska
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 10 września – Dzień kapłański i młodzieży
10.00 Pielgrzymka kapłanów Archidiecezji Gdańskiej pod przewodnictwem Ks. Biskupa; Msza św. z homilią Ks. Biskupa

do kapłanów
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią – przewodniczy ks. Piotr Kraiński – parafia św. Stanisława Biskupa, Gdańsk Wrzeszcz; koncelebrują

księża rodacy
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 11 września – Uroczystość centralna, dziękczynienie za plony, dożynki archidiecezjalne
7.00 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
7.30 Msza św. z homilią; oprawa muzyczna – Zespół Pieśni i Tańca „Turgielanka” z Litwy

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami z wszystkich parafii dekanatu, Pruszcza
Gdańskiego, Pszczółek, Łęgowa i Godziszewa – przewodniczy Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański; oprawa muzyczna – Zespół Pieśni i Tańca „Turgielanka” z Litwy
nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny;
błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.00 Festyn dożynkowy na stadionie; wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Turgielanka” z Litwy
18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski

ks. prałat Edward Szymański

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej
w Trąbkach Wielkich



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2005

4 września: 23. Niedziela
zwykła

Ez 33,7–9

Rz 13,8–10

Mt 18,15–20

Może komuś wydawać się, że
w Ewangelii są dwie wypowiedzi
Pana Jezusa trochę ze sobą nie-
zgodne. Święty Mateusz podaje sło-
wa Jezusa: „Gdzie są dwaj lub
trzej zebrani w imię moje, tam
jestem pośród nich”. Tymczasem
w innym miejscu ten sam święty
Mateusz podaje takie słowa Pana
Jezusa: „Ty zaś, gdy chcesz się mo-
dlić, wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego,
który jest w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie”.
Można więc zapytać jak na lekcji
polskiego w dyktandzie z ortografii:
razem czy osobno?

Są ludzie, którzy mają skłonno-
ści do życia samotnego, nie lubią
zebrań, zgromadzeń, tłoku, pełnych
kościołów, czują się nieswojo na
wspólnej modlitwie. Denerwuje ich
ksiądz, drażnią sąsiedzi. Chcą mo-
dlić się osobno, w lesie, w górach,
w kawalerce z wnęką na kuchnię.

Jeżeli ktoś modli się sam i na-
prawdę spotyka się z Bogiem, to Bóg
mu objawi: Nie jesteś tylko dla sie-
bie, ale dla wszystkich. Przejmuj się
troskami innych. Prawdziwa modli-
twa sam na sam z Bogiem prowadzi
do modlitwy z innymi.

Są tacy, którzy lubią wspólnotę,.
zwłaszcza ludzie młodzi wolą mo-
dlić się razem, śpiewać, recytować,
iść w pielgrzymce. I ta wspólnota
ułatwia mi modlitwę.

Ale jeżeli naprawdę we wspólno-
cie wejdą w kontakt z Bogiem, to
Bóg im powie: Nie wystarcza sama
wspólnota, trzeba przeżyć jeszcze
spotkanie z Bogiem sam na sam. Nie
można oddzielić modlitwy samotnej
od wspólnotowej. Jedna do drugiej
prowadzi. Modlitwa odpowiada na-
turze człowieka, który chce być sam
i z wszystkimi razem.

11 września: 24. Niedziela
zwykła

Syr 27,30–28,7

Rz 14,7–9

Mt 18,21–35

Kiedy modlimy się, mówimy „moja
wina” i myślimy o naszych grze-
chach. Kiedyś jednak winą nazy-
wano należność, dług do spłacenia.
„Ma” i „Winien” – pisali ci, co
prowadzili książki rachunkowe. To,
co jestem winien – zwrócić. Pojęcie
winy jest więc szersze od pojęcia
grzechu.

Kiedy modlimy się: „Odpuść
nam nasze winy” miejmy na myśli
nie tylko przebaczenie nam grze-
chów, ale i darowanie naszych dłu-
gów wdzięczności wobec Boga. Tyle
otrzymujemy od Niego łask, tyle
razy nam przebacza – więcej niż
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siedemdziesiąt siedem razy. Czy pa-
miętamy o tym, czy jesteśmy Mu
wdzięczni?

18 września: 25. Niedziela
zwykła

Iz 55,6–9

Flp 1,20c–24.27a

Mt 20,1–16a

Trzeba odłożyć „na czarną godzinę”
– mówi się nieraz z myślą o ostat-
nich chwilach życia. Wielu z nas
śmierć kojarzy się z czarnym kolo-
rem. A przecież to ma być godzina
jasna – naszego spotkania z tym,
który nas naprawdę kocha. Godzina
szczęśliwa, o jaką tyle razy modli-
my się do Matki Bożej w każdym
Pozdrowieniu Anielskim. W ostat-
nich chwilach życia możemy jeszcze
otrzymać wszystkie łaski – podob-
nie jak robotnicy jedenastej godziny
spotkali się z dobrocią Pana.

25 września: 26. Niedziela
zwykła

Ez 18,25–28

Flp 2,1–11

Mt 11,28–32

Mówimy, że piekło jest wybrukowa-
ne dobrymi chęciami. To, że chcemy
iść za Jezusem, to jeszcze za mało.
Trzeba zdobywać się wciąż na wy-
siłek. Rozpoczynając stale na nowo
wspólną drogę z Jezusem. Żałować
za każdą niewierność.

Niebo jest wybrukowane co-
dziennymi wysiłkami. Ten, który
powiedział: „Idę, panie” – ale nie
poszedł, miał tylko dobre chęci.
Drugi powiedział: „Nie chcę pójść”
– opamiętał się jednak i poszedł.
Czy nas nie zastanawia, że właśnie
„nieposłuszny” spełnił wolę Bożą?

Jak często nam, wychowanym
w wierze świętej, tak łatwo powie-
dzieć: „Wierzę w Boga”, „Jestem
wierzący”, „Idę do kościoła”. Nieraz
patrzymy z góry na niewierzących,
ponieważ nie potrafią powiedzieć:
„Wierzymy”, nawet oświadczają, że
nie chcą wierzyć. Tymczasem z bie-
giem lat, wspomożeni łaską Bożą,
przez własny trud poszukiwać, idą
do Boga i mogą być jeszcze bliżej
Niego niż my.

Ks. Jan Twardowski

RODZINY WYRÓŻNIONE W ROKU 2005
przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny

Co roku podczas uroczystej Mszy
św. na zakończenie Tygodniowego
Odpustu Maryjnego w Trąbkach
Wielkich ks. biskup wręcza wyróż-
nienia przyznane przez Kapitułę
Promującą Wzorowe Rodziny 10
rodzinom z terenu naszej archi-
diecezji. W roku 2005 wyróżnieni
zostali:

1. Państwo Antonina i Józef
Przygodzcy – Przegalina;

2. Państwo Magdalena i Leszek
Borzyszkowscy – Puck;

3. Państwo Elżbieta i Mirosław
Kuchnowscy – Władysławowo;

4. Państwo Aleksandra i Andrzej
Melzaccy – Gdańsk;
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5. Państwo Ewa i Lech Kowa-
lewscy – Gdańsk;

6. Państwo Iwona i Błażej Kon-
kolowie – Domachowo;

7. Państwo Irena i Jan Lewna –
Drzewina;

8. Państwo Maria i Dieter Preuss
– Trąbki Wielkie;

9. Państwo Janina i Stefan Płoc-
ke – Trąbki Wielkie;

10. Państwo Irena i Ryszard
Kotulowie – Ełganowo;

Wyróżnione rodziny otrzymują
dyplom i ryngraf Matki Bożej Trąb-
kowskiej, a jedna z nich – Państwo
Ewa i Lech Kowalewscy – otrzy-
mują wraz z dyplomem statuetkę
św. Wojciecha i tytuł wzorowej ro-
dziny.

Celem tej promocji jest ukazanie
wszystkim rodzinom pozytywnych
wzorców, tego, że warto i należy być
dobrym oraz, że dobro jest dostrze-
żone i wyróżnione jako przykład do
naśladowania.

W przyszłym roku rozpocz-
nie działalność Kapituła Promu-
jąca Wzorowe Rodziny przy Sank-
tuarium Maryjnym w Kościerzynie,
wzorowana na kapitule trąbkow-
skiej. Ks. biskup pelpliński Bernard
Szlaga wyraził zgodę na jej powsta-
nie i działalność na terenie diecezji
pelplińskiej.

ks. Edward Szymański

AMBASADA LEDNICKA NA WYŻYNIE GDAŃSKIEJ

W niedzielę 19 czerwca, podczas
radosnej Eucharystii odprawianej
dla uczestników tegorocznego spo-
tkania na Polach Lednickich rozpo-
częła swoją działalność „Ambasada
Lednicka”. Skupia ona młodych
ludzi z naszego terenu pragnących
żyć duchem tamtego wydarzenia.
Jej celem jest skupienie młodzie-
ży i ich stała formacja, aby udział
w tamtym czerwcowym wydarzeniu
stał się motorem napędowym w ży-
ciu codziennym. Podstawą działań
ambasady będą comiesięczne spo-
tkania prowadzone przez przewod-
nika i zespół ambasadorów.

Ambasadorem Lednickim jest
osoba, która w swoim środowisku
świadczy o Jezusie Chrystusie i bie-
rze czynny udział w spotkaniach

formacyjnych. Z tej okazji dziękuję
wszystkim młodym ludziom, którzy
przyjęli na siebie to zadanie, w myśl
hasła przekazanego przez Ojca Jana
Górę:

Ludzie
Ewangelii
Daleko
Nieście
Imię
Chrystusa
Amen

Przewodnikiem Lednickim
jest kapłan żyjący duchem Led-
nicy oraz realizujący jej przesłanie
w swoim życiu. Razem z zespołem
ambasadorów organizuje spotkania
formacyjne i wyjazd na kolejne spo-
tkanie młodych.
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Ogromnie dziękuję Bogu, że
4 czerwca mogłem uczestniczyć
w tym szczególnym spotkaniu,
a jeszcze bardziej za każdego mło-
dego człowieka, który od tamtego
dnia pragnie żyć tym szczególnym
wydarzeniem.

Fakt, że z woli biskupa opu-
ściłem Trąbki Wielkie, na pewno
nie przeszkodzi w pracy ambasady,
ani w comiesięcznej formacji mło-
dych serc. Ruch „Lednica 2000” jest
ponadparafialny, a nasza ambasa-
da skupia ludzi z Trąbek Wielkich,
Mierzeszyna, Postołowa oraz po jed-
nej osobie z Gdańska i Gdyni. Od
września drugim z Gdańska będę
ja.

Od tego miesiąca w każdym nu-
merze „Kany” znajdzie się specjalna
strona poświęcona działalności am-
basady, która przekazywać będzie
najnowsze informacje z Centrali
Lednicy.

Ks. Dariusz Woźny

Przewodnik Lednicki

***

Spotkanie na polach odbywa się
raz w roku, na które Was zawsze
bardzo serdecznie zapraszamy. Jed-
nak jest też wiele innych okazji,
żeby przyjechać na Lednicę. Nie-
rzadko mieszkacie daleko i dzieli
Was długa podróż, aby się dostać
pod Bramę Rybę. Dlatego tym bar-
dziej się cieszymy, kiedy odwiedzacie
Pola Lednickie, a i dla Was jest to
wtedy większym przeżyciem poja-
wienie się w tym miejscu. Dlatego
chciałem Was serdecznie zaprosić
do przyjazdu w to miejsce.

Zapraszamy was na Lednicę Se-
niora, która w tym roku odbędzie
się 3 września. Nie zawsze wszy-
scy mogą wziąć udział w czerw-
cowych spotkaniach i to właśnie
z myślą o nich powstała Lednica
Seniora. Ale dalej jesteśmy otwarci
na przyjęcie wszystkich. Spróbujcie
również teraz zorganizować przy-
jazd wszystkich tych, którzy rów-
nież chcą się cieszyć Chrystusem
w duchu lednickim. Pamiętajcie, że
ta Lednica odbywa się w dzień,
a to jest ułatwieniem dla wielu
osób przede wszystkim starszych,
jak również dla rodzin z dziećmi,
które chciały przyjechać na Po-
la Lednickie. Sprawcie, żeby oni
też się o tym dowiedzieli. Wię-
cej informacji o tym wydarzeniu
znajdziecie na stronie lednickiej:

www.lednica2000.pl/lednica-seniora/

Piotr Kielar

i Centrala Lednicy

***

Benedykt XVI wspomniał
o 61. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego – najbardziej
ofiarnego i najkrwawiej stłumio-
nego zrywu, jaki miał miejsce na
naszych ziemiach. Prosi tym samym
o dar pokoju dla całego świata.

Powstanie Warszawskie, choć za-
kończyło się całkowitą porażką, to
jednak zatrzymując na krótki czas
hordy Armii Czerwonej, dało nam
chociaż namiastkę wolności w peł-
nym zła imperium. Ale znaczenie
walk w Warszawie wykracza daleko
poza te polityczne konsekwencje.
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Żołnierze AK walczyli nie tyl-
ko o wolność, umierali nie tylko
dla zrzucenia hitlerowskiego jarz-
ma. Ich walka skierowana była
także przeciwko szerzącemu się –
tak po wschodniej, jak i zachod-
niej stronie Wisły – złu. Powstańcy,
mimo przegranej, pokazali światu,

że nawet tracąc kraj można za-
chować godność, nawet w pozornie
beznadziejnej sytuacji można prze-
ciwstawić się złu, że drzemie w nas
odwaga, o której nawet możemy nie
wiedzieć.

Marcin Kordasz
i Centrala Lednicy

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LEDNICY

www.lednica2000.pl

DZIĘKUJĘ KSIĘDZU WIKARIUSZOWI

Dekretem księdza arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego z dniem
28 sierpnia tego roku ksiądz wika-
riusz Dariusz Woźny został prze-
niesiony do parafii św. Walentego
w Gdańsku Matarni. Ks. Darek
dwa lata pracował w naszej parafii
i wydaje mi się, że dobrze się czuł
wśród nas. Jest praktyką Kościoła,
że młodzi kapłani są co kilka lat (tu
czas nie jest ustalony) przenosze-
ni na inne placówki duszpasterskie
dla nabrania doświadczenia w pra-
cy z różnymi grupami parafialnymi
w różnych środowiskach wiejskich
i miejskich.

Księdzu Darkowi dziękuję za to,
że pięknie głosił homilie dla na-
szych wiernych i „bez pośpiechu”
celebrował Eucharystię. Dziękuję za
jego zaangażowanie we wspólnotę
neokatechumenalną, której posłu-
giwał w Gdańsku Oruni. Dobrze,

a nawet bardzo dobrze organizo-
wał pielgrzymki. Wszystko było za-
wsze przemyślane. Ma osiągnięcia
na polu poetyckim, wydając w cza-
sie pobytu z nami kilka tomików
swoich wierszy. Dużo przykładał
się do organizacji okolicznościowych
nabożeństw dla młodzieży, łącznie
z rozpoczęciem wydawania młodzie-
żowego pisma „Barka”. Na plebanii
nie był wymagającym mieszkańcem.
Oby te pozytywne strony udało mu
się rozwinąć w nowym miejscu dusz-
pasterskiego posługiwania. Jeśli zaś
były jakieś negatywy – oby szybko
uległy zapomnieniu, bo każdy z nas
ma jakieś ujemne strony, a niewąt-
pliwie najwięcej ma ich proboszcz!

Ks. Darku! Dziękuję Ci za wszel-
kie duchowe dobro jakie przez Two-
ją posługę zostawiasz w naszej Ma-
ryjnej parafii. Składam Ci „Bóg
zapłać”!

ks. Edward Szymański
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Marzenie o pokoju w Sudanie
Świadectwo misjonarki

Już przy pierwszym spotkaniu
z Izaakiem, w maleńkiej wiosce
Turalei w południowym Sudanie,
mogłam zauważyć, że mam do
czynienia z niezależnie myślącym
młodym człowiekiem. Kiedy inne
dzieci śmiały się na widok kukieł-
ki, którą wyciągnęłam z kieszeni,
on trzymał się z boku, mierząc
mnie badawczym spojrzeniem. Po-
dobnie jak wielu innych sudańskich
chłopców, był już aż nazbyt dobrze
zaznajomiony z bronią, bombami
i walką. Białego człowieka najpraw-
dopodobniej widział jednak po raz
pierwszy.

Historia toczącej się w tym kraju
wojny jest tak powikłana, jak bieg
wielu rzek wpisanych w krajobraz
Sudanu, największego państwa na
kontynencie afrykańskim. Po wy-
zwoleniu w 1956 roku spod pa-
nowania brytyjsko-egipskiego, kraj
ten zaznał zaledwie jedenastu lat
pokoju. Kolejne cztery dziesięciole-
cia wojny domowej zebrały szcze-
gólnie okrutne żniwo na południu,
gdzie mieszka wielu chrześcijan.

Ostatnia fala przemocy roz-
poczęła się w 1983 roku, kiedy
członkowie ruchu oporu wystąpili
przeciwko rządowi z północy, na-
rzucającemu wszystkim prawo is-
lamskie. Odtąd miliony Sudańczy-
ków musiały opuścić swoje domy.
W wyniku bezpośrednich walk oraz

strat spowodowanych wojną zginę-
ły już dwa miliony ludzi. Oprócz
tego sprzyjająca reżimowi milicja
przeprowadza obławy w południo-
wych wioskach, porywając tysiące
zakładników, którzy następnie są
sprzedawani w niewolę.

Utracone dzieciństwo

W ciągu kilku tygodni od na-
szego pierwszego spotkania Izaak
i ja staliśmy się przyjaciółmi. Po
pewnym czasie zdecydował się po-
wierzyć mi swoją historię – sta-
nowiącą niestety bardzo typowy
przykład tego, co przyszło znosić
wielu Sudańczykom.

Opowiedział mi o tym strasz-
nym dniu, kiedy do jego wioski
przyjechali konno handlarze nie-
wolników – strzelając, zabijając
i gwałcąc. Zaledwie sześcioletni
Izaak został porwany, wywiezio-
ny daleko od rodzinnych stron
i sprzedany jako robotnik rolny za
cenę nie przekraczającą pięćdzie-
sięciu dolarów. Został pasterzem
kóz, którymi zajmował się od świ-
tu do nocy, często przymierając
głodem.

Izaak relacjonował to wszystko
ze stoickim spokojem, nie wnika-
jąc w szczegóły swoich cierpień.
powiedział tylko, że spał wraz z ko-
zami, był traktowany nie lepiej niż
psy i nigdy nie zwracano się do
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niego inaczej niż: „Niewolniku”!
Słuchając go, czułam jak moje ser-
ce wzbiera współczuciem dla niego
i wielu innych „Izaaków”, wciąż
cierpiących niewolę w Sudanie i in-
nych częściach świata.

Cuda są możliwe

Choć podczas pięciu nieszczę-
snych lat niewoli nic na to nie
wskazywało, w życiu Izaaka miał
się dokonać cud. Przez cały ten
czas jego owdowiała matka nie
przestawała szukać swego syna.
Modlitwa i wiara w Jezusa pozwo-
liły jej oprzeć się pokusie rozpaczy
i zachować nadzieję.

Przeciwności, z którymi przy-
szło jej walczyć, były niewyobrażal-
ne. Do niewoli trafiło tak wielu mło-
dych Sudańczyków, że tragedia jed-
nej osieroconej matki nie robiła na
nikim wrażenia. Sprawę pogarszał
jeszcze fakt, że Izaak został upro-
wadzony na północ, gdzie miesz-
kańcy południa często uznawani
są za obywateli drugiej kategorii.
Jednak przedziwnym zrządzeniem
losu jej historia poruszyła serce
jednego z tamtejszych policjantów,
który nie tylko zdołał uzyskać wia-
domość o miejscu pobytu Izaaka,
ale również towarzyszył jego matce
w trwającej półtora dnia podróży,
by pomóc jej w jego odzyskaniu.

Matka udała się wraz z policjan-
tem na farmę, gdzie przetrzymy-
wano Izaaka. Gdy się tam zbliżali,
właściciel zamknął skrępowanego
Izaaka w szopie. Przerażony chło-
piec płakał i krzyczał, ile sił w płu-
cach.

– Mój syn! To głos mojego syna!
– dobiegło go wołanie matki.

– Nie, to tylko kozy, nie znam
twojego syna – odparł właściciel.

Nie zważając na protesty wła-
ściciela, policjant wyważył drzwi
szopy i znalazł tam Izaaka ukry-
tego po stertą trawy i kartonów.
Zanim chłopiec zdążył zorientować
się w sytuacji, uwolniony z więzów,
patrzył w oczy swojej matki.

Chciałbym być lekarzem!

Kiedy poznałam Izaaka, liczył
już sobie lat trzynaście. Wraz
z matką powrócił na południe, do
swego rodzinnego plemienia Din-
ka i uczęszczał do naszej szkoły
parafialnej. Uczył się też angiel-
skiego – tak pilnie, że po roku
nauki mógł już pełnić funkcję lek-
tora na mszach świętych, a nawet
tłumaczyć homilie ks. Wiktora.

„Kim chciałbyś być, jak doro-
śniesz?” – zapytałam go pewnego
dnia, kiedy szliśmy razem na targ
po czosnek i kukurydzę. Nie od ra-
zu wykrztusił z siebie odpowiedź:
„Chciałbym być lekarzem, jak ty”.

Szliśmy dalej pogrążeni w nie-
wesołych myślach. Zdawałam sobie
sprawę, że Izaak jest bardzo inteli-
gentny i stać go na zrealizowanie
swoich aspiracji. Czy jednak żyjąc
tu, w buszu, będzie miał możli-
wość nauki? Większość tutejszych
młodych ludzi nie ma co marzyć
nawet o maturze, nie mówiąc już
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o wyższych studiach. Do najbliż-
szej szkoły średniej trzeba lecieć
godzinę samolotem.

Następnie przypomniałam so-
bie coś, co dało mi nadzieję. Przed
kilkoma laty, w innych stronach
Sudanu, spotkałam dziesięciu mło-
dych ludzi podobnych do Izaaka.
Pochodzili z rejonu, gdzie około
połowa dzieci umiera na różne
choroby, a do najbliższego lekarza
trzeba iść dziesięć dni pieszo. Kiedy
zaproponowałam im kurs podsta-
wowych umiejętności medycznych,
przyjęli to z entuzjazmem. Co wię-
cej, uradowali się także z pro-
pozycji zorganizowania wspólnego
studium Biblii. „Katie – wyznali mi
szczerze – chcemy, żebyś nauczyła
nas wszystkiego, co wiesz o Bo-
gu. Gdybyśmy musieli wybierać, to
wolelibyśmy uczyć się o Bogu niż
o zdrowiu.”

Uderzyło mnie, jak bardzo przy-
pominał tych dziesięciu młodzień-
ców – podobnie zresztą, jak wie-
lu innych młodych ludzi, których
umysły i dusze rozwinęłyby się bły-
skawicznie, gdyby tylko dano im
ku temu możliwość. Postanowiłam
zrobić, co w mojej mocy, a resztę
pozostawić Bogu.

„Może chciałbyś pomagać mi
w przychodni?” – zapytałam Iza-
aka. – Nauczę cię podstaw medy-
cyny. Możemy też wspólnie czytać
Pismo święte, żebyś mógł wzrastać
w wierze.”

Nie byłam zaskoczona jego en-
tuzjastyczną odpowiedzią: „O tak!
Bardzo tego chcę”!

Co zrobiłby Jezus?

W ramach nauki katechizmu
obejrzeliśmy z Izaakiem i grupą
innych dzieci film o Jezusie na
moim laptopie zasilanym bateria-
mi słonecznymi. Młodzi widzowie
byli poruszeni osobą Jezusa, Je-
go życiem i miłością, jaką w Nim
dostrzegli.

Wkrótce po tym wydarzeniu
Izaak przyszedł do mnie i wy-
znał: „Dziś podszedłem do studni
i jakaś dziewczyna chciała się ze
mną bić. Wcześniej bym jej oddał,
ale przypomniałem sobie, co Jezus
mówił o nadstawianiu drugiego po-
liczka, więc tylko się uśmiechną-
łem. Ona teraz na pewno myśli,
że jestem bardzo słaby, ale ja się
tym nie przejmuję, bo zrobiłem to,
co zrobiłby Jezus”. Takie wyzna-
nie w ustach młodego mężczyzny
z plemienia Dinka, wysoko cenią-
cego dumę, odwagę i waleczność,
miało swoją wagę!

Wraz z kilkoma kolegami, któ-
rzy także pragnęli wzrastać w wie-
rze, Izaak założył grupę o nazwie
Yengo kene bi Yes loi? (Co zrobiłby
Jezus?). Starali się oni docierać do
najbiedniejszych z biednych w swo-
jej społeczności i w miarę swoich
możliwości zaspokajać ich potrzeby.

Pewnego dnia przyszedł do mnie
bardzo przejęty i powiedział: „Zna-
leźliśmy kobietę, która jest taka
biedna! Jest czwartą żoną pewnego
mężczyzny, który nie dba ani o nią,
ani o jej dzieci. Śpi w jednym po-
mieszczeniu z krowami, dach wali
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jej się na głowę. Czy możemy coś
dla niej zrobić”? Udało nam się wy-
supłać trochę pieniędzy na drewno
i trawę, z których brat kobiety
przy pomocy kilku wolontariuszy
sporządził nowy dach.

Odbudowa dachu ubogiej kobie-
ty stała się znakiem miłości, który
przemówił do całej wioski. Nawet
sam wódz publicznie wychwalał
Izaaka i jego towarzyszy. Takie do-
bre uczynki należą już w Sudanie
do rzadkości. Wojna sprawiła, że
każdy skupił się na sobie i własnej
walce o przetrwanie – ludzie nie
troszczą się już wzajemnie o siebie
tak, jak to czynili dawniej.

Kiedy jednak Izaak i jego grupa
zapomnieli o swoim ubóstwie, by
ulżyć nędzy kogoś innego, miesz-
kańcy wioski ujrzeli w ich czynie
rękę Jezusa. Zobaczyli Jego miłość
w działaniu. Tego dnia Syn Boży
objawił się w stajni, niosąc swą
miłość i światło matce i dzieciom
śpiącym wśród krów i kóz. I ona,
i wszyscy mieszkańcy wioski, wy-
znawcy religii tradycyjnych, zostali
głęboko poruszeni. Odtąd zaczę-
li bardzo interesować się Jezusem
i Jego Ewangelią.

Marzenie o pokoju

Podpisanie traktatu pokojowego
na początku bieżącego roku niesie
pewne nadzieje na pokój w Su-
danie, choć wciąż występuje tam
wiele niepokojących zjawisk i sy-
tuacji. Proszę więc was wszystkich
o modlitwę za Izaaka i wielu mło-
dych ludzi, których marzeniem jest
stać się silnymi mężczyznami i ko-
bietami dla Boga oraz realizować
Jego plan w swoim życiu. Módl-
my się za sześćdziesięciu chłopców,
o których opowiadał mi mój biskup,
a którzy niedawno zostali wykupie-
ni od handlarzy niewolników. „Czy
możesz coś dla nich zrobić?” –
pytał biskup. Módlmy się o praw-
dziwy pokój, który może przynieść
jedynie przemieniająca moc Jezusa
Chrystusa.

I proszę was, złączcie się ze mną
w wysławianiu Boga, który żyje
nawet w najbardziej zapomnianych
zakątkach Sudanu!

Katie Gesto

za „Słowo wśród nas”

Katie Gesto jest pielęgniarką

i świecką misjonarką, współpra-

cowniczką biskupa Macrama Maxa

Cassisa w diecezji El Obeid.

Po wyzwoleniu w 1956 roku spod panowania brytyjsko-
-egipskiego Sudan zaznał zaledwie jedenastu lat pokoju.
Wojna sprawiła, że każdy skupił się na sobie i własnej
walce o przetrwanie. Módlmy się za sześćdziesięciu chłopców,
o których opowiadał mi mój biskup, a którzy niedawno zostali
wykupieni od handlarzy niewolników.
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MOGĘ W CHRYSTUSIE

Potrafię wszystko

Św. Paweł był człowiekiem czy-
nu. Głosił słowo Boże, zakładał Ko-
ścioły w Azji Mniejszej i Europie,
pisał długie, głębokie listy, polemi-
zował z przeciwnikami wiary. Jego
zapału nie zdołały ugasić ani groź-
by, ani noce spędzone w więzieniu,
ani kamienowanie, ani bicie. Trud-
no byłoby znaleźć bardziej pewnego
siebie człowieka. Jednak czyniąc to
wszystko, Paweł dzielił się również
przekonaniem, że cała jego pew-
ność i wszystkie jego dokonania są
warte tyle, co „śmieci” (por. Flp
3,8). Posunął się nawet do wyzna-
nia: „Jestem bowiem świadom, że
we mnie, to jest w moim ciele, nie
mieszka dobro” (Rz 7,18).

Czy nie ma tu jakiejś sprzecz-
ności? Czyż Paweł pisząc swoje tak
cenne dla nas listy nie wykorzysty-
wał swojej wiedzy? Czy wykształ-
cenie rabina nie było mu pomocne
w tworzeniu teologii? Czy potra-
fiłby tak śmiało głosić Ewangelię,
gdyby nie jego pewność siebie?

Otóż nie ma tu żadnej sprzecz-
ności. Paweł uważał się za szafa-
rza Bożej łaski i Bożych domów
(Kor 4,1). Rozumiał, że równie do-
brze mógłby przyjść na świat nie
w Tarsie, ale zupełnie gdzie indziej.
Mógłby urodzić się w rodzinie bez
koneksji w Jerozolimie i nie mieć
żadnych możliwości zdobycia wyż-
szego niż przeciętne wykształcenia.

Wiedział, że wszystko, co posiada –
bystry umysł, zdrowie, zaradność –
pochodzi od Boga. Dlatego właśnie
mógł tak wiele dokonać, a jedno-
cześnie nie przypisywać sobie za
to zasługi, nie chodzić w glorii
wielkiego bohatera.

Jeśli za dobrze wykonaną pracę
oczekujesz dla siebie nagrody w po-
staci uznania czy premii, zastanów
się, czy działałeś mocą Chrystusa,
czy tylko swoją własną. Nie zna-
czy to, że Jezus ma coś przeciwko
uznaniu czy zyskom materialnym.
Kiedy jednak stają się one podsta-
wową motywacją naszego działania,
pojawia się poważne pytanie: Ko-
mu oddajemy chwałę naszą pracą?
Uznanie i zysk materialny są godzi-
wym celem, o ile nie przesłaniają
nam Boga. Ponieważ są one prze-
mijające, mogą być jedynie dalszym
celem naszego działania.

Jeśli skupimy się na tej czę-
ści wersetu z Listu do Filipian (4,
13), która mówi, że możemy wszyst-

ko, zapominając jednak o tym, że
potrzebujemy do tego mocy Chry-
stusa, skończy się to tak, że całą
zasługę z naszych osiągnięć przy-
piszemy samym sobie. To z kolei
będzie tylko podsycać w nas miłość
własną, która oddziela nas od in-
nych ludzi i zamyka na tę miłość,
którą pragnie wlać w nasze serca
Bóg.

„Słowo wśród nas”
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GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2005

Pełna mobilizacja sił przed przybyciem pielgrzymów...

... proboszczówki na pewno starczy, ale czasu mało...
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... a trzeba przecież dać odpocząć nogom...

... by móc dziarsko ruszyć w dalszą drogę.
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PIELGRZYMKA 2005
Relacja z pieszej pielgrzymki na Jasną Górę

28 lipca bieżącego roku o godz.
7.00 rano z Kościoła Mariackie-
go w Gdańsku, wyruszyła XXIII
Gdańska Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę. Przewodnikiem jej
był ks. Bernard Zieliński.

Cała pielgrzymka składała się
z 5 grup. Najliczniejszą grupą by-
ła biało-fioletowa, która liczyła po-
nad 200 osób. W jej skład wchodzi-
ła również trąbkowska młodzież:
Anna Jagła, Justyna Jaszewska,
Barbara i Agnieszka Bąk, Moni-
ka i Łukasz Lorkowscy, Marcin,
Mariusz i Krystian Bachusz, oraz
Robert Mućka. Opiekunem grupy
biało-niebieskiej był ks. Dariusz
Woźny, w której uczestniczką była
pani Zdzisława Preuss.

W każdej grupie pielgrzymo-
wali zarówno starsi (uczestni-
cy pierwszych gdańskich pieszych
pielgrzymek na Jasną Górę) jak
i młodzież. Każdy pielgrzym szedł
do tronu Matki Boskiej z wła-
snymi intencjami. Młodzi modlili
się i prosili Matkę Bożą o zdanie
egzaminów i matury. Inni pro-
sili o nawrócenie, bądź o pracę,
a jeszcze inni szli w intencji dzięk-
czynnej.

Wędrówka na Jasną Górę trwa-
ła 16 dni. Każdy dzień rozpoczynał
się Mszą św o godz. 6 lub 7 rano.
Następnie, już podczas marszu,

były odmawiane Godzinki, Anioł
Pański, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, Różaniec.

Mimo ogromnego zmęczenia
i obolałych nóg, mieliśmy zawsze
siły aby pośpiewać, a nawet za-
tańczyć a przy tym wszystkim nie
brakowało śmiechu i żartów. . .

Każdy dzień kończył Apel Ja-
snogórski, w którym brali udział
zarówno pielgrzymi, jak i miesz-
kańcy miejscowości gdzie noco-
waliśmy. Wszyscy łapaliśmy się
za ręce, tworząc zamknięty krąg
i śpiewaliśmy: „Maryjo Królowo
Polski. . .”

Z noclegami bywało róż-
nie. . . Przede wszystkim spali-
śmy na prywatnych kwaterach,
ale trafiały się również szkoły,
a nawet stodoły. Trzeba powie-
dzieć, że na pielgrzymce, szcze-
gólnie młodzież, zaczęła doceniać
to co posiada w domu np. łóżko,
łazienkę, czy ciepłą wodę. . .

Maszerując, dziennie robiliśmy
średnio 30 km. Najdłuższy odci-
nek wynosił 47 km (z Boleszczyna
do Charłupi Małej), natomiast naj-
krótszy 9 km (z Żabińca – dzielni-
cy Częstochowy na Jasną Górę).
Szliśmy przez różne miejscowości
i miasta min.: Inowrocław, Marko-
wice, Bydgoszcz, Koło, Wartę czy
Sieradz, gdzie ludzie witali nas
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bardzo miło, częstowali różnymi
smakołykami. Ci, którzy szli już
nie pierwszy raz, czekali na pro-
boszczówkę w Trąbkach Wielkich,
gofry w Skrzyni, kiszone ogórki
w Grucznie itd.

Niezwykle miłym przeżyciem
dla wszystkich pielgrzymów, był
udział we Mszy św. w Licheniu,
podczas której para z grupy bia-
ło-fioletowej zawarła sakrament
małżeństwa. Był to dzień niezwy-
kłej radości. . .

Podczas pielgrzymki panowa-
ła szczególna atmosfera. Wszyscy
byli dla siebie nawzajem bardzo
mili i troskliwi. Każdy starał się

pomagać bliźniemu, tyle na ile
mógł. Wszyscy tak bardzo się ze
sobą zżyli, że nie mieli ocho-
ty się rozstawać. Gdy ujrzeliśmy
wieżę klasztoru w Częstochowie
cieszyliśmy się niezmiernie, że bę-
dziemy mogli klęczeć i modlić się
u stóp Jasnogórskiej Pani. Jed-
nocześnie odczuwaliśmy ogromny
smutek, że pielgrzymka i wspól-
ne maszerowanie tak szybko się
skończyło. . .

Większość z nas (po wyleczeniu
nóg) planuje udział w kolejnej
pielgrzymce za rok.

A.B.

Grupa pielgrzymów, w której skład wchodziła trąbkowska młodzież po dotarciu na
Jasną Górę.
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Nowo ochrzczona Agata Julia Frost z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Paulina Teresa Kempa z rodzicami, chrzestnymi i rodzeństwem.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

23 lipca, na stadionie w Trąbkach
Wielkich, odbyła się I Powiato-
wa Biesiada Muzyczna „Trąbki
w Trąbkach”. Impreza rozpoczęła
się defiladą orkiestr dętych z Kol-
bud i Bobowa. W programie zna-
lazło się wiele atrakcji dla publicz-
ności oraz loteria fantowa. Była
bryczka konna, wóz strażacki, wy-
stawa roślin ozdobnych oraz oczy-
wiście dużo muzyki. Chętni mogli
spróbować własnych sił w grze
na trąbce. Uczestnikom biesiady
pobyt umilały występy zespołów
„Made in Heaven” oraz „Kas-
sak Brass” z Gdańska. Największą
atrakcją programu był niewątpli-
wie występ Zbigniewa Wodeckiego,
który zagrał na trąbce i zaśpie-
wał szereg znanych i lubianych
przebojów. Na zakończenie impre-
zy odbyła się zabawa na wolnym
powietrzu.

***
28 lipca po raz dziesiąty gości-
liśmy na stadionie i w kościele
w Trąbkach Wielkich XXIII Gdań-
ską Pieszą Pielgrzymkę Na Jasną
Górę. Około 600 pielgrzymów w 5
grupach wyruszyło rano z Gdań-
ska i po przejściu około 25 km
zatrzymało się u nas na godzin-
ny odpoczynek i posiłek. Pogoda,
podobnie jak przed rokiem, dopi-
sała, więc wszyscy piechurzy mogli

usiąść lub położyć się na murawie
boiska. Chętni mogli posilić się zu-
pą „proboszczówką” oraz chlebem,
a także napić się wody z sokiem.
Po posiłku i odpoczynku poszcze-
gólne grupy udały się na krótką
modlitwę do kościoła i wyruszy-
ły w dalszą drogę. Do pierwszego
noclegu na terenie parafii w Go-
dziszewie niektóre grupy musiały
pokonać jeszcze kilkanaście kilo-
metrów. Fotoreportaż z krótkiego
pobytu pielgrzymów w naszej wsi
zamieszczamy na stronach 16–17.

***
30 lipca w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli Wioletta
Cieciora z Kleszczewa i Rafał Szo-
stek z Czerniewa.

***
6 sierpnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich związek małżeński
zawarli:

– Monika Pisarczyk z Kleszczewa
i Adam Wlazło z Gdańska;

– Agnieszka Preuss z Trąbek Wiel-
kich i Dariusz Wróblewski z Klesz-
czewa

***
7 sierpnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

– Agata Julia Frost, córka Magda-
leny i Tadeusza z Ełganowa;
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Młoda para Wioletta i Rafał Szostkowie.

Młoda para Monika i Adam Wlazło.
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Młoda para Agnieszka i Dariusz Wróblewscy.

Młoda para Małgorzata i Piotr Łopuchowie.
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– Paulina Teresa Kempa, córka
Anny i Tomasza z Trąbek Wielkich

***
13 sierpnia w naszym kościele
sakramentalny związek małżeński
zawarli Małgorzata Szynka i Piotr
Łopuch z Czerniewa.

***
15 sierpnia o godz. 11.00 odpra-
wiona została uroczysta suma od-
pustowa z procesją eucharystyczną
z okazji święta Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Homilię wy-
głosił ojciec Leon Dąbski, pallotyn
z Gdańska.

***
15 sierpnia na stadionie w Sobowi-
dzu odbył się XII Turniej Sołectw
Gminy Trąbki Wielkie o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy. Do
rywalizacji zgłosiło się 15 sołectw.
W tym roku gospodarze impre-
zy nie okazali się zbyt gościnni
i zdecydowanie pokonali wszyst-
kich konkurentów. Drugie miejsce
zajęło sołectwo Czerniewo, a na
trzecim uplasowali się zawodnicy
z Trąbek Wielkich (w poprzednich
dwóch turniejach Trąbki Wielkie
zwyciężyły).

W poszczególnych konkurencjach
Turnieju zwyciężyli:

1. Przeciąganie liny przez
5-osobowe drużyny męskie – Sobo-
widz;

2. Rodzinny tor przeszkód – Pa-
weł, Tomasz i Adrian Schuchardt
z Sobowidza;

3. Rodzinny piłkarski tor prze-
szkód – Irena, Sylwia i Jerzy Ptach
z Czerniewa;

4. Rzut wałkiem i oponą dla mał-
żeństw – Teresa i Marek Schu-
chardt z Sobowidza;

5. Rzut podkową do celu dla sołty-
sów – Mariusz Kraiński z Sobowi-
dza;

6. Siłowanie na rękę mężczyzn –
Stanisław Kwidzyński z Sobowi-
dza;

7. Konkurs piłkarski dla radnych
– Witold Gross z Sobowidza;

8. Slalom piłkarski dla chłopców –
Mateusz Keler z Trąbek Wielkich;

9. Slalom na hulajnodze dla dzieci
– Mariusz Milewski z Zaskoczyna;

10. Sumo wiejskie – Jarosław Hen-
ning z Sobowidza.

Podczas imprezy rozegrany został
turniej o Mistrzostwo Gminy Trąb-
ki Wielkie w podnoszeniu ciężarka
17,5 kg. W tym roku zwycięzcą
został Leszek Gawryjołek z Klesz-
czewa

Po zmaganiach sportowych i re-
kreacyjnych odbyła się zabawa na
wolnym powietrzu przy muzyce
zespołu „Image”.

***
20 sierpnia w trąbkowskim koście-
le sakrament małżeństwa zawarli
Teresa Bukowska i Paweł Nierad-
ko – oboje z Trąbek Wielkich.

Opracował S. D.
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Młoda para Teresa i Paweł Nieradko.

Występ Zbigniewa Wodeckiego podczas Biesiady Muzycznej „Trąbki w Trąbkach”.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2005

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży
św. Katarzyny – p. Keler

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jacka
– p. Lubeckiej (Czerniewo)
Za śp. Mariannę Kosińską

3. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Magdaleny – p. Karcz

4. Dziękczynna w 6. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Sławomira
Drewów, godz. 730

Za śp. Annę Bluhm
i Zygmunta Fenskiego,
godz. 900 (Czerniewo)
Za parafian, godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich oraz
zmarłych z tej rodziny,
godz. 1800

5. Za śp. Jana, Reginę i Łucję
Kaszubów
Za śp. Jana Kitowskiego oraz
zmarłych z tej rodziny

6. Dziękczynna w 75-lecie
urodzin Jana Dończyka
Za śp. Zofię Paul

7. Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów
Za śp. Annę Drawz

8. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Krystyny Tkaczyk

9. Za śp. Stanisława, Józefa
i Katarzynę Drągów oraz
Kazimierza i Zygmunta
Dubiellów, a także Romana
Jaszczyka
Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Marty Jagły
w 18. rocznicę urodzin

10. Za śp. Jana Brokosa
Za śp. Ludwikę (2. rocznica
śmierci) i Sylwestra
Reimusów
Za śp. Annę Drawz

11. Za śp. Jana, Janusza i Jerzego
Brandtów, godz. 730

Za parafian, godz. 1200

13. Za śp. Jana Ohla
14. Dziękczynna w 20-lecie

sakramentu małżeństwa
Ireny i Ryszarda Kotulów
(Czerniewo)
Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Barbary i Andrzeja Surmów

15. Za śp. Romana Jaszczyka
oraz Stanisława, Józefa
i Katarzynę Drągów
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16. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Anny i Sławomira Sebzdów

17. Za śp. Jadwigę i Józefa
Borkowskich

18. Za śp. Ernę Geer i Zygmunta
Kluskiewicza, godz. 730

Dziękczynna w 12. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Anity i Andrzeja Dończyków,
godz. 900 (Czerniewo)

Za śp. Janinę Smuczyńską
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

19. Za śp. Jana Nadolskiego
i Feliksa Warczyńskiegow

20. Za śp. Annę Drawz

21. Za śp. Zofię Paul

23. Za śp. Artura Chillę

24. Za śp. Bogusława
Bukowskiego

25. Za śp. Annę Drawz, godz. 730

Za śp. Andrzeja Dubińskiego
i Józefa Bujdasza, godz. 900

(Czerniewo)

Za parafian, godz. 1100

27. Za śp. Pelagię Bławat

28. Za śp. Helenę Orlikowską
(2. rocznica śmierci)

29. Za śp. Zofię Paul

30. Za Jerzego i Marię
Szwindowskich
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
4 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Daniela Sadochów
18 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny i Wojciecha Rakowskich
6 września: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Zbigniewa Haraczów
27 września: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki i Adama Sygnowskich
21 września: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki i Adama Andrzejewskich
16 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Sławomira Sebzdów
30 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki i Michała Szturo
14 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Andrzeja Surmów
14 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Ryszarda Kotulów
14 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Aliny i Krzysztofa Formelów
14 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Jolanty i Antoniego Gierskich
21 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Krzysztofa Zająców
28 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Jana Prangów

ODESZLI DO PANA

10 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Willego Ormańczyka
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


