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KIEDY ODMAWIASZ RÓŻANIEC?

Jak paciorki różańca
przesuwają się chwile. . .
nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś
połączone w różaniec,
Święta Panno
Maryjo pełna łaski.

W październiku kończymy siew
ziarna na roli, a rozpoczynamy siew
różańcowej modlitwy w rodzinach
i świątyniach. Modlitwa różańco-
wa jest po Mszy św. najpiękniejszą
formą modlitwy, bo jest związana
z rozważaniem Ewangelii dziecięc-
twa, publicznej działalności, męki
i triumfalnego zmartwychwstania
Chrystusa.

W wielu objawieniach, między
innymi w Lourdes, Gietrzwałdzie,
La Salette, Fatimie, Matka Naj-
świętsza zawsze polecała modlitwę
na różańcu jako ratunek grzesz-
ników przed potępieniem i źródło
pokoju dla świata. W Gietrzwałdzie
w 1877 r. Matka Boża powiedzia-
ła do małych wizjonerów. „Życzę
sobie, abyście codziennie odmawia-
li Różaniec. Odmawiajcie gorliwie
Różaniec.” W Lourdes Matka Boża
odmawiała Różaniec razem z Ber-
nadetką, a na słowa: „Błogosławio-
naś Ty między niewiastami” milcząc
skłaniała głowę.

Do modlitwy różańcowej zapra-
szali papieże, począwszy od Piusa V,
który w chwili zagrożenia chrześci-
jaństwa przez mahometan, zachęcił
cały Kościół do modlitwy różańco-
wej o zwycięstwo, i w 1571 r. wojska
chrześcijańskie odniosły w bitwie

pod Lepanto wspaniałe zwycięstwo
nad wojskami mahometańskimi. Na
pamiątkę tego zwycięstwa papież
ustanowił święto Matki Bożej Ró-
żańcowej, obchodzone 7 paździer-
nika. Szczególnie wiele o Różańcu
pisali i do jego odmawiania zachę-
cali papieże Leon XIII, Pius XII,
Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II.
Jan XXIII, nawet wtedy gdy zo-
stał papieżem, codziennie odmawiał
3 części Różańca. Papież Paweł VI
zachęcał: Pragniemy, by Różaniec
odmawiała rodzina, bo uświęcenie
świata i Kościoła ma początek w ro-
dzinie. Wspólna modlitwa różańco-
wa łączy rodziców i dzieci. Jaki to
budujący widok – różaniec w spra-
cowanych dłoniach ojca, matki –
to najlepsza katecheza i najmilsza
modlitwa, gdy Maryja przychodzi
rozdawać dary rodzimego pokoju.

Nasz papież nigdy nie rozstawał
się z różańcem, codziennie go odma-
wiał, a w pierwsze soboty miesiąca
odmawiał Różaniec przez radio i od-
prawiał nabożeństwo fatimskie do
Matki Bożej. Jej zaufał, Jej zawie-
rzył siebie całkowicie. Do modlitwy
różańcowej zapraszał i w pierwszą
sobotę kwietnia tego roku, a zara-
zem w wigilię święta Miłosierdzia
Bożego, gdy Maryja zawołała Go do
siebie.

Ks. Patryk Peyton jako ciężko
chory kleryk złożył ślub, że jeśli
dane mu będzie zostać kapłanem, to
całe życie poświęci szerzeniu nabo-
żeństwa modlitwy różańcowej w ro-
dzinie. Tak też się stało. Został ka-
płanem. Przemierzył Europę, Azję,
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Stany Zjednoczone i zdołał 3 milio-
ny rodzin nakłonić do wspólnej, co-
dziennej modlitwy różańcowej. Kto
odmawia Różaniec, tego ręce nie
mogą krzywdzić, usta przeklinać
i złorzeczyć, a serce być nieczułe
i kamienne. Gdy rodzina przeżywa
trudności, kryzysy, gdy ktoś zgubił
się w wierze lub popadł w nało-
gi, Różaniec rodzinny będzie wielką
pomocą i środkiem umocnienia.

Ciekawe, że jest to modlitwa
ukochana przez świętych. Wymień-
my choćby naszych świętych ro-
daków: św. Stanisława Kostkę, św.
Maksymiliana Kolbe, sługę Bożego
Prymasa Tysiąclecia kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego i papieża Jana
Pawła II, jak bardzo ukochali tę Ma-
ryjną modlitwę. Idziemy i my w ich
świetlane ślady.

Czym jest Różaniec?

Jest darem Matki Najświętszej,
danej jako źródło ratunku dla ro-
dziny, człowieka i świata – coraz
bardziej oddalających się od Bo-
ga. Jest też wspaniałym środkiem
uświęcenia i drogą do zbawienia.
Św. Maksymilian Kolbe uczył: „Kto
się modli na różańcu, ten na pewno
się zbawi”. Przez Różaniec uczy-
my się naśladować Jezusa i Maryję,
bo w nim rozważamy ich życie
i czyny. Św. Grignion de Montfort
– wielki czciciel Maryjny i autor
książki: „O doskonałym nabożeń-
stwie do Matki Bożej” – prosił:
„Błagam was usilnie przez miłość,
którą w Jezusie i Maryi żywię ku
wam, odmawiajcie codziennie Róża-
niec, a w chwili śmierci błogosławić
będziecie dzień i godzinę kiedyście

mi uwierzyli”. Wspomniany wcze-
śniej Apostoł Rodzinnej Krucjaty
Różańcowej tak wspomina swój dom
rodzinny: „Każdego wieczoru rodzi-
ce gromadzili nas dzieci na wspólną
modlitwę różańcową. Byliśmy pew-
ni, że Bóg dał nam dobrego ojca
i mamę, i że nasz dom jest pod szcze-
gólną opieką Matki Bożej.” Dodał
też, że: „Rodzina to kościół domowy.
A kościół to dom modlitwy. Rodzina
bez modlitwy to muzeum”. Róża-
niec odmawiany w domu rodzinnym
należy zaliczyć do najwspanialszych
modlitw w rodzinie. To „antidotum”
na zagrożenia rodzinne.

W Zakopanem, w ramach przy-
gotowań do wizyty papieża Jana
Pawła II i do koronacji Matki Bo-
żej Fatimskiej na Krzeptówkach,
został wprowadzony wieczysty ro-
dzinny Różaniec w intencji Ojca
Świętego. Rodziny parafii, chętne
do odmawiania Różańca, wpisywały
dzień i godzinę podczas dnia czy
nocy, w której będą się modlić na
różańcu. I tak sporządzono termi-
narz nieustannej modlitwy w dzień
i w nocy. O każdej porze jakaś ro-
dzina trwała na modlitwie. W ten
sposób wyprosili sobie łaskę przyby-
cia Ojca św. do Zakopanego i koro-
nacji figury Matki Bożej Fatimskiej
w świątyni, zbudowanej jako wo-
tum wdzięczności za ocalenie życia
Papieża podczas zamachu 13 maja
1981 r.

Żywy Różaniec

Szczególną formą kultu Maryjne-
go jest rozprzestrzeniany w naszych
parafiach Żywy Różaniec. Wspólnoty
złożone obecnie z 20 osób, którymi
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kieruje zelator lub zelatorka, co-
dziennie odmawiają jedną tajemnicę
Różańca, tworząc w ten sposób Ró-
żaniec 20 tajemnic. Raz w miesiącu
na wspólnym nabożeństwie dokonu-
ją wymiany tajemnic różańcowych.
Gdy w parafii brak Żywego Różań-
ca, to taka parafia zastyga w życiu
religijnym. Członkowie Żywego Ró-
żańca chcą głębiej żyć Ewangelią,
chcą umocnić się w wierze i otwierać
na potrzeby bliźnich. Przez wspólną
modlitwę różańcową wypraszają po-
wołania, wspomagają misje, modlą
się za grzeszników, bronią rodzinę
przed demoralizacją. Jest to codzien-
ny duchowy bukiet dwudziestu róż
ofiarowanych Matce Bożej.

Oto zadania członków Żywego
Różańca:
a) codziennie, obojętnie gdzie i o ja-

kiej porze, odmówić 10 Zdrowaś
Maryjo, rozważając otrzymaną
tajemnicę,

b) raz w miesiącu uczestniczyć
w nabożeństwie wymiany tajem-
nicy,

c) częściej korzystać z daru pierw-
szych piątków i pierwszych sobót
miesiąca oraz Komunii świętej,

d) pamiętać w modlitwie o zmarłych
członkach Żywego Różańca,

e) przedmiotem modlitwy mają też
być troski rodziny parafialnej.
Członkowie Żywego Różańca mo-

gą zyskać odpust zupełny w Bo-
że Narodzenie, w Wielkanoc oraz
w święta: Zwiastowania Pańskie-
go (25 marca), Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny (15 sierpnia),
Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia),
Matki Bożej Różańcowej (7 paździer-
nika) i Matki Bożej Gromnicznej
(2 lutego).

Nabożeństwo pierwszych
sobót miesiąca

W Fatimie Matka Boża zachęcała
małych wizjonerów do wynagradza-
nia za zniewagi okazywane prze-
ciwko Jej pięciu przywilejom: niepo-
kalanemu poczęciu, bezgrzeszności,
macierzyństwu, dziewictwu i wnie-
bowzięciu. Obiecując przy tym, że
kto przez 5 pierwszych sobót miesią-
ca odmówi pobożnie Różaniec, roz-
ważając przez 15 minut nad jedną
z tajemnic, i przystąpi do komu-
nii św., ten nie umrze w grzechu
ciężkim. Ona sama stanie przy jego
łożu, a w pierwszą sobotę po śmierci
wybawi jego duszę z czyśćca.

Nasz Papież przez wiele lat prak-
tykował to nabożeństwo pierwszych
sobót miesiąca. W naszym sanktu-
arium nabożeństwa fatimskie odpra-
wiane są w pierwsze soboty. Można
włączyć się w dowolną pierwszą so-
botę i uczestniczyć w nabożeństwie
przez 5 kolejnych miesięcy. Zachę-
cam.

***
Niech miesiąc październik roz-

brzmiewa modlitwą różańcową
w każdej rodzinie w naszej sank-
tuaryjnej parafii, a szczególnie tam,
gdzie są członkowie Żywego Różań-
ca. Przychodźmy na Różaniec do
kościoła z naszymi dziećmi, a gdy
to trudne – odmówmy go wspólnie
wieczorem w rodzinie. Maryja nas
wybrała i ukochała. Odwdzięczmy
się Jej, składając Maryi codziennie
bukiet z pięciu tajemnic różańco-
wych.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2005

2 października: 27. Niedziela
zwykła

Iz 5,1–7
Flp 4,6–9
Mt 21,33–43

„Kamień, który odrzucili budują-
cy, stał się kamieniem węgielnym”.
Wydaje się, że na naszych oczach
dzieje się wielkie widowisko. Nie-
którzy chcą usunąć Boga, jak ka-
mień niewygodny dla siebie. Cie-
kawa rzecz. Bóg jakby zgodził się
na to, żeby Go odsunąć, po to,
żebyśmy zobaczyli, co będzie bez
Niego. W państwie sowieckim usu-
wano Go metodą administracyjną
poprzez wydawane dekrety i in-
strukcje ateistyczne. Na Zachodzie
robią to trochę inaczej. Usuwają
Go, bo uważają, że krępuje ludzką
wolność.

Tymczasem co dzieje się, kie-
dy Boga odrzucamy. Człowiek nie
jest bezpański. Należy do kogoś.
Jeśli odrzuci Boga, musi wypełnić

puste miejsce. Niektórzy stawiają
na miejsce Boga bożka ludzkiego.
Mogą go nazwać „porankiem naszej
ojczyzny”, „gołąbkiem pokoju”. Ale
człowiek jest przemijający i może
odejść jako zbrodniarz. Niektórzy
stawiają na miejsce Boga sztukę,
ale sztuka nie jest tylko umie-
jętnością. Ma tajemniczy rodowód.
Rodzi się z natchnienia, z iskry
Bożej. Jeżeli wyłącza się Boga, sztu-
ka staje się męczącą namiętnością.
Najczęściej na miejsce Boga stawia
się pieniądz albo potrzebę użycia.
Ostatecznie człowiek, który uważa,
że Bóg zabiera mu wolność, może
wpaść w jeszcze większą niewolę po-
nurych dyktatorów, niemoralnych
uczonych i artystów, dorobkiewi-
czów.

Powtarzamy często „czynimy
wszystko na chwałę Bożą”. Bóg
nie tyle pragnie swojej chwały, ile
naszego szczęścia.
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9 października: 28. Niedziela
zwykła

Iz 25,6–10a
Flp 4,12–14
Mt 22,1–14

W tekście Ewangelii świętego Ma-
teusza w rozdziale 22 w wierszach
od l do 14 mamy dwie przypadko-
wo ze sobą zestawione przypowie-
ści. Pierwsza kończy się słowami:
„. . .i sala zapełniła się biesiadnika-
mi”; druga rozpoczyna się od stów:
„Wszedł król. . .” Pierwsza mówi
o tym, żeby nie odrzucać powołania.
Druga mówi o grzechu zaniedbania:
zaproszony zaniedbał wziąć przepi-
sowy strój. Czy to nie przypomina
nam niemądrej panny, która zapo-
mniała zabrać zapas oliwy?
16 października: 29. Niedziela
zwykła

Iz 45,1.4–6
Tes 1,1–5b
Mt 22,15–21

Oddajmy cezarowi to, co się należy
cezarowi, a Bogu – to, co należy do
Boga. Bóg i cezar – to tak, jakby się
powiedziało: wszystko i nic, Stwórca
i proch. Bogu należy się wszystko.
Ten, kto przejmie się Bogiem, żyje
według Jego Ewangelii, sam będzie
wiedział, kim jest cezar i co mu się
należy.

Kościół stale jest kuszony. Za
wszelką cenę chcą go wciągnąć w po-
litykę, żądając od niego programu
politycznego, który jest głównie teo-
rią i nie odpowiada ludziom.

Ten, kto żyje Ewangelią, nie
potrzebuje pytać – sam wie, co się
należy Stwórcy, a co przemijającemu
władcy. Jezus spojrzał na monetę –
nie było na niej żadnego znaku
Boga.

23 października: 30. Niedziela
zwykła

Wj 22,20–26
1 Tes 1,5c–10
Mt 22,23–40

– Z miłością do Boga – tłuma-
czyła mi jedna ze znajomych – nie
mam trudności. Kocham bardzo Bo-
ga i tęsknię za Nim, ale swojemu
sąsiadowi, który zamyka za głośno
drzwi windy, to łeb bym ukręciła.
Kochać Boga jest łatwo, ale lu-
dzie są wredni. Tymczasem ten, kto
nie cierpi bliźnich – nie kocha na-
prawdę ani ich, ani Boga. Są dwa
przykazania, ale miłość jedna.

30 października: 31. Niedziela
zwykła

Ml 1,14b–2,2b.8–10
2 Tes 2,7b–9.13
Mt 23,1–12

„Kto się poniża, będzie wywyż-
szony” – powiedział Jezus. Dzisiaj
słowo „poniżony” w naszym języku
ma znaczenie negatywne. Świadczą
o tym wszystkie słowniki języka
polskiego. Za poniżonego uważamy
tego, kto myśli, że jest pokrzywdzo-
ny. Poniżyć, uniżyć – to pomniej-
szyć wartość. Słowo „poniżyć się”
w dawnym języku polskim miało
inne znaczenie. „Góra się poniżyła
przed Panem” głosi bardzo stara
polska pieśń ludowa ze zbioru pie-
śni wydanych przez Rogera w 1893
roku. Poniżyć się przed Bogiem
miało znaczyć: nie wymagać dla sie-
bie za wiele, usuwać się na dalsze
miejsce, uświadomić sobie własną
małość wobec wielkości Boga.

Ks. Jan Twardowski
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POKŁOSIE ODPUSTOWE

Myślę, że warto podzielić się z ro-
dziną parafialną refleksją związaną
z odpustem w naszym sanktuarium.

Przygotowanie duchowe
i materialne

Przygotowanie do Tygodniowe-
go odpustu rozpoczynam pod koniec
lipca. Najpierw odwiedzam kapła-
nów z zaproszeniem na poszczegól-
ne dni Tygodnia Odpustowego. Pro-
szę ich o posługę Mszy św. i kazania
oraz zorganizowanie pielgrzymki.
Pomaga mi w tym ks. kanonik Ge-
rard Borys z Mierzeszyna. Gdy księ-
ża zaakceptują zaproszenia, wów-
czas układam program tygodniowy
i przedstawiam go ks. Arcybisku-
powi do zatwierdzenia. Trzeba też
wejść w kontakt z achidiecezjalnym
duszpasterzem rolników, by omówić
program dożynkowy. Opracowany
program dostarczam do redakcji
Gościa Niedzielnego i Dziennika
Bałtyckiego oraz gazety lokalnej
w Pruszczu Gdańskim. Drukowa-
ny jest też w parafialnej „Kanie”
oraz dostarczony zostaje rodzinom.
Bezpośrednim duchowym przygoto-
waniem jest dzień spowiedzi świę-
tej, by ułatwić wiernym zyskanie
odpustu zupełnego.

Udział parafian

Co roku inni parafianie cieszący
się autorytetem proszeni są o wy-
konanie koron żniwnych w każdej

wiosce oraz zebranie ofiar na semi-
narium duchowne. Nadmienię, że
seminarium utrzymuje się z ofiar
wiernych, stąd każda parafia sto-
sownie do ilości wiernych zobo-
wiązana jest do współfinansowa-
nia utrzymania seminarium. Nadto
ofiary z tacy pierwszej niedzieli mie-
siąca są przeznaczone na funkcjo-
nowanie Kurii Biskupiej. Od wielu
już lat w naszej parafii ta prakty-
ka jest dobrze zrozumiana. Drobną
ofiarą dziękczynną za „dar chle-
ba” (a wszyscy go potrzebujemy)
wspieramy przygotowujących się do
kapłaństwa. Kapłani będą nas kar-
mić Chlebem Eucharystycznym da-
jącym życie wieczne.

Jest mi przykro, że w tym ro-
ku w Trąbkach Wielkich zebrano
ofiary od mieszkańców tylko przy
trzech ulicach. Stąd nie wystarczyło
nam na spłacenie powinności wobec
Seminarium, nie mówiąc już o Ku-
rii Biskupiej. Jest mi przykro tym
bardziej, że w Trąbkach do korony
żniwnej wyznaczyłem osoby, przez
które chciałem ułatwić dotarcie do
wszystkich mieszkańców. Tylko pa-
nowie Jurkowski i Jacek Preuss
sumiennie wywiązali się ze swoje-
go zadania. Im oraz osobom wy-
znaczonym w pozostałych wioskach
składam serdeczne podziękowanie.

Duży udział w przygotowaniu
odpustu mają szafarze Eucharystii
i starsi ministranci oraz panowie
Franciszek i Jacek Preussowie, któ-
rzy nieodpłatnie wykonali 40 ławek

7



do ustawienia na placu przed oł-
tarzem polowym. Przed odpustem
odbyło się też kilka spotkań w Urzę-
dzie Gminy, aby pod bacznym okiem
pana wójta i pani kierowniczki
GOK-u sumiennie przygotować uro-
czystość tak w kościele, jaki i na
stadionie.

W tegoroczny odpust bardzo su-
miennie włączyli się panowie straża-
cy, kierowcy, posługujący w kuchni,
dekoratorki ołtarzy, panie katechet-
ki, biel procesyjna i muzycy.

Tydzień Odpustowy

Uroczystą sumę, rozpoczynającą
Tygodniowy Odpust, w niedzielę,
4 września odprawił ks. biskup Zyg-
munt Pawłowicz. Ks. biskup, który
bardzo kocha nasze Sanktuarium,
ofiarował nam ornat, kapę i ampuł-
ki.

W Tygodniu Odpustowym naj-
słabszy był udział dzieci (wtorek)
i młodzieży (sobota). Szkoda, że ro-
dzice nie posyłają dzieci na Mszę
św. szczególnie dla nich przeznaczo-
ną. Ufam, że w przyszłości drodzy
mi nauczyciele-wychowawcy dołożą
starań, by na ten dzień przyjść do
kościoła ze swoimi klasami. Cho-
dzi przecież, poza aspektem religij-
nym, o podtrzymanie tradycji kultu
w naszym regionie i o wychowa-
nie młodego pokolenia oparte na
wartościach chrześcijańskich.

W poszczególne dni Tygodnia
Odpustowego przybywa wielu wier-
nych z innych parafii. Naszych para-
fian jest zwykle niewielu, a szkoda!
Jeżeli w piątek, poświęcony cho-
rym, kiedy udzielamy sakramentu

namaszczenia, dotarli do nas inwa-
lidzi nawet z Pucka i Wejherowa, to
co powiedzieć o ludziach starszych
mieszkających na miejscu?

W sobotę o godz. 10.00 odbyła się
uroczysta Msza św. z udziałem około
100 kapłanów, koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. Arcybiskupa.
Uczestniczyli w niej też pielgrzymi
z Pręgowa, którzy przybyli do nas
pieszo. Po południu pieszo przy-
była z Kolbud młodzież, w liczbie
186 osób. Grupa ta o godz. 16.00
uczestniczyła we Mszy św.

Centralna uroczystość
odpustowo-dożynkowa

W niedzielę, dzięki słonecznej
pogodzie, mogła się odbyć uroczy-
sta suma na terenie drogi krzyżo-
wej przy ołtarzu ustawionym pod
trzema krzyżami. Sumę celebrował
ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Przybyło bardzo wielu wiernych
z sąsiednich parafii, w tym piesze
pielgrzymki z Pruszcza Gdańskiego,
Pszczółek, Łęgowa, Sobowidza, Su-
chej Huty, Postołowa, Mierzeszyna
i Jodłowna. Wśród zaproszonych go-
ści, oprócz kapłanów, byli liczni re-
prezentanci władz samorządowych
gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich, gdyż drugi raz obchodziliśmy
dożynki archidiecezjalne i samorzą-
dowe.

Przed Mszą św. ks. Arcybi-
skup wręczył nagrody wykonaw-
com najpiękniejszych koron żniw-
nych, ufundowane przez panią pre-
zes Mleczarni Maćkowy, pana wójta
i pana starostę gdańskiego.

8



Dzięki ławkom, wykonanym ofiarnie przez panów Preussów, liczni uczestnicy
uroczystości odpustowej mieli miejsca siedzące.

Oprawę muzyczną zapewnili pan Michał Olejnik oraz chór Turgielanki.
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Korony żniwne uczstniczyły w procesji eucharystycznej na zakończenie Mszy św.
odpustowej.

Wieczorny występ zespołu „Bernard Dornowski i Przyjaciele” podczas festynu
dożynkowego w Trąbkach Wielkich.
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Następnie odbyło się wręczenie
przez ks. Arcybiskupa listów gra-
tulacyjnych 10 wyróżnionym rodzi-
nom (oceny dokonuje kapituła pro-
mująca Wzorowe Rodziny). W na-
szej parafii w tym roku takie listy
otrzymały trzy rodziny: państwo
Kotulowie, Preussowie i Płocke.

Uroczystość odpustowa, według
oceny wielu osób, była bardzo do-
brze przygotowana i pięknie wy-
padła. Uświetniła ją też obecność
chóru z Turgieli koło Wilna. Wy-
stępował on w naszym gimnazjum
i na festynie. 35-osobowy zespół
gościliśmy w Domu Pielgrzyma od
czwartku do niedzieli.

Po zakończeniu sumy odpusto-
wej ks. Arcybiskup, kapłani i za-
proszeni goście udali się na obiad
przygotowany w auli naszego gim-
nazjum. Gości podejmował pan dy-
rektor gimnazjum Mariusz Paradec-
ki. Wszyscy byli zachwyceni naszym
gimnazjum.

Festyn na stadionie

Po obiedzie, przy udziale mło-
dzieżowej orkiestry dętej z Koście-
rzyny, zaproszeni goście udali się

na stadion, gdzie pan wójt i ks.
Arcybiskup dokonali otwarcia fe-
stynu. Na początku bardzo pięknie
zaprezentował się chór Turgielanki.
A potem było wiele przygotowanych
dla wszystkich atrakcji. Tu też bar-
dzo aktywnie włączył się ze swoimi
zespołami ks. proboszcz Zygmunt
Słomski z Pręgowa.

Dzięki dobrej pogodzie społecz-
ność pięknie się bawiła na stadionie,
gdzie nad wszystkim czuwali pan
wójt i pani Agnieszka Opałka przy
współpracy strażków. Cała impreza
odbyła się bez napojów alkoholo-
wych.

Raz jeszcze wyrażam serdeczne
podziękowanie Panu Bogu za sło-
neczną pogodę przez cały Tydzień
Odpustowy, a także wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do tegorocznego Odpustu
i podejmowania pielgrzymów. Niech
Bóg wszystkim za wszystko hojnie
wynagrodzi.

ks. Edward Szymański

POWITANIE KS. ARCYBISKUPA
przez przedstawiciela rolników

Ekscelencjo, Arcypasterzu Ko-
ścioła Gdańskiego!

Witam Cię w imieniu sta-
nu rolniczego Ziemi Gdańskiej
u Tronu Pani Trąbkowskiej, Kró-
lowej Wyżyny Gdańskiej na ar-
chidiecezjalno-samorządowych uro-

czystościach dożynkowych, które
są zarazem zwieńczeniem Tygo-
dniowego Odpustu w naszej para-
fii. Witam tu na Wyżynie Gdań-
skiej, pośród życiodajnych dla na-
szego stanu rolniczego pól, łąk
i lasów.
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Ubiegłoroczne obawy związane
z przystąpieniem do wspólnej Eu-
ropy dały o sobie znać w tym roku.
Niskie ceny skupu, brak stałej opła-
calności, coraz wyższe nakłady na
produkcję rolniczą powodują, że
coraz więcej rolników odchodzi od
swojego zawodu, aby utrzymać swo-
je rodziny. Pogoń za dochodem, czyli
pieniądzem, staje się rzeczywisto-
ścią, z którą my rolnicy coraz bar-
dziej mamy do czynienia. Produkcja
rolnicza, odwiecznie związana z Bo-
giem i naturą, coraz bardziej staje
się produkcją przemysłową, na któ-
rej tracą konsumenci tej produkcji,
jak i sama przyroda. Dążenie do co-
raz wyższych plonów odbija się tak-
że na naszym stosunku do przyrody.
Unia wymusiła na nas stosowanie
coraz więcej chemii, uproszczonych
zabiegów pielęgnacyjnych, co odbi-
ja się na środowisku. Tak mocno
reklamowane dopłaty dla rolników,
nie rekompensują zwiększonych na-
kładów na produkcję. Decydenci
unijni, a raczej urzędnicy unijni,
zapominają, iż produkcja rolnicza
odwiecznie związana jest z Bo-
giem i przyrodą. Nieuwzględnie-
nie tej prawdy, może spowodować
zniszczenie środowiska naturalne-
go oraz nafaszerowanie produkcji
rolniczej chemią. Tegoroczną naszą
pracę przyćmił smutek związany
z powołaniem przez Pana do siebie
naszego ukochanego Ojca Świętego
Jana Pawła II, który był wielkim
orędownikiem zachowania czysto-
ści przyrody. To właśnie pośród gór,
na łonie przyrody nabierał sił do
dalszej pracy.

Rok mijający, to także rok,
w którym obchodziliśmy 25-lecie
powstania „Solidarności”, która za-
początkowała odejście od socjalizmu
i pokojowe przejście w demokrację.
My, rolniczy stan, zawsze mamy
do czynienia z kaprysami przyro-
dy. W ubiegłym roku była to zła
pogoda, w tym roku wyjątkowa su-
sza, ale zawsze jesteśmy wdzięczni
Bogu i Matce Najświętszej, że po-
zwolili nam zebrać plony ziemi.
Plony ziemi, które potem stają się
chlebem, podstawą życia cielesne-
go. Sam Chrystus właśnie chleb
przemienił w swoje ciało, na znak,
że chleb, który my spożywamy jest
pokarmem dla ciała, a chleb z cia-
łem Chrystusa – pokarmem dla
duszy. Pamiętajmy, iż my rolnicy
jesteśmy tylko cząstką wśród tych
wszystkich, którzy przyczyniają się
do tego, aby powstał chleb. Dlatego
my wszyscy przed obliczem Matki
Boskiej Trąbkowskiej chcemy po-
dziękować Bogu za dary ziemi.

Ekscelencjo proszę Cię o od-
prawienie tej uroczystej Mszy św.
Dziękujemy za plony ziemi i mo-
dlitwę za nas wszystkich rolników
i tych wszystkich, którzy pomaga-
ją nam wyprodukować ten chleb,
modlitwę o to, aby praca przynosi-
ła nam satysfakcję i zadowolenie,
pozwoliła nam godnie żyć i wyży-
wić mieszkańców naszej Ojczyzny,
praca, która służyłaby Bogu, Ma-
ryi i całemu naszemu polskiemu
narodowi.

Andrzej Dończyk
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POWITANIE KS. ARCYBISKUPA PRZEZ KS. PROBOSZCZA

Drogi nam Księże Arcybiskupie
Metropolito Gdański

Radujemy się, że przewodniczysz
nam dzisiaj w archidiecezjalno-sa-
morządowych dożynkach a zarazem
w odpuście ku czci Matki Bożej
Trąbkowskiej. Dziękujemy Bogu za
dar słonecznej pogody dziś i w czasie
tegorocznych zbiorów zboża. Nasi
rolnicy wiedzą, że chleb jest owo-
cem ich wytężonej, sumiennej pra-
cy i Bożego Błogosławieństwa. Tym
chlebem pragną karmić naród przez
cały rok.

Tobie Arcypasterzu dziękujemy
za ukochanie tego Sanktuarium na
Wyżynie Gdańskiej i skuteczne sta-
rania o ukoronowanie Cudownego
Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.

Jak Bóg pozwoli, za dwa lata ob-
chodzić będziemy Jubileusz 20-lecia
koronacji dokonanej przez sługę Bo-
żego naszego papieża Jana Pawła II.
W związku z tym Jubileuszem ma-
my nadzieję, że ksiądz Arcybiskup
zatwierdzi kult Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej jako Patronki Świa-
ta Pracy, bo tak Ją nazwał przy
koronacji Ojciec Św.

W obecności ks. Arcybiskupa wi-
tam kapłanów z rchidiecezjanym
duszpasterzem rolników ks. kanoni-
kiem Franciszkiem Rompą z Kielna,
wójtów i samorządowców oraz za-
proszonych gości z naszego regionu.

ks. Edward Szymański

Starostowie dożynek, państwo Wioleta i Adam Wrona z Kaczek wręczają bochen
chleba ks. arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu.
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PIELGRZYMKA DO MATARNI

12 września 2005 r. wieczorem
wyruszyła z Trąbek Wielkich auto-
karowa pielgrzymka parafian, któ-
rzy pielgrzymowali z ks. Darkiem
Woźnym, do parafii w Matarni
pw. św. Walentego, gdzie ks. Da-
rek obecnie posługuje. Byliśmy na
miejscu pół godziny przed rozpoczę-
ciem Mszy św., którą z racji swoich
urodzin sprawował ks. Darek. Aby
nie zmarnować czasu, pod przewod-
nictwem Jana Trofimowicza juniora
odmówiliśmy w intencji księdza ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego.

Na początku Mszy św. ks. Da-
rek, witając nas, powiedział: „Bar-
dzo pięknie, że wierni z parafii
Maryjnej przybyli do Matarni na
Mszę św., w której wspomina się
święto Najświętszego Imienia Ma-
ryi”. W homilii przedstawił nam
swoją drogę do kapłaństwa. W cza-
sie Mszy św. śpiewały „Aniołki Pana
Zdzisia”. Zakończono ją życzeniami,

które w imieniu pielgrzymów (i nie
tylko) przekazał Jan Trofimowicz.
Po Mszy św. zaproszono nas do salki
neokatechumenalnej na agapę, któ-
rą zakończono wspólną fotografią.

Pobyt w Matarni, w kościele pod
wezwaniem św. Walentego pobudził
mnie do refleksji. Św. Walenty –
patron zakochanych, ale czy w Jego
wspmnienie, składając sobie podar-
ki walentynkowe, zakochani pamię-
tają, aby pomodlić się do patrona
o właściwy wybór partnerki lub
partnera życia?

Kończąc, pragnę serdecznie po-
dziękować staropolskim „Bóg za-
płać” Panu Józefowi Sroce, prze-
wodniczącemu rady duszpasterskiej
za załatwienie darmowego autoka-
ru z kierowcą, zaś panu kierowcy
za bezpieczną jazdę.

Gerda Skibowska

Ksiądz Darek i iego goście.
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O ZACHOWANIU KRAKOWSKICH ŻAKÓW
czyli nihil novi sub sole*

W związku z obchodzonym
w październiku Dniem Komisji Edu-
kacji Narodowej chciałbym poświę-
cić nieco uwagi uczniom żyjącym
w okresie średniowiecza. Ze źró-
deł historycznych wiemy, że zawsze
narzekano na zachowanie młodzie-
ży. Już starożytni Grecy i Rzy-
mianie załamywali ręce nad fa-
talnym zachowaniem i wychowa-
niem młodych ludzi. Stanisław Kot
w wydanych w 1926 roku „Dzie-
jach Wychowania czyli Podręczniku
dla Seminariów Nauczycielskich”
pisał, że wszystkie cywilizowane
państwa w wychowaniu chciały
osiągnąć cztery cele. Wychowując
i nauczając uczniów w szkole po-
winno wykształcić się: „1) karność
(to jest dyspozycję woli pożądaną
przez społeczeństwo, cnoty osobiste
i społeczne), 2) wprawę w tak zwa-
nej zręczności, oddziaływując na
pojęcia, kształcić, 3) wiadomości,
4) ogólny pogląd na świat.”

Jak wyglądała owa karność
wśród żaków piętnastowiecznego
Krakowa? Żakiem w dawnej Polsce
nazywano uczniów, studentów Aka-
demii Krakowskiej. Uczących się
nazywano również szkolarem lub
gregoriankiem, gdyż zwyczajowo na
św. Grzegorza (12 III) oddawano
młodych chłopców do szkoły i wtedy
rozpoczynała się dla nich nauka.
Sami żacy obchodząc w południe
krakowskie domy z garnuszkiem
w ręku i prosząc o jedzenie, wołali

po łacinie: „pauperibus”, to znaczy-
ło – ubogim. Wynika stąd, że i w
średniowieczu studenci musieli pro-
sić o wsparcie, aby nie być głodnymi.
Łukasz Górnicki (1527–1603), autor
„Dziejów w Koronie Polskiej”, chcąc
kogoś pochwalić, mówił o nim: „Był
żakiem uczonym, umiejącym pisać
i dworzaninem dobrym”. Jednocze-
śnie Sebastian Petrycy (1554–1626)
z Pilzna, profesor krakowski, le-
karz i filozof, ostrzegał, że „kto
żakiem w szkole nieposłusznym,
potem w Rzeczypospolitej mieszcza-
ninem zuchwałym”. Ubodzy żacy
nie tylko w Krakowie, ale w ca-
łym Królestwie zawsze mogli liczyć
na wsparcie Jagiellonów. Patron
naszego gimnazjum, jak wykazują
zachowane rachunki, darował pro-
szącym uczniom od 1 do 2 groszy.
W czasie swoich podróży Kazimierz
Jagiellończyk zawsze wspierał pro-
szącą go młodzież, nie dawał dat-
ków, co ciekawe, tylko w Malborku.
Syn Jagiellończyka królewicz Zyg-
munt zwany później Starym (król
1506–1548) dawał datki żakom ra-
no, w południe i wieczorem. Przy-
chodzili oni do królewicza i śpiewali
mu różne pieśni także po łacinie, np.
„Te Deum Laudamus”. Królewicz
Zygmunt wynagradzał młodzież za
popisy wypłacając im ze swej pry-
watnej szkatuły drobne datki. Jak
się okazuje ówcześni studenci spra-
wiali swym zachowaniem w królew-
skim mieście również wiele proble-
mów i kłopotów. Okazją do żartów
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było przyjmowanie nowych uczniów
do szkoły. Żacy odświętnie ubrani
śpiewali pieśni o swym patronie
(św. Grzegorzu), ale częściej do-
kuczali swym młodszym kolegom.
A. Komaniecki w swej „Chronogra-
fii” pisał o tym dniu tak:

„W dzień świętego Grzego-
rza chłopcy szkolni, odprawiwszy
gregorianki, nowych gregorianków
[uczniów] w szkole częstowali, na-
lawszy im piwa na wielką misę,
a obarzanków nadrobili, i gdy to
zjedli, to calefator [sługa szkolny
lub ubogi uczeń wykonujący róż-
ne posługi] przyniósł garniec cegły
tartej, wodą rozmieszanej i między
siedzące na ziemi chłopce rzucił, a w
tym uciekł, a oni go gonili wołając,
że miód szkolny rozbił.”

Otrzęsiny nowych studen-
tów przeprowadzano między 8
a 21 sierpnia. Bardzo często starsi
stażem koledzy poddawali młod-
szych swoistemu egzaminowi cier-
pliwości. Dręczono młodych adep-
tów nauki na różne sposoby.
Po otrzęsinach nowi żacy musieli
w szynkach i gospodach, a czasa-
mi i domach prywatnych urządzać
poczęstunek dla starszych kolegów.
Te przymusowe uczty musiały być
dużym obciążeniem kieszeni ucznia
skoro władze uniwersytetu ograni-
czyły wysokość poczęstunku do pół
florena. Między studentami często
dochodziło do bijatyki i kłótni po
wzajemnym obrzucaniu się obelga-
mi. Za największą obelgę uchodziło
nazwanie kogoś „bean”. Z zapisów
w księgach sądów rektorskich wie-
my, jakich niegodziwości dopusz-
czali się żacy. Studenci Akademii

Krakowskiej czasami chodzili na
wykłady, ale nie wpisywali się do
metryk uczelni, unikając w ten
sposób opłaty za zajęcia. Nie szano-
wali swych mistrzów. Mieszczanie
zauważyli, że studenci spotykając
rektora nie zdejmowali kapturów
i nie zginali przed nim kolan. Po
wykładach stroili się i szybko można
ich było znaleźć w karczmie. Na-
tomiast w kościele trudno im było
dotrwać do końca mszy. Żałowali na
ofiarę, ale duże sumy przepuszczali
na ucztach w szynkach i oberżach.
Władza uniwersytetu walczyła ze
studencką modą, która narusza-
ła ustalenia, że ubiór ucznia ma
być koloru czarnego, półduchowny.
W wydanym zarządzeniu z 1492 r.
czytamy: „Wymagamy od podwład-
nych naszych, aby nie chodzili ani
we dnie, ani w nocy w kolegiach
lub poza nim w sukniach lub czap-
kach świeckich dla wyszukania spo-
sobności do wybryków i nocnych
wycieczek”. Żacy i uczniowie zbie-
rający datki na swoje utrzymanie
mogli to czynić tylko na terenie
swojej parafii. Przekroczenie granic
było powodem licznych bójek i za-
targów. Czasami wydawano zakazy
dawania żakom pieniędzy czy po-
darunków. W bursach zakazywano
zabaw, hałasu oraz nie wolno było
przyjmować pod żadnym pozorem
kobiet. Skoro ustawy akademickie
tego surowo zabraniały, to może-
my wnioskować, że studenci na-
ruszali właśnie te zakazy. Władze
uniwersyteckie starały się, aby bur-
sy studenckie przypominały trochę
klasztory. Przed posiłkiem odma-
wiano modlitwę, w czasie jedzenia
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czytano Biblię. Dzwonki regulowa-
ły czas nauki, jedzenia, spoczynku.
W święta żacy obowiązani byli do
udziału w nabożeństwie w kościele
Św. Anny. Co tydzień mieli śpiewać
pobożne pieśni a raz w miesiącu
odbyć spowiedź i modlić się za do-
brodziejów szkoły i bursy. Za ciężkie
przestępstwa kary sądów rektor-
skich były bardzo surowe. Usuwano
z uniwersytetu, ogłaszano infamię
(utratę czci i praw obywatelskich),
wykluczano z bursy, odbierano przy-
wileje. Ponadto winowajcy groziły
kary kościelne i wieża (więzienie).

Żądano przeprosin, zwrotu kosztów
lub leczenia poranionych.

Jak widać z młodzieżą były za-
wsze kłopoty, także w piętnasto-
wiecznym Krakowie. Kary nato-
miast były surowe, a sprawiedliwość
wymierzano bardzo szybko. Usunię-
ty student nie mógł już studiować
na uniwersytecie, a jeśli chciał się
uczyć, to musiał szukać uczelni poza
granicami Królestwa.

Mariusz Paradecki

* Z języka łacińskiego: nic nowego
pod słońcem.

Nauczyciel w gronie uczniów.
Drzeworyt Jan Hallera (1507)
z „Computus Chirometralis”.
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W DRODZE

25 lipca, poniedziałek, świta.
Słońce otwiera oczy, budząc przy-
rodę do życia, blask jego tarczy
rozpływa się w wodach otaczają-
cych Hel, najbardziej morskie spo-
śród polskich miast. Słychać bicie
dzwonów w kościele franciszkań-
skim,czynimy znak krzyża, krótki
pacierz, pierwszy sygnał gwizdka
i słowa – dołączamy, to znak, że na
szlak wyrusza XXIV najdłuższa Pie-
sza Pielgrzymka Kaszubska z Helu
na Jasną Górę.

Rusza 280 pielgrzymów i człon-
ków ich rodzin, którzy odprowadzają
„swoich”, np. do Jastarni, Swarze-
wa. Grupa nabiera tempa i już nie-
bawem mija poszczególne gościnne
parafie z półwyspu – Juratę, Jastar-
nię, Kuźnicę, Chałupy.

W tych kurortach, oprócz od-
wiecznych gospodarzy tych ziem –
Kaszubów, witają nas rzesze wypo-
czywających wczasowiczów. Wszyscy
pozdrawiają nas spontanicznie ni-
czym członków rodziny. Wszystkim
im rytm życia wybija słonko, które
mocno grzeje, nie spieszą się, wszak
i tak wszędzie zdążą. Nam prze-
ciwnie, rytm wybijają dźwięki gitar,
takty śpiewanych piosenek a także
starannie przygotowane konferen-
cje, prowadzone przez 10 kapłanów,
którzy kroczą pośród nas. Wyróż-
nić muszę wieloletnich pielgrzymów
ks. profesora – kierownika Jana
Perszona z Pucka – obecnie już
dziekana wydziału teologicznego na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu, a także Ojca Duchow-
nego naszej grupy ks. Jana Plottke
proboszcza ze Starzyna.

Aby tempo pielgrzymki było od-
powiednie, szyki zwarte, czuwam
ja. . . wraz z trzema braćmi z któ-
rymi od ładnych paru lat prowa-
dzimy grupę. Mijają lipcowe letnie
dni. . . i choć to najdłuższa piel-
grzymka, trwająca aż 19 dni, to
kilometry pokonujemy żwawo mija-
jąc gościnne parafie noclegowe, m.in.
w: Wejherowie, Sianowie, Szymbar-
ku, Lubichowie, Świeciu. . .

W jednym z pielgrzymkowych
dni kroczył wśród nas ks. biskup
Ryszard Kasyna. Z plecaczkiem na
plecach, chętnie kroczył wśród nas,
rozmawiając z nami jak jeden ze
zwykłych braci na pielgrzymce. Dał
tym samym żywe świadectwo ko-
ścioła pielgrzymującego.

Deszcze dają się we znaki, by-
wa, że nie ma się w co przebrać,
wszak wszystko wilgotne. W mo-
krych butach niezbyt przyjemnie
się chodzi. Wielu z nas ma coraz
więcej odcisków na stopach, służby
medyczne każdego wieczoru mają
co robić, zmęczenie narasta. Jednak
wszelkie znoje są niczym w porów-
naniu z cudowną atmosferą, którą
tworzą starsi i młodsi uczestnicy
pielgrzymki. Nawiązywane są no-
we znajomości (bywa i tak, że brat
i siostra po latach stają się mę-
żem i żoną, sporo już mamy par
małżeńskich zawartych właśnie na
pielgrzymce).

Łzy wzruszenia kręcą się
w oczach, kiedy starsi ludzie klękają
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na nasz widok, niekiedy sami ro-
nią łzy szczęścia, kiedy nas witają.
Chwytają aż za serce chwile – kiedy
mieszkańcy parafii, gdzie nocujemy,
rzucają nam pod nogi kwiaty, wrę-
czają bukiety, witają nas orkiestry
parafialne, jednostek OSP. . . cu-
downe chwile i dla nas, ale i tych
wspólnot parafialnych – prawdzi-
we święto w gminie bądź parafii. Na
strudzonych drogą Kaszubów czeka-
ją starannie przygotowane noclegi
w 90 % w domach, gdzie można do-
tknąć osobiście prawdziwej polskiej
gościnności.

Tak płyną już sierpniowe
dni. . . szybko, za szybko, już w oko-
licach Torunia jest półmetek drogi
na Jasną Górę.

W ciągu dnia rozważamy prawdy
zawarte w Credo. Bogactwo wiedzy
ks. Jana Perszona budzi szacunek
i uznanie – kopalnia wiedzy. Poszcze-
gólni kapłani w danym dniu omawia-
ją wybrane tematy związane z Eu-
charystią – wszak ten temat najbar-
dziej poznawaliśmy. Za Toruniem,
za sprawą tych, którzy dołączają na
trasie, Pielgrzymka Kaszubska liczy
już ponad 400 uczestników. W wielu
sercach radość, że już za parę dni
dojdziemy ponownie do celu, przed
tron Królowej Polski. Wielu ma już
naprawdę obolałe stopy, ale dzielnie
kroczą z uśmiechem i dają świadec-
two wiary. Wszyscy podziwiamy ks.
Jana Perszona, który mimo wątłe-
go zdrowia (zastawka od paru lat
wspomaga pracę serca) kroczy jak
nowo narodzony. Ks. Jan jednak
kondycję szlifuje przed pielgrzymką
w Tatrach Wysokich. W tym roku
i ja miałem przyjemność przez ty-
dzień zdobyć wraz z nim kilkanaście
najwyższych szczytów w Polsce.

Dni płyną. . . i już przedostatni
etap – Górka Przeprośna – miejsce
wybaczenia sobie wzajemnie róż-
nych grzeszków, przewinień. Niekie-
dy jedno szczere spojrzenie w oczy,
jedno szczere słowo, podanie dłoni,
jest tyle warte ile rzeka słów. . . Miej-
sce dla wielu naprawdę wyjątkowe,
dla mnie mówiąc szczerze też.

Ostatni wieczór – czas podsu-
mowań, podziękowań osobom, które
w sposób szczególny służyły piel-
grzymce – kapłanom, klerykom,
służbom: medycznej, technicznej,
transportowej, kwatermistrzowskiej
i innym. Ostatni pogodny wieczorek
ze wspólnym spiewem piosenek reli-
gijnych, patriotycznych i ludowych.
Ostatni także polowy Apel Jasno-
górski pieczołowicie przygotowany
przez młodzież poszczególnych para-
fii m.in. z: Gościccina, Redy, Pucka,
Wejherowa, Rumi, Gdańska Oru-
ni, Łodzi, zatem z wielu. . . bardzo
kaszubskich parafii. . .

12 sierpnia – odziani w szcze-
gólnie odświętne stroje i koszulki
kaszubskie z flagami i dużymi bane-
rami ruszamy na ostatni etap i już
20 km. przed Częstochową na jed-
nym ze wzniesień widzimy klasztor
jasnogórski. Śpiewamy klękając na
ulicy „O Maryjo witam Cię.. „głos
grzęźnie gdzieś w gardle, nie czu-
je się już bólu, tylko radość sobie
znaną.

Niebawem jesteśmy już na Alei
NMP i wraz ze wszystkimi grupami
Archidiecezji Gdańskiej wkraczamy
na Wały Jasnogórskie, gdzie Ojciec
Paulin wita naszą grupę. Jednocze-
śnie ogłasza wszystkim zebranym
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to, co wtajemniczeni wiedzieli już
wcześniej!!! W 2006 roku z oka-
zji 25-lecia Pieszej Pielgrzymki Ka-
szubskiej, Kaszubi pójdą z Helu
przez Częstochowę aż do Zakopa-
nego, i przejdą tym samym około
1000 km. Chcemy bowiem w ten
sposób wyrazić wdzięczność Bogu
za pontyfikat Jana Pawła II. Pod
krzyżem na Giewoncie ma zostać
odprawiona uroczysta liturgia eu-
charystyczna. Pośród pielgrzymów
euforia, radość, oklaski i rozmowy
o tym, że trzeba już planować urlop
na cały miesiąc w przyszłym roku.

Przechodzimy w grupie do ka-
plicy Matki Bożej. Tu każdy osobi-
ście przeżywa swą drogę krzyżową
i swoje zmartwychwstanie. Po wyj-
ściu z klasztoru idziemy zwartą

kolumną po bagażem, bo wieczo-
rem powrót specjalnym pociągiem
do domów.

Piszący jednak ma to szczęście,
że wraz z grupą 45 Kaszubów – Piel-
grzymów wieczorem od razu spod
Jasnej Góry wsiądzie do autokaru
i pojedzie najpierw do miasteczka
Stain na południu RFN - (mia-
sto partnerskie Pucka), by później
spotkać sie z Benedyktem XVI i ty-
siącami młodych w Kolonii.

O tym jednak już w następnym
numerze „Kany”.

Składam serdeczne podziękowa-
nie wszystkim, którzy towarzyszyli
mi swą modlitwa podczas pielgrzy-
mowania, a tych jak wiem było
w parafii sporo.

Jan Trofimowicz jr.

Bracia porządkowi, ks. biskup Ryszard Kasyna, który szedł z pielgrzymami przez
cały dzień i brat „Żwirek” – Teofil Sprawka – najstarszy pielgrzym (lat 83), który
przeszedł dzielnie wszystkie pielgrzymki, w 2005 r. też.
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OBCHODY 25-LECIA „SOLIDARNOŚCI”

Ostatnie dni sierpnia obfitowa-
ły w różne uroczystości związane
z obchodami 25 rocznicy podpisania
porozumień sierpniowych w Stoczni
Gdańskiej.

14 września w Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich zorganizowano wieczornicę
poświęconą przypomnieniu wydarzeń
z sierpnia 1980 roku. Na uroczy-
stość przybyli świadkowie tamtych
wydarzeń: współorganizator strajku
w Stoczni Gdańskiej – obecny wice-
marszałek województwa pomorskiego
Bogdan Borusewicz oraz działacz „So-
lidarności” w Porcie Gdańskim Cze-
sław Nowak. Obecni byli też: przed-
stawiciel struktur wojewódzkich „So-
lidarności” nauczycielskiej Ludwik
Jakubek, przewodnicząca nauczyciel-
skiej „Solidarności” w gminie Trąbki
Wielkie Agnieszka Kempa, przedsta-
wiciele władz samorządowych – wójt
Błażej Konkol i przewodniczący Rady

Gminy Józef Sroka, radni, mieszkań-
cy oraz młodzież.

Głównym punktem spotkania by-
ła część słowno – muzyczna, przygoto-
wana przez młodzież pod kierunkiem
Stanisława Szulista. Absolwenci gim-
nazjum: Agnieszka Bąk, Marta Idem,
Kinga Kotula, Magdalena Paradec-
ka, Marek Kotula, Paweł Schuchardt
i Tomasz Schuchardt wprowadzili ze-
branych w atmosferę okresu zniewo-
lenia i dążenia Polaków do odzyskania
pełnej wolności.

Po części artystycznej głos za-
brali goście, działacze „Solidarności”,
którzy wspominali wydarzenia i prze-
życia sprzed 25 lat.

Uczestnicy tego jubileuszowego
spotkania mogli także podziwiać wy-
stawę nielegalnych wydawnictw, bro-
szur, ulotek i plakatów z pamiętnych
dni sierpnia 1980 roku.

Dorota Niewiadomska

Bogdan Borusewicz dzieli się wspomnieniami sprzed 25 lat.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

26 sierpnia w naszym kościele
odprawiona została Msza św. w in-
tencji ks. Dariusza Woźnego, który
z dniem 28 sierpnia został prze-
niesiony dekretem ks. arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego do parafii
św. Walentego w Gdańsku Matarni.
Pod koniec Mszy św. grupy parafial-
ne oraz osoby podziękowały ks. Dar-
kowi za 2-letnią posługę kapłańską,
a ks. Darek podziękował parafia-
nom oraz ks. prałatowi Edwardowi
Szymańskiemu. Po Mszy św. ks. Da-
rek zaprosił parafian na pożegnalny
poczęstunek do Domu Pielgrzyma.

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

– Klaudia Krystyna Makuch, córka
Alicji i Sylwestra z Kleszczewa;

– Cezary Piotr Daniec, syn Kata-
rzyny i Rafała z Czerniewa;

– Weronika Anna Bartosewicz, cór-
ka Anny i Bogdana z Trąbek
Wielkich.

***
2 września odbyła się VII zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie. Głównym punktem porządku
obrad było podjęcie uchwały w spra-
wie zmian w Planie Rozwoju Lo-
kalnego Gminy Trąbki Wielkie na
lata 2004–2006. Zmiany te wynik-
nęły z konieczności dostosowania
zapisów w tym Planie do wymogów
formalnych, jakie należy spełnić,

aby starać się o dofinansowanie za-
dań z funduszy unijnych. Ponadto
podjęto uchwałę w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2005 r.

Zwiększono wydatki budżetowe
o kwotę 200 tys. zł z przezna-
czeniem na:

– budowę wiaty festynowej w Cząst-
kowie – 4 tys. zł

– budowę świetlicy w Ełganowie –
12 tys. zł

– opracowanie dokumentacji obej-
mującej zwodociągowanie gminy
– 17 tys. zł

– rozbudowę wodociągu w Błotni –
30 tys. zł

– kanalizację sanitarną w Trąbkach
Wielkich (ul. Sportowa i Leśna) –
26 tys. zł

– ocieplenie i elewację Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich –
70 tys. zł

– budowę parkingu przy świetlicy
w Gołębiewku – 11 tys. zł

– budowę fundamentów pod wiaty
przystankowe dla dzieci w Doma-
chowie, Kleszczewie, Trąbkach
Małych i Rościszewku – 4 tys. zł

– zakup i montaż hydroforu w Kło-
dawie – 22 tys. zł

– dotację dla GOK na organizację
XII Turnieju Sołectw – 4 tys. zł.

Zmniejszono planowane wydatki
budżetowe o kwotę 365 tys. zł,
w czym największą pozycję stano-
wi kwota 321 tys. zł, przeznaczona
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w planie na realizację zadań so-
łeckich w Postołowie, Zaskoczynie
i Złej Wsi, na które gmina nie
otrzymała dofinansowania z fundu-
szy unijnych. Każde z tych sołectw
otrzymało z tegorocznego budżetu
gminy po 24 tys. zł na częściową
realizację swoich zadań, a budo-
wa świetlicy w Gołębiewie Średnim
została przesunięta na 2006 r.

***
3 września w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
otrzymał Igor Jan Galiński, syn
Beaty i Adama z Trąbek Wielkich.

***
W dniach od 4 do 11 wrze-
śnia w naszym sanktuarium odbył
się tygodniowy odpust ku czci Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Obszerną relację z uroczystości cen-
tralnej w dniu 11 września, połączo-
nej z dożynkami i wręczeniem wy-
różnień wzorowym rodzinom, oraz
z festynu dożynkowego na stadionie
zamieszczamy na stronach 7–13.

***
20 września odbyła się VIII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m.in. następujące tematy:

1. Wójt poinformował, że w wyni-
ku postępowania kwalifikacyjnego
przed komisją w dniu 24 sierpnia,
egzamin na nauczyciela mianowa-
nego zdali:

– Bogusława Chylińska, Anna Pu-
ta i Ewa Wójcik z Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich;

– Michał Olejnik ze Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich;

– Monika Kosińska z Przedszkola
w Trąbkach Wielkich;

– Maciej Gemborys z Zespołu Szkół
w Mierzeszynie.

2. Wójt poinformował, że przedłużył
Pani Stanisławie Gralak powierze-
nie stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej w Trąbkach Wielkich
na rok szkolny 2005/2006.

3. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu
do sprzedaży 2 mieszkań w budynku
komunalnym przy ul. Morenowej 1
w Sobowidzu.

4. Wyrażono zgodę na sprzedaż
działki nr 50/3 o pow. 0,11 ha, po-
łożonej w Granicznej Wsi, na rzecz
współwłaścicieli przyległej działki
nr 52/1, zabudowanej budynkiem
wielorodzinnym, na polepszenie wa-
runków mieszkaniowych (budowa
budynków gospodarczych i zbiorni-
ków na ścieki).

4. Podjęto uchwałę o nabyciu pasa
drogi do gminnego wysypiska śmie-
ci w Gołębiewie Wielkim (działka nr
135/2 o pow. 0,11 ha) w celu uregulo-
wanie stanu prawnego korzystania
z tej drogi.

5. Podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do sporządzenia zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi
Trąbki Małe.

6. Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentów wsi Go-
łębiewo Średnie.
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Nowo ochrzczona Klaudia Krystyna Makuch z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczony Cezary Piotr Daniec z rodzicami i chrzestnymi.
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Nowo ochrzczona Weronika Anna Bartosewicz z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczony Igor Jan Galiński z rodzicami i chrzestnymi.
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7. Podjęto uchwałę w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego za rok 2004 Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Trąbkach Wielkich.

8. Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2005 r.

Po stronie dochodów zwiększo-
no plan o kwotę 50 tys. zł:

– z tytułu dotacji z Kontraktu
Wojewódzkiego na wymianę okien
w SP Kłodawa – 40 tys. zł
– za wynajem autobusów gminnych
– 10 tys. zł.

Po stronie wydatków zwiększo-
no budżet o kwotę 80 tys. zł:

– na wynagrodzenia dla Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej –
20 tys. zł
– na transport uczniów do szkół –
30 tys. zł
– na wzrost kosztów na korespon-
dencję urzędową – 10 tys. zł
– na ryczałty dla sołtysów – 10 tys. zł
– na składki PFRON – 3,5 tys. zł
– na przeciwdziałanie alkoholizmo-
wi – 6,5 tys. zł.

Ponadto dokonano przesunięć środ-
ków w budżecie w kwocie 15 tys. zł
na remonty w Szkole Podstawo-
wej w Czerniewie (Szkoła pozyskała
od sponsora również 15 tys. zł na
te cele). Przesunięto także kwotę
15 tys. zł na wypłatę zasiłków celo-
wych z niewykorzystanych środków
na dodatki mieszkaniowe.

Źródłem pokrycia różnicy pomiędzy
dochodami i wydatkami budżetu
w kwocie 30 tys. zł są tzw. wolne
środki.

9. Radni zatwierdzili skład komisji
ds. rozpatrywania wniosków o nada-
nie tytułu „Honorowy Obywatel
Gminy”. Przewodniczącym został
wójt Błażej Konkol, a w skład ko-
misji weszli ponadto:
– z delegacji Rady Gminy – Józef

Sroka i Czesław Makowski;
– z delegacji organizacji pozarządo-

wych – Przemysław Sautycz;
– jako przedstawiciel związków wy-

znaniowych – ks. prałat Edward
Szymański.

10. Wójt przedstawił informację
z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2005 r. Plan dochodów
został wykonany w 54,3 %, jed-
nak niepokój budzi całkowity brak
sprzedaży gminnych działek budow-
lanych, przez co znacznie zmniej-
szają się możliwości inwestowania
przez gminę z dochodów własnych.
W I półroczu nastąpił dalszy wzrost
zaległości mieszkańców i firm do
budżetu gminy w stosunku do lat
poprzednich i na dzień 30 czerwca
2005 r. wynosił 1,34 mln zł. Wzrost
zaległości nastąpił we wszystkich
rodzajach opłat tj. w czynszach
mieszkaniowych, w opłatach za wo-
dę i ścieki komunalne, w podatkach
od nieruchomości, środków trans-
portu i rolnym.

Plan wydatków został wykonany
w 48,2 %.

***

21 września w Gdańsku, z rąk
Pomorskiego Kuratora Oświaty Je-
rzego Ochotnego, awanse na sto-
pień nauczyciela dyplomowanego
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odebrali nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich: Ire-
na Drożyńska, Lucyna Rekowska
i Monika Rysiewicz. Gratulujemy!

***
W Wojewódzkim Konkursie „Pięk-
na wieś”, zorganizowanym przez
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Gdańsku, na szczeblu
naszej gminy laureatami zostali:

– w kategorii zagród rolniczych
zwyciężyli Ewa i Jan Wilk
z Kleszczewa;

– w kategorii zagród nierolniczych
pierwsze miejsce zdobyła Anna
Nowińska z Trąbek Wielkich,
a drugie miejsce przypadło Ja-
dwidze i Marianowi Smolar-
czykom z Kleszczewa. Wyróż-
nienie w tej kategorii zdobyli Jo-
lanta i Ryszard Kula z Klesz-
czewa.

Na szczeblu powiatowym tego
konkursu Ewa i Jan Wilk zdo-
byli wyróżnienie! Gratulujemy!

Opracował S. D.

Msza św. na zakończenie posługi ks. Dariusza Woźnego w naszej parafii – składa
on podziękowania ks. proboszczowi.
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Pieśń miłości

Najświętsze Twe imię Maryjo: Miriam
O skromna Pani niosąca słońce
W pokorze serca w wierności Bogu
Niosące wiecznej miłości wrota

Kochana Matuś o Święta Anno
Pragnę pozostać złączona w Tobie
Wierna mądrości, której uczyłaś
Tak czasem trudno; Och dziecię moje

Serce Jezusa lilią kwitnące
W bielutkiej Hostii ukrytaś Ty
Dajesz nadzieję wolności, miłości
Otwierasz szczęście; spełnienie dni

Krzyżu Chrystusa Krzyżu Zbawienia
Bądź pozdrowiony o Zbawco mój
Przyjęłam wespół; dwoje brzemiona
Bóle rodzenia otwórzcie się

Najświętsze łono miłości Zbawczej
Szczęśliwość dotknięta dotykiem Boga
O tak utrudzone bólami rodzenia
I podwyższone w miłości wiecznej

W czasie, przestrzeni, chwili, milczeniu
Szeptem ogarniasz duszę moją słabą
Wspierasz, pomagasz, prowadzisz, miłujesz
Promieniem słońca przenikasz całą

Czym zasłużyłam; czym godna jestem
Nawet wyszeptać Święte Imię Twe
Czy też milczeniem potwierdzić gotowość
Kłosie złocisty; Och gdzieś Ty gdzie

Halina Kanka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2005

1. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Jadwigi – p. Papis

2. Dziękczynna i o zdrowie dla
Edeltraut i Róży, godz. 730

Dziękczynna za plony,
z Czerniewa i Czerńca,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

Za śp. Kazimierza i Zygmunta
Dubiellów oraz zmarłych
z rodziny Drągów, a także
Romana Jaszczyka, godz. 1800

3. Za zmarłych z rodzin Lagów
i Szczodrowskich

5. Za śp. Martę, Bernarda,
Danutę i Huberta
Lewańczyków
Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Zofii
i Janusza Jarominów

6. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Jerzego
Matulewicza – p. Bolczak

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Stanisława
Kostki – p. Olszewskiej
(Czerniewo)
Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Moniki Płazy, z int.
rodziców

8. Za śp. Józefa Tyca
(17. rocznica śmierci)

9. Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Czesławy i Rajmunda
Miecznikowskich, godz. 730

Za śp. Władysława Szostka,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 80-lecie
urodzin Józefa Stolca,
godz. 1100

Dziękczynna za plony,
z Kleszczewa, godz. 1800

10. Za śp. Anitę Heyer
i Franciszka Konkel

11. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

12. Za śp. Ryszarda Kruka
(2. rocznica śmierci)
Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(18. rocznica śmierci)
(Czerniewo)

15. Za śp. Różę Marchewicz
(10. rocznica śmierci)

16. Za śp. Antoninę i Andrzeja
Czerwińskich oraz
śp. Stanisławę i Józefa
Dopierałów, godz. 730

Dziękczynna z rodziny
Grotów, godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 76. rocznicę
urodzin Jadwigi Zarembskiej,
o zdrowie i błogosławieństwo
Boże, z int dzieci i wnuków,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

19. Za śp. Witolda Piszczuka
20. Za śp. Urszulę Salewską
21. Za śp. Łucję Selka
22. Dziękczynna w 50-lecie

sakramentu małżeństwa
Agaty i Jana Halbów oraz za
zmarłych z rodziny Halbów
i Świeczkowskich
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23. Za śp. Urszulę Kinder
(4. rocznica śmierci) oraz
za zmarłych z tej rodziny,
godz. 730

Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Józefa Ziemannów, godz. 900

(Czerniewo)

Za śp. Władysława Kankę
(3. rocznica śmierci),
godz. 1100

Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Kingi Kotuli,
godz. 1800

25. Za śp. Jana Świeczkowskiego
(2. rocznica śmierci)

26. Za śp. Jana Kantaka
(2. rocznica śmierci)
(Czerniewo)

Za śp. Jana Ohl

27. Za śp. Bertę Stefan oraz za
zmarłych z tej rodziny

28. Za zmarłych z róży
św. Katarzyny – p. Keler

29. Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Agnieszki i Zygmunta
Szarmachów

30. Za śp. Metę Cymermann,
godz. 730

Za śp. Marię i Władysława
Knitter, godz. 1100

Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Wojciecha Kreftów,
godz. 1800

SPIS TREŚCI

Kiedy odmawiasz Różaniec?,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . 5

Pokłosie odpustowe,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . . 7

Powitanie ks. Arcybiskupa
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rolników, Andrzej Dończyk . . . . . 11
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Edward Szymański . . . . . . . . . . . . 13
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W drodze, Jan Trofimowicz jr. . . 18
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

2 października: Karolina Anna Tarnowska,
3 października: Kornel Tarczyński, Miłosz Dubiella,

Weronika Wiśniewska, Natalia Karolina Meyer,
23 października: Marta Kurek

Rocznice sakramentu małżeństwa
18 października: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki i Mariusza Krzywińskich
5 października: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Bogumiły i Andrzeja Sekutowskich
7 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Mariana Rekowskich
7 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Zofii i Janusza Jarominów
29 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Wojciecha Kreftów
6 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ludwiki i Waldemara Zdunów
11 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Reginy i Leszka Głowackich
9 października: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Czesławy i Rajmunda Miecznikowskich
23 października: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Józefa Ziemannów
22 października: 50. rocznica sakramentu małżeństwa

Agaty i Jana Halbów
29 października: 50. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki i Zygmunta Szarmachów

ODESZLI DO PANA

7 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Muchy
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


