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Ja jestem

zmartwychwstaniem

i życiem.

Kto we Mnie wierzy,

choćby i umarł,

żyć będzie.

Każdy, kto żyje

i wierzy we Mnie,

nie umrze na wieki.

Wierzysz w to?
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ŻYCIE NASZE ZMIENIA SIĘ, ALE SIĘ NIE KOŃCZY

Tę prawdę, wyrażoną w prefa-
cji mszalnej odnawianej w Mszach
św. za zmarłych, mocno akcentuje
się w listopadzie, miesiącu poświę-
conym szczególnej pamięci Kościo-
ła o zmarłych. Idziemy na groby.
W tym miesiącu częściej zapala-
my znicze, składamy kwiaty, stawia-
my bliskim zmarłym pomniki. To
wszystko świadczy o naszej pamięci
o nich i miłości do tych, których
z naszych rodzin Pan powołał do
innej rzeczywistości.

Zmarłym jednak najbardziej po-
trzeba modlitwy. Zewnętrzne ozna-
ki pamięci niech prowadzą nas do
niesienia zmarłym istotnej pomocy
duchowej, zdolnej skrócić im czas
czyśćcowego oczyszczenia i dołącze-
nia do wspólnoty zbawionych.

Czy prosisz o Mszę św. za zmar-
łych rodziców, rodzeństwo chociaż

raz w roku? Jeśli ty zapominasz
o nich, wiedz, że i rodzina zapomni
o tobie po twoim odejściu. Myślę,
że chociaż raz w roku należałoby
poprosić o Mszę św. za zmarłych
z rodziny, będącą dla nich najsku-
teczniejszą pomocą. Dołączamy do
tego naszą obecność na tej Mszy św.
i przyjęcie Komunii św., którą ofiaru-
jemy za dusze oczekujące w czyśćcu
na naszą pomoc.

Tradycyjne „wypominki” są po-
bożną praktyką, w której modlitwie
nie samego tylko księdza, ale Ko-
ścioła, polecamy naszych bliskich
zmarłych. Listopad jest dobrym cza-
sem, by uczulić naszą wrażliwość na
niesienie wielorakiej duchowej po-
mocy duszom czyśćcowym, które są
„najbiedniejsze z biednych”.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2005

6 listopada: 32. Niedziela zwykła

Mdr 6,12–16
1 Tes 4,13–18
Mt 25,1–13

Czytaliśmy, że o północy rozlegało
się wołanie. Kto wołał? Chyba nie
oblubieniec. Wydaje się, że był da-
leko. Skoro panny głupie zdążyły
wybiec, by kupić oliwę, nie zastały
go w drzwiach. Nie wołały panny,
bo wszystkie spały. Może zawołał

przypadkowy przechodzień. Widział
dom, w którym wygaszono światła,
nie przypuszczał, że czekają w nim
na wesele. Może to wołanie tylko się
przyśniło. Ale trudno, żeby ten sam
sen przyśnił się dziesięciu śpiochom.
Mogły wyrzuty sumienia zbudzić nie-
mądre panny, ale przecież wszystkie
się zbudziły. Spotykamy się chyba
z głosem samego Boga, który może
nas obudzić nie tylko o północy, ale
o każdej porze dnia.
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„Niech Cię nawet sen nasz chwa-
li”. – Jeżeli ktoś zaśnie z myślą
o Bogu, to i obudzi się z myślą
o Nim, choćby i sam usnął, i lampy
usnęły. Panny, które z płonącą lampą
w ręku myślały o powitaniu oblu-
bieńca, chociaż usnęły, od razu były
gotowe powitać pana ze światłem.
Pamiętajmy o wieczornym pacierzu.
On jest naszą troską o to, by być
przygotowanym na przyjście Pana.
13 listopada: 33. Niedziela
zwykła

Prz 31,10–13.19–20.30–31
Flp 4,12–14
Mt 22,1–14

Człowiek, który zakopał talent,
wprawdzie go ocalił, ale nic ponadto.
Tak obawiał się straty, że nie zary-
zykował – i właśnie dlatego stracił.
Liczył tylko na siebie.

Niepokoją nas słowa Jezusa:
„Każdemu bowiem, kto ma, będzie
dodane, tak że będzie miał nadmiar,
temu zaś, kto nie ma – zabiorą nawet
to, co ma”. Ile w tych pozornie niepo-
kojących zdaniach spokoju, miłości.
Ewangelia – nawet kiedy opowiada
o bankach, brzęczącej monecie, becz-
kach oliwy – w istocie mówi o miłości.

Kto wierzy w Boga, ten ufa Je-
go niewidzialnej opatrzności, a więc
podejmuje ryzyko. Zaufajmy Bogu,
kiedy niepokoimy się o przyszłość,
kiedy wierzymy, czy wątpimy, kiedy
przyjmujemy powołanie, kiedy cierpi-
my. Mądry ufa Bogu, nie sobie. Ten,
kto kocha i współpracuje z łaską Bo-
żą, żyje miłością – ma jej coraz więcej.
Ten, kto ma jej za mało – będzie jej
miał coraz mniej.
20 listopada: 34. Niedziela
zwykła, Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

Ez 34,11–12.15–17

1 Kor 15,20–26.28
Mt 25,31–46

Czytamy o Chrystusie Królu, któ-
ry zasiądzie na swym tronie chwały
w otoczeniu aniołów, a przecież w cza-
sie sądu okaże się, że przychodził do
nas jako nas bliźni głodny, spragnio-
ny, bezdomny, obdarty, prześladowa-
ny. Trzeba ze wzruszeniem rozpoznać
niewidzialnego Króla – w biedaku
oczekującym od nas miłości.

Ile jest cichych uroczystości Chry-
stusa Króla bez wspaniałych procesji.
Każde zwycięstwo nad własną słabo-
ścią, każde nawrócenie – to dyskretne
święto tego Króla.
27 listopada: I Niedziela
Adwentu

Iz 63,16b–17.19b; 64,3–7
1 Kor 1,3–9
Mk 13,33–37

W świętym czuwaniu kryje się ostrze-
żenie i nadzieja. Ostrzeżenie, że mo-
żemy przegapić wielką sprawę, na-
dzieja, że Bóg chce się nami posługi-
wać. Czuwajmy nawet wtedy, gdy się
przedłuża Jego nieobecność i mogłoby
się wydawać, że nie przyjdzie. Kiedy
myślimy o Bogu, starajmy się tak
zachowywać jak zakochani, którzy
stale czekają na spotkanie, telefon,
rozmowę, najmniejszy upominek. Kto
kocha, czeka na ukochanego. Czasem
oczekiwanie jest już miłością.

Czekanie
Popatrz na psa uwiązanego przed
sklepem / o swym panu myśli / i rwie
się do niego / na dwóch łapach czeka /
pan dla niego podwórzem łąką lasem
domem / oczami za nim biegnie /
i tęskni ogonem

pocałuj go w łapę / bo uczy jak na
Boga czekać

Ks. Jan Twardowski
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MYŚLĄC O OJCZYŹNIE

W okresie stanu wojennego nie-
mal wszyscy Polacy znali i śpiewali
wzruszającą pieśń o Ojczyźnie: „Oj-
czyzno ma, tyle razy we krwi ską-
pana, o jak wielka jest Twoja rana,
jakże długo cierpienie twe trwa.”
Skąpana we krwi 123 lata niewoli,
zsyłek na Sybir, a później w hitle-
rowskich obozach koncentracyjnych
i radzieckich gułagach. Upodlona
także po II wojnie światowej przez
zaprzedanie narodu Związkowi Ra-
dzieckiemu ręką własnych synów-
-zdrajców. Żołnierze Armii Krajowej
byli katowani w polskich więzie-
niach już po zakończeniu działań
wojennych za to, że chcieli wol-
nej Ojczyzny. Nie wolno było mło-
dym Polakom mówić o okrutnych
zbrodniach dokonanych na polskich
oficerach, żołnierzach, inteligencji
w obozach w Ostaszkowie, Koziel-
sku, Miednoje i Starobielsku.

Za wolność Polacy zapłacili dro-
gą daninę cierpienia, męczeństwa,
niewoli i upodlenia. Polska chce
wolności i o nią walczyli szlachetni
synowie narodu i modlili się świę-
ci: Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży
kardynał Stefan Wyszyński, ks. Je-
rzy Popiełuszko, a szczególnie Jan
Paweł II Wielki.

***
Na Jasnej Górze codziennie o go-

dzinie 15.30 przed Cudownym Ob-
razem Królowej Polski odprawiana
jest Msza św. za Ojczyznę, któ-
rej towarzyszy modlitwa ks. Piotra
Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas

nie wypuszczać, a za przyczyną Naj-
świętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by To-
bie zawsze wierna, chwałę przyno-
siła Imieniowi Twemu, a syny swe
wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką mi-
łość ku braciom i najmilszej Matce,
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludo-
wi Twemu, swoich pożytków zapo-
mniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi
Twoje, rządy kraju naszego spra-
wujące, by wedle woli Twojej ludem
sobie powierzonym mądrze i spra-
wiedliwie zdołali kierować. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***
Wielka sekretarka Bożego Mi-

łosierdzia św. Faustyna Kowalska
zapisała w swoim Dzienniczku kil-
ka modlitw wznoszonych do Boga
za umiłowaną Polskę: „Ojczyzno
moja kochana, Polsko, o gdybyś
wiedziała ile modlitw i ofiar do Bo-
ga za ciebie zanoszę. Ale uważaj
i oddawaj chwałę Bogu. Bóg cię wy-
wyższa i wyszczególnia, ale umiej
być wdzięczna”. (Dz. 1038)

Dalej dodaje: „Często się mo-
dlę za Polskę, ale widzę wielkie
zagniewanie Boże na nią, iż jest
niewdzięczna. Całą duszę wytężam,
aby ją bronić. . . Kiedy widzę Jego
zagniewanie, rzucam się z ufnością
w przepaść miłosierdzia i w nim
zanurzam całą Polskę. . . Ojczyzno
moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma
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dnia, w którym bym się nie modli-
ła za ciebie”. (Dz. 1188). I jeszcze
szczególne orędzie: „Gdy się mo-
dliłam za Polskę, usłyszałam te
słowa: Polskę szczególnie umiłowa-
łem, a jeśli posłuszna będzie wo-
li mojej, wywyższę ją w potędze
i świętości. Z niej wyjdzie iskra,
która przygotuje świat, na ostatecz-
ne przyjście moje”. (Dz. 1732) Wielu
interpretowało te słowa w odniesie-
niu do wyboru na Stolicę Piotrową
kardynała Karola Wojtyły. Ojciec
święty Jan Paweł II podczas konse-
kracji Kościoła Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach, nawią-
zał w homilii do wspomnianego
wyżej orędzia i odniósł do do na-
bożeństwa do Miłosierdzia Bożego.
To w Polsce Pan Jezus objaśnił
św. Siostrze Faustynie tajemnicę
swojego Miłosierdzia, to w Polsce
Papież Jan Paweł II zawierzył świat
i ludzkość Bożemu Miłosierdziu,
a Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie Łagiewnikach ustano-
wił Światowym Centrum Bożego
Miłosierdzia.

***
Wielki Prymas Tysiąclecia kar-

dynał Stefan Wyszyński był nie-
ugięty w obronie Kościoła w Oj-
czyźnie naszej, i nie tylko słowem,
ale i postawą odwagi walczył o su-
werenność Polski. Ojczyznę kochał
jak dziecko swoją mamę. Nigdy
źle o niej nie mówił w wywiadach
udzielanych zagranicznym dzienni-
karzom, choć tyle doznał udręki od
rządzących Polską. Uczył, że o Oj-
czyźnie nigdy nie wolno źle mówić,
bo to nasz „zbiorowy dom”!. Za
podstawę obrony Ojczyzny uważał
rodzinę Bogiem silną. „Przekona-
liśmy się już tyle razy, że nasza

Ojczyzna, która przechodziła tak
ciężkie doświadczenia, uratowana
została dzięki temu, że życie Naro-
du chroniło się w rodzinach. I gdy
życia Narodu nie mógł pielęgnować
ani Naród, ani państwo, bo były
bezsilne, wtedy ratowali je rodzice”.
(Warszawa, 13.01.1957 r.) A w ka-
zaniu na Jasnej Górze wypowie-
dział patriotyczne słowa: „Możemy
mieć szacunek do wielu zdobyczy
innych narodów, ale wierność ślubo-
waliśmy naszej polskiej Ojczyźnie.
I tej wierności Ojczyźnie polskiej,
kulturze narodowej, kulturze chrze-
ścijańskiej w naszej polskiej ziemi
dochowamy. Na każdym progu wal-
czyć będziemy o to, aby Polska
Polską była. Aby w Polsce – po
polsku się myślało! Aby w Polsce –
polski duch Narodu chrześcijańskie-
go czuł się w swobodzie i wolności”.
(Jasna Góra, 1.06.1958 r.)

Posłuchajmy jeszcze innej pry-
masowskiej wypowiedzi o Jego
umiłowaniu Ojczyzny: „Polska ma
wspaniałą przeszłość, ma swoje
dzieje, kulturę, literaturę, sztukę,
rzeźbę. Musimy więc nieustannie
nawiązywać do przeszłości. Na-
ród bez przeszłości jest godny
współczucia. . . skazuje się dobro-
wolnie na śmierć, podcina korze-
nie własnego istnienia”. (Warszawa,
25.05.1972 r.)

„Dla nas po Bogu największa
miłość to Polska! Musimy po Bogu
dochować wierności przede wszyst-
kim naszej Ojczyźnie i narodo-
wej kulturze polskiej”. (Kraków,
12.05.1974 r.)

Prymas Tysiąclecia mocno był
złączony więzami miłości z Panią
Jasnogórską naszego Narodu. Jej
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obraz umieszczony w tyle samocho-
du zawsze towarzyszył mu w podró-
ży. Jej zawierzył Polskę, najpierw
w 9-letniej Nowennie i peregry-
nacji kopii Jasnogórskiego Obrazu
po wszystkich parafiach w Polsce
i wśród skupisk polonijnych poza
granicami Polski. To on w więzie-
niu obmyślił plan milenijnych uro-
czystości dla uczczenia 1000-lecia
chrztu Polski, który nie podobał się
ówczesnym polskim władzom i wie-
le czyniły wysiłku, by przeszkodzić
w jego realizacji.

Podczas Apelu Jasnogórskiego
(15.08.1974 r.) przed Cudownym
Obrazem ks. Prymas modlił się tymi
słowami: „Najlepsza Matko!. . . Pra-
gniemy Tobie powierzyć wszystko
co nam drogie. Pragniemy powie-
rzyć Ci naszą Ojczyznę, która nas
otacza swoją opieką, zapewnia spo-
kój, broni od nieprzyjaciół. Tak bar-
dzo pragnęlibyśmy, aby w Ojczyźnie
naszej, Królowo Polski, wszystkie
dzieci Twoje czuły się zespolone
duchem miłości i pokoju”.

W czasie Apelu Jasnogórskiego
30.03.1981 r. ks. Prymas wyrzekł
słowa modlitwy: „Najlepsza Matko!
W Twoje dłonie składamy Kościół
święty, w naszej Ojczyźnie. . . Od-
dajemy więc Tobie Matko całą na-
szą Ojczyznę, ludzi, którzy walczą
o chleb powszedni, o wolność, spra-
wiedliwość i pokój. . . W ich i we
własnym imieniu wołamy z całą
Ojczyzną: «Pod Twoją obronę»”.

***
Wielkim orędownikiem wolno-

ści i godności człowieka, zwłaszcza
robotniczego świata pracy, był mę-
czennik sługa Boży ks. Jerzy Po-
piełuszko, bestialsko zamordowa-
ny przez Służbę Bezpieczeństwa

14 października 1989 r. To on za-
inicjował w kościele św. Stanisła-
wa w Warszawie na Żoliborzu co-
tygodniowe patriotyczne Msze św.
w intencji Ojczyzny. Na te Msze św.
przybywali tłumnie robotnicy z całej
Polski. W patriotycznych kazaniach
mówił im o prawie do wolności,
do godnej pracy i swobodnego wy-
rażania swoich przekonań i wiary.
„Serdecznie” znienawidzili go za te
Msze św. i homilie esbecy. Nie prze-
baczyli mu tego, wydali na niego
wyrok śmierci. Nie powstrzymało
to jednak jego dzieła. Do jego grobu
ustawiały się kilometrowe kolejki,
by się pomodlić, zapalić znicz i zło-
żyć kwiaty. My z Trąbek Wielkich
też byliśmy tam w drodze powrotnej
z Częstochowy, dokąd wyruszyliśmy
pielgrzymką o uproszenie łaski ko-
ronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej. Chociaż było
to dwa lata po męczeńskiej śmierci
ks. Jerzego, jednak w kolejce do je-
go grobu przesuwaliśmy się prawie
godzinę.

Przytoczę kilka zdań z jego pło-
miennych patriotycznych homilii,
wygłaszanych podczas Mszy św. za
Ojczyznę:

„Stajemy dzisiaj z uczuciem
wdzięczności Bogu za to, że wysłu-
chał naszej uporczywej, od 3 miesię-
cy nieustannie zanoszonej modlitwy
o uwolnienie niewinnie więzionych
za przekonania. Stajemy z uczuciem
radości, że wiele więzionych sióstr
i braci jest dzisiaj razem z nami
tu na modlitwie, że powrócili do
swoich domów, że wracają do dzieci
ojcowie i matki, wracają żony do
mężów, mężowie do żon, a dzieci do
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rodziców. Modlimy się o to, by ide-
ały opłacone wysoką ceną krwi, łez,
więzienia i poniewierki, mogły bez
przeszkód realizować się w życiu
każdego Polaka. . . Prosimy Matkę
Najświętszą, aby pomogła wszyst-
kim w naszej Ojczyźnie zrozumieć,
że nie da się budować domu oj-
czystego na kłamstwie, przemocy
i nienawiści. Prosimy słowami Oj-
ca Świętego, który tak modlił się
4 sierpnia 1982 r.: «Matko może
jeszcze nigdy tak jak teraz, nie
trzeba było, abyś wzięła w swoje
macierzyńskie dłonie serca i my-
śli Polaków, abyś wzięła w swoje
ręce losy mojego narodu». . . Prosi-
my o błogosławieństwo robotnikom
w fabrycznym utrudzeniu, rolnikom
na chlebowym łanie, nauczycielom
i wychowawcom w trudzie naucza-
nia i wychowania, uczonym w mo-
zolnym dociekaniu, służbie zdrowia
w trosce o zdrowie i życie czło-
wieka, o błogosławieństwo wszyst-
kim, którzy budują dobro naszej
Ojczyzny. . . Nam, którzy w trudzie
i znoju walczymy o Prawdę, Spra-
wiedliwość, Miłość, Pokój i Wolność
w Ojczyźnie naszej, podaj pomocną
dłoń. Polski Królowo, Twoja wier-
na Polska do Twych stóp się chyli
i prosi: daj pokój naszym dniom,
a sercom Solidarność”. (Warszawa
Żoliborz, 26.08.1984 r.)

***
W rozważaniu o Ojczyźnie nie

może zabraknąć pamięci o wielkim
jej Synu Janie Pawle II. Papieżu,
który tyle słów i modlitwy poświęcił
przywróceniu suwerenności i pełnej
wolności naszej Ojczyźnie. I on za
to zapłacił wielką cenę, był to za-
mach na jego życie 13 maja 1981 r.,

a więc niecałe 3 lata po wstąpieniu
na tron papieski. Jakże ciepłe słowa
wypowiedział zaraz po wyborze pod
adresem Prymasa Tysiąclecia, że
nie byłoby wolności Kościoła w Pol-
sce bez jego silnej wiary i nieugiętej
postawy umiłowania Ojczyzny. Po-
zwolę sobie przytoczyć tylko nielicz-
ne wyjątki z papieskiego nauczania,
zawierzenia i postawy miłości do
Ojczyzny.

Podczas pierwszej pielgrzymki
do Ojczyzny, w czerwcu 1979 r. pa-
pież mówił do nas: „Ucałowałem zie-
mię polską, z której wyrosłem. Zie-
mię, z której wezwał mnie Bóg. . . na
Stolicę Piotrową w Rzymie. . . Po-
zdrawiam Was w imię Chrystusa
tak, jak nauczyłem się pozdrawiać
ludzi, tutaj w Polsce. . . W Polsce,
w tej mojej ziemi ojczystej, w któ-
rej stale tkwię głęboko wrośnięty
korzeniami mojego życia, mojego
serca, mojego powołania. . . W Pol-
sce, która przez cały ciąg tych
dziejów związała się z Kościołem
Chrystusowym i ze stolicą rzym-
ską. . . Obejmuję sercem każdego
człowieka żyjącego na polskiej zie-
mi. . . Kościół przyniósł Polsce Chry-
stusa. . . I dlatego Chrystusa nie
można wyłączyć z dziejów człowie-
ka. . . nie można też bez Chrystusa
zrozumieć dziejów Polski. . . Dzie-
je Ojczyzny. . . ogarniam i włączam
w tę jedyną Najświętszą Ofiarę Je-
zusa Chrystusa na placu Zwycię-
stwa. I wołam ja, syn polskiej ziemi,
a zarazem ja, Jan Paweł II papież,
wołam z całej głębi tego tysiąclecia,
wołam w przeddzień święta Zesła-
nia, wołam wraz z wami wszystki-
mi: Niech zstąpi Duch Twój, Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi, tej ziemi!”
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Żegnając się z Rodakami na lot-
nisku w Krakowie Balicach Ojciec
Święty prosił: „Zanim stąd odej-
dę, proszę Was, abyście całe to
duchowe dziedzictwo, któremu na
imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością. . ., aby-
ście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy, abyście szuka-
li zawsze duchowej pomocy u Tego,
którego tyle pokoleń ojców i matek
naszych je znajdowało, abyście od
Niego nigdy nie odstąpili. (Kraków,
10.06.1979 r.)

Podczas pielgrzymki do Oj-
czyzny w 1999 r. papież powie-
dział do polskich parlamentarzy-
stów: „W dwudziesty pierwszy wiek
Polska wchodzi jako kraj wolny i su-
werenny. Wolność ta, jeśli nie ma
zostać zmarnowana wymaga ludzi
. . . ofiarnych ożywionych miłością
Ojczyzny i duchem służby”.

W okresie stanu wojennego, pod-
czas audiencji środowych na placu
św. Piotra w Rzymie papież modlił
się za Ojczyznę do Królowej Pol-
ski. Oto niektóre wyjątki: „Z dawna
Polski Tyś Królową. . . weź w opie-
kę naród cały, niech rozwija się
wspaniały. Od 13 grudnia znów
cierpię z moim narodem. . . Przyj-
mij taką moją modlitwę nabrzmiałą
cierpieniem, Ty która jesteś Królo-
wą Polski i wy, święci patronowie
mej Ojczyzny. O Matko mojego na-
rodu! Dopomóż ażeby nie dał się
zwyciężyć złu, ale zwyciężał zło do-
brem. . . Takiego zwycięstwa nikt
nam nie może odebrać.” (Watykan,
23.06.1982 r.)

„Pani Jasnogórska i Matko mo-
jego narodu! Bądź z każdą polską

rodziną. Bądź obecna przy tych,
który Wigilii mieć nie będą, którzy
są oddzieleni od swoich rodzin. . .”
(Watykan, 22.12.1982 r.)

Zawierza Polskę Maryi: „Zawie-
rzam macierzyńskiej opiece Pani Ja-
snogórskiej siebie, Kościół, wszyst-
kich moich Rodaków, zawierzam
Jej każde polskie serce i każdą ro-
dzinę. . . Niech wszystkim pomaga
wzrastać w miłości Boga i miło-
ści ludzi, budować wspólne dobro
Ojczyzny. . . Proszę Cię Matko Ja-
snogórska, Królowo Polski, abyś
cały mój Naród ogarnęła Twoim
macierzyńskim sercem. . .
Miej w opiece Naród cały,
który żyje dla Twej chwały.
Niech rozwija się wspaniały.
Maryjo.

(Jasna Góra, 17.06.1999 r.)
Na zakończenie tych rozważań

przytoczę wiersz Mariana Herma-
szewskiego, napisany w 1999 r. na
pamiątkę spotkania Papieża w Par-
lamencie RP:

Kto Ojczyźnie służy – sobie służy
ma sumienie korzyści nie czeka
nie rozbija, nie kłamie, nie burzy
za fundament ma godność człowie-
ka.

Niechby ludzi cnota własna strzegła
wspólne dobro przeważało żale –
jeśli Polska ma być niepodległa
niech nią rządzą mędrcy, nie mą-
drale.

Trzeba żyć na serio, nie à propos
ekonomie ziemskie uduchowić
Lecz zmyj piętno Kaina – Europo!
Otwórz Polsko bramy Chrystusowi.

ks. Edward Szymański
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KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 11,17–27

Kiedy Jezus zbliżał się do Beta-
nii, jego przyjaciel Łazarz od kilku
dni spoczywał już w kamiennym
grobie. W międzyczasie do domu
Marty i Marii przybyło wielu poboż-
nych oraz mądrych Izraelitów. Z ich
ust płynęło wiele słów współczucia.
Z całą pewnością wszyscy żałowa-
li dobrego człowieka. Ale czy ten
akt spontanicznej solidarności, mógł
zmienić bolesną rzeczywistość? Albo
choć trochę pocieszyć okryte żałobą
kobiety.

Każdy z nas doświadcza śmier-
ci. Często przychodzi ona w sposób
niespodziewany, rozbijając w gruzy
wszystkie ludzkie plany. Kiedy od-
chodzi ktoś z naszych najbliższych,
także my słyszymy słowa współczu-
cia. Wielu przyjaciół i znajomych
składa nam kondolencje. Ale czy są
one w stanie usunąć z naszego ser-
ca ból po stracie ukochanej osoby?
Na pewno pomagają w tych ciężkich
chwilach, ale tak naprawdę niewiele
mogą zmienić.

Gdy Marta usłyszała, że nadcho-
dzi Jezus, zostawiła wszystko w do-
mu i wyszła mu na spotkanie. Pobie-
gła do tego, który mógł uczynić coś
więcej. Znała go osobiście i słyszała
o wielu cudach, jakie uczynił. Może
gdzieś w głębokiej podświadomości,
ufała, że zapowiedziany przez pro-
roków Mesjasz nie przychodzi tylko
współczuć.

Kiedy umiera ktoś bliski, jest
nam bardzo trudno otrząsnąć się z te-
go nieodwracalnego faktu. Pomyślmy
teraz, gdzie szukamy ukojenia dla na-
szego cierpienia? Może poddajemy się

beznadziejności lub uciekamy w przy-
słowiowy swój świat, gdzie zostajemy
sami z przepełnionymi beznadziej-
nością myślami. A może, podobnie
jak Marta, wychodzimy na spotkanie
z Jezusem, bo wierzymy, że tylko On
może uwolnić nas od smutku.

Gdy Marta przywitała się ze Zba-
wicielem, wypowiada zdanie, w któ-
rym ma jakby pretensje do Niego,
iż dopuścił do przedwczesnej śmierci
Łazarza.

Gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł.

Także wielu z nas wypowiada te
słowa w chwili, gdy śmierć zapukała
do drzwi naszego domu. Szczególnie
wtedy mamy pretensje do Stwórcy,
kiedy odchodzi ktoś młody lub ojciec
czy matka wielodzietnej rodziny. Dla-
czego Bóg na to pozwolił? Przecież
ten człowiek mógł tak wiele jeszcze
zrobić. Czemu przedwcześnie idzie
do ziemi? Niestety wielu ludzi stra-
ciło w takich okolicznościach wiarę.
Dzieje się tak dlatego, bo przywią-
zujemy zbyt mocną wagę do życia
ziemskiego. Natomiast życie wieczne
odkładamy na dalszy plan. Miejsce
chwilowego pobytu traktujemy ja-
ko coś stałego. Tak jakby ziemska
pielgrzymka miała trwać w nieskoń-
czoność.

Marta przez chwilę myśli podob-
nie, ale bardzo szybko uświadamia
sobie, że jej prawdziwa ojczyzna jest
w Niebie. A Ten, przed którym stoi,
jest Panem życia. Dlatego ze spoko-
jem i nadzieją w sercu wypowiada
następne zdanie:
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Lecz i teraz wiem, że Bóg da
Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił
Boga.

Jezus pociesza ją najpierw zapew-
nieniem zmartwychwstania. Lecz nie
jest to tylko próba ukojenia bó-
lu, lecz ogłoszenie radosnej nowiny
o perspektywie wiecznego szczęścia.
Jest przecież w drodze do Jerozoli-
my, gdzie ma złożyć siebie w ofie-
rze za grzechy całego świata, gdzie
ma zmartwychwstać jako pierwszy
z umarłych i raz na zawsze pokonać
śmierć. Dlatego w tym kontekście po-
winniśmy dziś odczytać jakże ważne
Chrystusowe słowa:

Brat twój zmartwychwstanie.
Dlatego każdy z nas uczestnicząc

w ceremonii pogrzebowej, staje twa-
rzą w twarz nie tylko ze śmiercią,
ale przede wszystkim z perspek-
tywą wiecznego szczęścia w Domu
Ojca. Każdego z nas na pewno smu-
ci rozstanie z bliską osobą. Jednak
przyjmując naukę Jezusa nie sta-
jemy w beznadziejnej rozpaczy, lecz
z nadzieją możemy popatrzeć w przy-
szłość. Dlatego tę najradośniejszą
Prawdę Wiary nie przenośmy w da-
leką rzeczywistość, ale żyjmy nią
każdego dnia. Co roku przeżywa-
my Święta Wielkanocne. Czy dociera
wtedy do nas ta piękna perspektywa
w chwili, gdy klękamy przy sym-
bolicznym grobie Chrystusa. Często
przyjmujemy ją rozumem, ale bardzo
często nasze serca są od niej da-
leko. Mamy w umyśle perspektywę
zmartwychwstania i dlatego możemy
powtórzyć za Martą:

Wiem, że zmartwychwstanie
w czasie zmartwychwstania w dniu
ostatecznym.

Przyglądając się dalszej części te-
go dialogu, dostrzegamy słowa wypo-
wiedziane przez Zbawiciela. Są one
kluczem do drzwi naszej nadziei:

Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem, Kto we mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

W tym momencie, nie możemy
mieć już wątpliwości co do misji
Jezusa na ziemi. On jest Panem
naszego życia. Tylko On może po-
cieszyć w smutku. Tylko On może
zbawić ciebie i mnie. Współczesny
człowiek, twórca nowoczesnej cywi-
lizacji, wprawdzie zdobywa kosmos,
ale w obliczu śmierci staje bezradny.
Konieczne jest wiec zaufanie Chry-
stusowi, który staje przy nas i daje
nam perspektywę w ciężkiej godzinie
śmierci kogoś bliskiego.

Listopad jest miesiącem szczegól-
nej modlitwy za zmarłych. Wiara
uczy nas tego, że osoba leżąca w gro-
bie nie odeszła w nicość, lecz w bar-
dzo konkretny stan życia wiecznego.
Dlatego dziś Jezus pyta ciebie i mnie
tak samo, jak przed prawie dwoma
tysiącami lat zapytał Martę:

Wierzysz w to?
Właśnie tak wiele zależy od odpo-

wiedzi, jaką każdy z nas udzieli sobie
osobiście. Na pewno wielu z nas
deklaruje się jako ludzie wierzący.
Ale dziś nie wystarczy tylko wie-
rzyć w Boga. Trzeba wierzyć Bogu.
Wierzyć we wszystko, co powiedział
w historii zbawienia. Wierzyć we
wszystko, gdy każdego dnia przema-
wia do nas z kart Pisma Świętego.
Tak, aby być szczęśliwym, już dziś
powinniśmy uwierzyć całym sercem,
że Jezus jest zmartwychwstaniem
i życiem.

ks. Dariusz Woźny
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BUDOWAĆ POZYTYWNE WZORCE
rozmowa z biskupem prof. Janem Bernardem Szlagą

Wypowiedź Księdza Biskupa,
przekazana w tym korespondencyj-
nym wywiadzie, dostarcza argu-
mentów, które nie tylko pozwolą
przeciwstawiać się katastroficznym
wizjom, ale przede wszystkim pod-
trzymają, a w razie potrzeby wyzwo-
lą w nas optymizm niezbędny do
działania na rzecz drugiego czło-
wieka. Ponieważ stan edukacji ści-
śle zależy od naszego stosunku do
otaczającej rzeczywistości, za któ-
rej obraz odpowiedzialni są ludzie
dorośli, odsłanianie mechanizmów
zła i wspieranie wysiłków przeciw-
stawiania się jemu, ma fundamen-
talne znaczenie dla rozpoczynające-
go swoją działalność opiniotwórczą
Ośrodka Edukacji Narodowej Ka-
tolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” z siedzibą w Gdańsku.

***
Szybka technicyzacja we wszyst-

kich obszarach naszej aktywności,
paradoksalnie coraz bardziej ab-
sorbuje czas i energię niezbędną
dla realizacji naturalnej potrzeby
pogłębiania sfery duchowej, sta-
nowiącej o istocie człowieczeństwa.
W rezultacie powstającej asymetrii
wiarę w ideały powoli zastępuje
akceptowanie relatywizmu moral-
nego. Przytłoczone gadżetami su-
mienie gaśnie, a nawołujące do
opamiętania głosy giną w szumie
informacyjnym. Lansowany w mass
mediach obraz pławiącego się w do-
brobycie człowieka sukcesu staje się

niekwestionowanym wzorcem do na-
śladowania, zwłaszcza dla młodego
pokolenia. Hedonizm zastępuje re-
ligię. Wyniszczająca walka o domi-
nację, malejący przyrost naturalny
oraz majstrowanie przy kodzie ge-
netycznym człowieka – przypomina-
jące budowanie współczesnej Wieży
Babel – dopełniają reszty. Czy doj-
dzie do zagłady kolejnej cywilizacji.
Zwracam się do Waszej Ekscelencji
z prośbą o skomentowanie tej ka-
tastroficznej wizji. Wizji społeczeń-
stwa, któremu pycha kazała zakwe-
stionować i odrzucić prymat Boga.
Proszę również o pewne sugestie
dotyczące strategii przeciwstawia-
nia się zagrożeniom współczesnego
społeczeństwa.

Wizja społeczeństwa ukazana
w tym pytaniu jest rzeczywiście ka-
tastroficzna. Technizacja, która nie
wyzwala energii ducha, relatywizm
moralny, który usiłuje się uspra-
wiedliwiać wolnością, czy wreszcie
hedonizm, który jest bardzo kuszącą
postawą życiową – oto niektóre bo-
lączki naszego wieku. Każda z tych
postaw jest w różnym stopniu na-
ganna, jak wszystko, co jest nazbyt
jednostronne i nie oparte na przeko-
nującej podbudowie. Tu dodatkowo
wchodzi w rachubę tworzywo wywo-
łujące zachowania niemoralne, czy
co najmniej zagrażające moralności.

Można wszakże pytać, czy to
jest naprawdę obiektywny obraz
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naszej rzeczywistości początków no-
wego wieku? Jestem przekonany, że
choć diagnoza wyłuskująca pojedyn-
cze zachowania jest poprawna, nie
wolno jej rozciągać na całe spo-
łeczeństwo. Zło ma to do siebie,
że bardziej rzuca się w oczy. Jest
ponadto wdzięcznym tematem dla
mass mediów, które wprost gonią
za każdą sensacyjną wiadomością.
Jest to bowiem rozbudowane do
ogromnych rozmiarów wyjście na-
przeciw człowieka, który lubi plotkę,
tym bardziej im wyżej postawionych
osób dotyczy. Jest przecież całkowi-
cie zrozumiałe, że nie poda się
w prasie, że przez jakieś skrzyżo-
wanie X przejechały tysiące osób
bez wypadku, natomiast będzie się
mówić o tym jednym, który miał
przebieg czy finał tragiczny. Tak
samo ma się sprawa z postawami
moralnymi. Nie mówi się zatem, że
dany obywatel Y jest człowiekiem
prawym i nie popełnił przestępstwa,
natomiast będzie się pisać o nim aż
do bólu, kiedy zdarzy się mu jakieś
potknięcie, co znów jest zawsze cie-
kawsze wtedy, kiedy dotyczy osób
ze świeczników życia publicznego.

Wszechobecne środki masowego
przekazu, teraz nawet o zasięgu
światowym (Internet!), najzwyczaj-
niej rejestrują przeróżne postawy
ludzkie, także postawy młodzie-
ży, nie ukazując kryterium wybo-
ru postawy najbardziej oczekiwanej,
a więc opartej na trwałych, prze-
konujących kryteriach. Z pewnym
zażenowaniem oglądam audycje te-
lewizyjne z udziałem młodzieży,
w których każe się im rozstrzygać

problemy niemałej wagi, nie wcho-
dząc bynajmniej w ocenę ich warto-
ściowania. Redaktorzy tych audycji
dają szansę wypowiadania różnych
poglądów, często nie do przyjęcia
przez ludzi wierzących, a ich podsu-
mowaniem jest jedynie głosowanie
za przyjęciem takiej bądź innej opcji.

Przeciwstawić się złu można je-
dynie w ten sposób, że będzie się
ukazywać wzorce godne naślado-
wania, pociągające. Dość prezento-
wania postaw moralnie złych, jało-
wych, zgniłych!

Państwo musi się stać sojuszni-
kiem dobrego wychowania młodych
ludzi, którzy będą wiedzieli, że przy-
zwoitość zachowań obowiązuje ich
wszędzie, a złe zachowanie winno
być napiętnowane a nawet karane,
jeżeli ktoś lekceważy dobro wspólne
– materialne czy moralne.

Raz po raz naocznie się prze-
konujemy, do czego prowadzi nie-
okiełznany pęd do bogacenia się, do
kariery, do sławy, często niezasłużo-
nej. Jest to często droga po trupach,
czyli za cenę ryzyka sprowadzania
na siebie skutków afer wywołanych
w myśl zionącej kłamstwem zasady,
że cel uświęca środki. Kiedy oglą-
dam ludzi uwikłanych w afery czy
sprzyjających aferzystom, a tak jesz-
cze niedawno postawionych wysoko,
w rzędzie ludzi ideowo wzorcowych,
jawi się żal i litość, że nikt ich nie
ostrzegł, że idą grząskim podłożem
i wnet zabraknie im mocy, by mogli
powstać i żyć normalnie.

Jesteśmy świadkami niebywałe-
go zalewu społeczeństwa negatywny-
mi informacjami przez środki maso-
wej komunikacji. Przekazywaniem
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do publicznej wiadomości pozytyw-
nych przykładów, z którymi przecież
spotykamy się znacznie częściej, nikt
nie jest praktycznie zainteresowany.
Prowadzić to musi do spowszednie-
nia zła, a nawet stanowi zachętę
do jego czynienia, ponieważ na ogół
nie słyszymy, aby przestępcę spotkał
prawomocny wyrok. Widać przecież
gołym okiem, że prawdziwą przy-
czyną demaskowania zła jest walka
o wpływy. Czy mógłby Ekscelencja
podzielić się z czytelnikami refleksją
dotyczącą wychowywania młodego
pokolenia w atmosferze panowania
owej swoistej propagandy klęski?

Przyszłość moralnego zdrowia
narodu widzę w rodzinie opartej na
ewangelicznym podłożu wierności
Bożemu prawu. W takiej rodzinie,
która powstaje z miłości, na pewno
Bóg znajdzie swoje właściwe miej-
sce, a jeśli On jest na pierwszym
miejscu, to wszystko inne jest na
swoim miejscu. W rodzinie, któ-
ra rządzi się miłością, jest miejsce
na prawa i na obowiązki. Jedno-
stronne akcentowanie praw dziecka
czy praw ucznia prowadzi do takie-
go przerysowania, że ginie poczu-
cie odpowiedzialności za powierzone
zadania, za swoją przyszłość. Carpe
diem jest nie do przyjęcia przez
ludzi, których wzrok sięga dalej niż
doraźna korzyść i wysiłek na krótki
dystans.

Jeżeli więc będą dalej karło-
wacieć nasze rodziny, bo brak im
impulsów do solidarnego wysiłku na
rzecz pomnażania dobra narodu, po-
czynając od przyrostu naturalnego
poprzez odpowiedzialne wychowa-
nie młodych ludzi, którym będzie

się tylko dawać, ale od których nie
będzie się wymagać, to możemy być
zagrożeni utratą własnej tożsamości
narodowej, co zaczyna być realne już
w niektórych krajach Europy. Jeżeli
młodzi ludzie będą biernymi spad-
kobiercami swoich rodziców, można
mieć wątpliwości co do ich prawdzi-
wego postępu w każdej dziedzinie
życia.

Przypomnijmy w tym miejscu,
co powiedział Sobór Watykański II
w swojej Deklaracji o wychowaniu
chrześcijańskim (n. 3). Powiedzia-
no tam, że rodzina jest pierwszą
szkołą cnót społecznych, potrzeb-
nych każdemu społeczeństwu. W ro-
dzinie chrześcijańskiej dzieci mają
niezastąpioną szansę zdobywania
pierwszego doświadczenia zdrowej
społeczności ludzkiej i Kościoła. Ko-
ściół dzięki swej katechizacji, któ-
ra należy do jego podstawowych
obowiązków, będzie wspierał każ-
dą inicjatywę wychowawczą, wszak
jest przecież z woli Bożej matką,
która wspiera wszystkich wierzą-
cych w ich zatroskaniu o wspólne
dobro społeczności ludzkiej, także
świeckiej.

Zadanie Ośrodka Edukacji Na-
rodowej będzie polegało na poszuki-
waniu opiniotwórczych odpowiedzi
na trudne, aktualne problemy sze-
roko rozumianej edukacji w świetle
społecznej nauki Kościoła. Pytania
będą kierowane do osób kompetent-
nych, cieszących się dużym autory-
tetem, których udzielane odpowiedzi
będą zgodne z duchem ewangelicz-
nym. Proszę Ekscelencję o udzielenie
zespołowi realizującemu to dzieło
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rad i wskazówek u progu działalno-
ści oraz o udzielenie błogosławień-
stwa.

Ośrodkowi Edukacji Narodowej
życzę wielu sukcesów w ukazywaniu
nowych dróg wychowania człowie-
ka. Niech grono osób życzliwych
i wspierających to dzieło będzie
jak najliczniejsze i jak najbardziej
oddane sprawie. Spełniając prośbę

Ośrodka, temu dziełu serdecznie
błogosławię.

Dziękuję za rozmowę.

Ferdynand Froissart
przewodniczący
Ośrodka Edukacji Narodowej
Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Tegoroczny Dzień Komisji Edu-
kacji Narodowej wszyscy pracow-
nicy oświaty z naszej gminy świę-
towali 13 października w Szkole
Podstawowej w Czerniewie. Wśród
zaproszonych gości obecni byli wójt
gminy Błażej Konkol, przewodniczą-
cy Rady Gminy Józef Sroka, patron
szkoły Zygmunt Bukowski, starszy
wizytator z Kuratorium Oświaty
w Gdańsku Iwona Michowska, dy-
rektorzy i nauczyciele oraz inni pra-
cownicy gminnych placówek oświa-
towych i przyjaciele szkół. W uro-
czystości wzięła też udział pani Ewa
Aeltermann, która przybyła z Nie-
miec na obchody święta patrona
Zespołu Szkół im. Ks. Pawła Aelter-
manna w Mierzeszynie.

Coroczne gminne spotkania są
okazją do złożenia życzeń i wręcze-
nia nagród wyróżniającym się pra-
cownikom oświaty przez dyrekto-
rów poszczególnych jednostek i wój-
ta gminy. Nagrodę wójta w tym
roku otrzymali Joanna Kucharska
(SP Kłodawa) i Michał Olejnik (SP
Trąbki Wlk.). Ponadto gratulacje
i nagrody otrzymali wszyscy dyrek-
torzy.

Nagrody dyrektora szkoły otrzy-
mali:
� Szkoła Podstawowa w Czernie-

wie: Anna Tysler, Maria Sautycz,
Teresa Karczewska, Wiesław Ko-
sikowski i Halina Lewańczyk.

� Szkoła Podstawowa w Trąbkach
Wielkich: Ewa Wojewódka, Jadwi-
ga Pianowska, Krystyna Kopicka
i Zdzisław Wrocławski.

� Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich: Ewa Wójcik, Janusz Beyer,
Bożena Witoń i Andrzej Gralla.

� Przedszkole w Trąbkach Wiel-
kich: Renata Zwara, Regina Ro-
gall, Ewa Bejner.

Wszystkim wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy.

Uroczystość uświetniły wystę-
py uczniów i nauczycieli ze szkoły
w Czerniewie. Oba występy przed-
stawiły w humorystyczny sposób
trudną pracę nauczycieli i wprowa-
dziły przyjazny nastrój. Wszyscy ze-
brani zostali zaproszeni na smaczny
poczęstunek.

Dorota Niewiadomska
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DOKONAŁ SIĘ PRAWDZIWY CUD
RZECZ O EUGENIUSZU KWIATKOWSKIM

Eugeniusz Kwiatkowski.

Eugeniusz Kwiatkowski, w la-
tach 1926–1930 minister przemysłu
i handlu oraz w latach 1935–1939
wicepremier do spraw gospodar-
czych, w swej książce „Dysproporcje
– Rzecz o Polsce przeszłej i obec-
nej” tak pisał o warunkach, w ja-
kich odzyskiwaliśmy niepodległość:
„W szarym listopadzie 1918 r. po
wiekowej, beznadziejnej niewoli, po
tragicznym i niszczącym rozdarciu
państwa polskiego, po wielu bez-
skutecznych porywach zbrojnych,
po bezmiarze klęsk i upokorzeń,
po nowej próbie podziału w Brze-
ściu, po doszczętnym zrujnowaniu
wielkiej części majątku narodowe-
go, po wyeksploatowaniu kraju ze

wszystkich sił żywotnych, po cał-
kowitej zagładzie podstaw waluto-
wych, kredytowych, komunikacyj-
nych, na zgliszczach przemysłu,
rolnictwa i handlu, zajaśniał wresz-
cie ten oczekiwany od tylu pokoleń
dzień wolności. Pod jednym silnym
wstrząsem rozleciało się spróch-
niałe już jarzmo niewoli i okupa-
cji. W oczach naszych dokonał się
prawdziwy cud, zaszedł niepraw-
dopodobny, fantastyczny fakt rów-
noczesnego rozgromienia i upadku
potęgi wszystkich trzech państw
zaborczych.” Autor tych słów przy-
czynił się do rozwoju gospodarczego
II Rzeczpospolitej. Jest on uważany
za jednego z ojców budowy i rozwoju
portu w Gdyni.

E. Kwiatkowski urodził się 30
XII 1888 r. w Krakowie. Gimnazjum
ukończył w roku 1907 w Chyrowie
i zaraz podjął studia na Wydzia-
le Chemii Politechniki Lwowskiej.
W 1912 r. uzyskał dyplom inżyniera
chemii w renomowanym Königliche
Bayerische Technische Hochschule
w Monachium. Jako student zwią-
zał się z ruchem zarzewiackim. Na-
zwa środowiska studenckiego wy-
wodzi się od pisma „Zarzewie” wy-
dawanego wśród młodzieży zwią-
zanej z obozem narodowym. Obóz
ten w przyszłości określony bę-
dzie mianem endecji od pierwszych
liter nazwy ugrupowania Narodo-
wa Demokracja. Zarzewiacy chcieli
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budować w podziemiach państwo
polskie wraz z jego strukturami.
Planowali prace nad stworzeniem
rządu narodowego i wojska pol-
skiego. Chcieli, aby odzyskanie nie-
podległości nastąpiło siłami narodu,
bez pomocy wybranych zaborców.
Odrzucali więc tak zwane programy
orientacyjne, które szukały pomocy
w odzyskaniu suwerenności w opar-
ciu o Austro-Węgry lub Rosję.

Po wybuchu I wojny świato-
wej, w 1916 r. wstąpił do Legionów,
awansując stopniowo do stopnia
podporucznika.

Po odzyskaniu niepodległości
prowadził jako docent wykłady na
Politechnice Warszawskiej z zakre-
su chemii węgla i gazownictwa.
W 1923 r. profesor Ignacy Mo-
ścicki (prezydent Polski w latach
1926–1939), naczelny dyrektor Fa-
bryki Związków Azotowych w Cho-
rzewie, powołał Kwiatkowskiego na
stanowisko dyrektora techniczne-
go. Po zamachu majowym Piłsud-
skiego (1926 r.), z inicjatywy Pre-
zydenta Mościckiego, objął on tekę
ministra przemysłu i handlu. Pre-
zydent Mościcki tak oceniał swojego
protegowanego: „Minister Kwiat-
kowski przeszedł wszelkie moje
oczekiwania na swoim stanowi-
sku. Oprócz znacznego ożywienia
wszystkich działów pracy jego re-
sortu, stworzył wielki nowoczesny
port w Gdyni. Z małej wioszczyny
powstało duże stutysięczne miasto
z rozległym portem, z urządzeniami
najbardziej nowoczesnymi. A tem-
po budowlane, jakie potrafił nadać
w naszych trudnych warunkach,

było tak potężne, że przewyższało
nawet przysłowiowe tempo ame-
rykańskie; toteż w miejsce poję-
cia tempa amerykańskiego przyjęto
w Polsce «tempo gdyńskie». Udział
jego pracy nad powstaniem i rozwo-
jem Gdyni był tak wielki, a energia
wkładana przez niego w to dzie-
ło tak widoczna, że powszechnie
uznawano ministra Kwiatkowskie-
go jako twórcę Gdyni”.

W 1930 roku Kwiatkowski zre-
zygnował z funkcji ministra. Prze-
niósł się do Tarnowa i objął posa-
dę dyrektora Państwowej Fabryki
Związków Azotowych w Mościcach.
W rok później opublikował książ-
kę pt. „Dysproporcje”. Książka ze
względu na autora, piękną polsz-
czyznę, nieprzeciętną erudycję oraz
własną wizję historii świata stała
się wydarzeniem sezonu.

W naszej rzeczywistości po
1989 r. nie doczekaliśmy się po-
dobnej głębokiej analizy polskich
dylematów. Książka ta jeszcze dziś
inspiruje pasjonatów historii II RP.
W swoich zbiorach posiadam pierw-
sze powojenne wydanie z roku 1989,
gdzie komunistyczna cenzura usu-
nęła z tekstu te fragmenty, któ-
re krytycznie odnosiły się do Ro-
sji Sowieckiej lub były niezgodne
z obowiązującym punktem widze-
nia przeszłości naszego państwa.
Cenzor wycinając fragment tekstu
Kwiatkowskiego opatrywał to za-
pisem [----] [Ustawa z dn. 31 VII
1981, O kontroli publikacji i wido-
wisk, art. 2, pkt. 3 (Dz. U. nr 20,
poz. 99, zm: 1983, Dz. U. nr 44,
poz. 204)].
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Odrodzona Rzeczpospolita w
1918 r. była państwem zrujnowa-
nym przez zabory i działania I woj-
ny światowej. Kwiatkowski tak opi-
sał ten stan: „Wysadzano w po-
wietrze setki mostów, zniszczono
wszystkie arterie i środki komuni-
kacyjne. Prawie 2 miliony hektarów
lasów polskich uległo zniszczeniu,
zwyż 130 milionów metrów kub.
masy drzewnej wywieziono z Polski
bez jakiegokolwiek odszkodowania.
Około 3 milionów ludzi wysiedlono
gwałtem z Polski, niszcząc nie tylko
cały ich dobytek, ale dziesiątkując
samą wygnaną ludność, a przede
wszystkim dzieci, których śmier-
telność doszła do zastraszających
liczb.

Któż może jednak pokusić się
o wierne choćby naszkicowanie te-
go piekielnego obrazu czteroletniej
zgrozy wszelkiego bezprawia? Kto
sam przeżył te chwile, ten zachowa
ich tragizm na zawsze w pamięci;
kto nie przeżył tych lat w Polsce,
ten nie odczuje ich nigdy.

Po burzach tych pozostał w środ-
ku Europy kraj nędzarzy, wolny
od potężnych najeźdźców. Po wie-
ku niewoli i rozdarcia dokonał się
wreszcie odwrót. Spustoszony jak-
by po przejściu Hunów kraj – był
wolny.”

Autor „Dysproporcji” w 1935 r.
powrócił do pracy w rządzie, obej-
mując tekę ministra skarbu oraz
funkcję wicepremiera od spraw go-
spodarczych. Był twórcą i realiza-
torem największego sukcesu gospo-
darczego okresu międzywojennego

– Centralnego Okręgu Przemysło-
wego. Rozbudował Gdynię oraz pla-
nował strategię rozwoju gospodar-
czego państwa, strzegł równowa-
gi budżetowej i stałości złotego.
W 1939 r. wraz z całym rządem
i naczelnymi władzami został inter-
nowany w Rumunii, gdzie spędził
całą wojnę. Tam dowiedział się
o tragicznej śmierci w czasie kam-
panii wrześniowej jedynego syna.
Cios był tym bardziej bolesny, że
zginął on przez pomyłkę od po-
strzału polskich żołnierzy. Po tej
tragedii w czasie rumuńskiego in-
ternowania pisał pracę: „Zarys go-
spodarczy dziejów świata”. Książkę
tę, jak i wiele innych jego dzieł, ce-
chuje: piękna polszczyzna, wielka
wiedza, dociekliwość naukowa, pre-
cyzyjne formułowanie myśli. Autor
to świetny znawca historii, zagad-
nień gospodarczych a jednocześnie
praktyk – przemysłowiec – dyrektor,
który zarządzał i kierował wielki-
mi przedsiębiorstwami. W 1945 r.
nowe władze polskie proponowa-
ły przedwojennemu ministrowi po-
wrót do kraju i objęcie funkcji
delegata rządu do spraw odbudo-
wy Wybrzeża. Po dwóch dniach
zastanawiania się wsiadł do samo-
lotu i poleciał do Warszawy. Władza
komunistyczna z jednej strony sta-
rała się zdyskontować jego powrót
do kraju, z drugiej zaczęła ograni-
czać jego inicjatywy, aby wreszcie
zlikwidować urząd delegata rządu.
Kwiatkowski, pozbawiony możliwo-
ści działania, opuścił Gdańsk i prze-
niósł się do Krakowa. Początkowo
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wykładał na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, ale wkrótce władza zaka-
zała mu pracy nauczyciela i musiał
zrezygnować z działalności dydak-
tycznej na uczelni. Wiele pisał, ale
tylko na tematy chemii. Władze
komunistyczne dokładały starań,
aby Kwiatkowski pozostał już bez-
czynnym na głodowej emeryturze.
Kiedy ze względów propagando-
wych, pytano go, czy nie objął-
by stanowiska ministra przemysłu
chemicznego, Kwiatkowski znając
realia gospodarki komunistycznej
odpowiedział: „umiem robić jajecz-
nicę z jajek, ale nie umiem robić
jajek z jajecznicy”. Prawie zapo-
mniany przeżył swoje ostatnie lata
w Krakowie. Władza ludowa „za-
pomniała” zaprosić twórcę Gdyni

na huczne obchody 50-lecia mia-
sta i portu. Władze Uniwersytetu
Gdańskiego 17 VIII 1974 r. odwa-
żyły się nadać Kwiatkowskiemu dy-
plom doktora honoris causa nauk
ekonomicznych. Pięć dni później,
22 VIII umarł w Krakowie. Był on
jednym z wielu wybitnych Polaków,
którym Ojczyzna wypłaciła gorz-
kie zasługi. Eugeniusz Kwiatkowski
to przykład wszechstronnej pracy
dla ojczyzny. Był legionistą, dy-
rektorem wielkich przedsiębiorstw
przemysłowych, ministrem, wice-
premierem, naukowcem, błyskotli-
wym pisarzem, a przede wszystkim
człowiekiem wielkiej pracy dla Pol-
ski.

Mariusz Paradecki

POŚWIĘCENIE AULI IM. JANA PAWŁA II
w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich

Po raz pierwszy obchodziliśmy
pamiątkę wyboru Karola Wojtyły
na papieża bez jego ziemskiej obec-
ności. I dlatego obchody Dnia Pa-
pieskiego w 2005 roku nie były tak
radosne jak zwykle, lecz skłaniały
do zadumy. Często powracaliśmy
myślami do 2 kwietnia, br.

Obchody Dnia Papieskiego
w Trąbkach Wielkich rozpoczęły
się wieczornym koncertem 16 paź-
dziernika. Następnego dnia w gim-
nazjum odbył się konkurs poświę-
cony życiu i działalności Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Jednak uko-
ronowaniem tegorocznych uroczy-

stości było przybycie 24 październi-
ka do gimnazjum ks. Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego. Spotkanie
rozpoczęło się wspólnym odśpiewa-
niem ulubionej pieśni Jana Paw-
ła II – „Barki”. Następnie ucz-
niowie recytowali poezję Juliusza
Słowackiego i naszego wielkiego
papieża. Przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego odczytali petycję
z 7.04.2005 r. i zwrócili się do ks.
Arcybiskupa z prośbą o poświęcenie
i uroczyste nadanie auli tutejszego
gimnazjum imienia Jana Pawła II.

Metropolita Gdański wyraził
wielką radość z faktu, że w Trąb-
kach Wielkich uczczono pamięć
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Jana Pawła Wielkiego. Przedsta-
wił krótko historię koronacji ob-
razu Matki Boskiej Trąbkowskiej,
podkreślając wielkie zaangażowa-
nie w to dzieło naszego księdza
prałata E. Szymańskiego. Następ-
nie opowiadał o swoich wielokrot-
nych spotkaniach najpierw z pro-
fesorem etyki na KUL-u, potem
kardynałem Metropolitą Krakow-
skim Karolem Wojtyłą, a następ-
nie z papieżem Janem Pawłem II.
Opowiadając o udziale w Dniach
Młodzieży, zaakcentował szczegól-
ną miłość Ojca Świętego do ludzi
młodych.

Jego Ekscelencja podkreślił, jak
ważne jest, abyśmy teraz czerpali

ze spuścizny, jaką nam pozostawił
i jak bardzo cennym jest fakt, że
postać Wielkiego Papieża patronu-
je wychowaniu młodego pokolenia
Polaków.

Po oficjalnej części odbywającej
się w auli ks. Arcybiskup obej-
rzał szkołę, sale lekcyjne, stołówkę,
a następnie spotkał się z pracow-
nikami gimnazjum. Podczas tego
spotkania rozmawiano o współpra-
cy samorządu lokalnego ze szkołą,
o urokach i trudnościach pracy we
współczesnym gimnazjum.

Dorota Niewiadomska

Arcubiskup Tadeusz Gocłowski dokonuje poświęcenia Auli im. Jana Pawła II
w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
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SPOTKANIE ARCYBISKUPA Z GIMNAZJALISTAMI

24 października 2005 r. do Gim-
nazjum im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Trąbkach Wielkich przy-
jechał Ksiądz Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski. Celem jego wizyty było
poświęcenie auli im. Jana Pawła II
oraz spotkanie z młodzieżą. Ksiądz
Biskup został powitany przez dyrek-
tora szkoły oraz uczniów – Martę
Kulwikowską i Adriana Gostomskie-
go. Następnie Mateusz Kowalczyk
i Jolanta Góra w imieniu Samorządu
Uczniowskiego poprosili Arcybisku-
pa o poświęcenie napisu upamiętnia-
jącego patrona auli – Jana Pawła II.
Po tym obrzędzie rozpoczęła się część
artystyczna, na którą składały się re-
ligijne pieśni wykonane przez chór
szkolny oraz wiersze Juliusza Sło-
wackiego i Jana Pawła II recytowane
przez uczniów. Następnie przemówił
Ksiądz Biskup. Opowiadał o swo-
ich spotkaniach z Janem Pawłem II

i najważniejszych wartościach w ży-
ciu człowieka. Wszyscy zgromadzeni
słuchali bardzo uważnie. Na koniec
spotkania Alicja Jereczek w imieniu
redakcji gazetki szkolnej przeprowa-
dziła z dostojnym gościem krótki
wywiad „na wesoło”. Młodzież do-
wiedziała się, co Biskup jada na
śniadanie i jakiej muzyki słucha.

Na zakończenie ksiądz Edward
Szymański, pan dyrektor oraz wójt
gminy złożyli Arcybiskupowi ser-
deczne podziękowania za przybycie
do Trąbek Wielkich.

Uważam, że uroczystość była
ważnym wydarzeniem w życiu naszej
szkoły. Wszyscy mieliśmy okazję do-
wiedzieć się wielu ciekawych rzeczy
dotyczących papieża-Polaka. Myślę,
iż podczas spotkania z Arcybiskupem
był pośród nas duch Jana Pawła II.

Ewa Roszak kl. III a

KONKURS POEZJI ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO

„Gdy siłą tęsknoty wołałem cie-
bie..” Od tych słów rozpoczyna się
„Objawienie” – wiersz Zygmunta Bu-
kowskiego, który recytowali wszyscy
uczestnicy Konkursu Recytatorskie-
go podczas III Kongresu Kociewskie-
go.

Konkurs odbył się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich 30 września bieżącego roku.
Poza obowiązkowym „Objawieniem”
uczestnicy konkursu prezentowali
wybrane przez siebie dwa utwo-
ry Z.Bukowskiego. Pierwsze miejsce

i główną nagrodę – rzeźbę artysty
jury przyznało Stanisławowi Szuli-
stowi, za recytację wierszy: „A kiedy
mi ziemia. . .” i „Elektryczna Do-
jarka”. Drugie miejsce w konkursie
zajęła Katarzyna Zagraba, trzecie –
Grażyna Giełdon.

Wszyscy uczestnicy otrzymali
drugą część „Zielonego Kuferka” –
autobiografii pisanej prozą poetycką.

Dorota Niewiadomska
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SPOTKANIE MŁODYCH W KOLONII

12 sierpnia, piątek godzina 20,
grupa pielgrzymów-Kaszubów zbie-
ra się na parkingu pod Klasztorem
Jasnogórskim. Nieco zamieszania –
wszak okradli podczas Mszy św.
jednego z nas, zatem trochę dodat-
kowych formalności. Jak się później
okaże, nie pojedzie, wszak władze
w naszym kraju nie przepuszczą
go nawet w nietypowych okolicz-
nościach przez granicę. . . ot polska
rzeczywistość.

Kierunek Stain. Małe miastecz-
ko (15 tys. mieszkańców) w pobliżu
Norynbergi na południu Niemiec –
partnerskie miasto Pucka.

W Polsce trzęsie autokarem dość
mocno, czuje się nasze ekspresowe
drogi :), jednak śpiew i radość pa-
nują pośród pielgrzymujących na
zachód. Z czasem rozmowy milk-
ną i po wyczerpującym, pełnym
wrażeń dniu (szczęśliwe dojście na
Jasną Górę) twardo zasypiamy. Po-
budka na kilka minut – granica
i trzeba okazać dowody tożsamo-
ści. Śpimy jeszcze smaczniej, wszak
na zachodnich drogach nieco mniej
trzęsie. . .

W Stain podejmują nas katolicy
z dwóch parafii – ze Stain i No-
rynbergi. Przydział noclegów – spać
będziemy w grupach 2–4 osobo-
wych. Zaskoczenie wielkie, miesz-
kańcy podejmują nas z niespoty-
kaną gościnnością, spać będziemy
w pięknych stylowych domach.

Krótkie rozpakowanie, śniada-
nie i już przed południem z prze-
wodnikami i tłumaczami startujemy

zwiedzać najatrakcyjniejsze zakąt-
ki miast. Norynberga zapiera dech
w piersiach wielką starówką, miasto
wielkością porównywalne do Gdań-
ska skupia w sobie wiele zabytków
z XVI wieku.

Napotykamy młodych z innych
krajów, którzy też dojechali, aby
przygotować się tam do spotka-
nia w Kolonii. Zwiedzamy m.in.
zamek, ratusz, kilka wybranych
świątyń ewangelickich i katolickich,
muzeum techniki z niesamowitymi
eksponatami – np. wyposażenie ga-
binetów stomatologicznych z lat
dwudziestych XX wieku. . . rowery
z pierwszej połowy XIX wieku. . .

Wieczorem wspólna agapa z na-
szymi gospodarzami w parafialnych
salkach, jest miło, wspólny śpiew
i modlitwa wieczorna tworzą niepo-
wtarzalny klimat.

W niedzielę dwujęzyczna Msza
święta, po niej zaś, dzielimy się
na 3 grupy. Do wyboru zwiedzanie
jaskiń, muzeum Hitlera i park roz-
rywki wodnej – wybieram trzecią
propozycję. Siedem godzin zabawy
w basenach na skoczniach, zjeżdżal-
niach, w tunelach i innych atrak-
cjach mija w mgnieniu oka. Wieczor-
kiem ponownie wspólne spotkanie
przy stole. W poniedziałek spotkanie
w ratuszu z władzami partnerskiego
miasteczka.

Zacieśnienie wzajemnych znajo-
mości i dialog na temat partner-
stwa i wizji na przyszłość. Popołu-
dnie spędzamy z rodzinami, u któ-
rych mamy nocleg. W towarzystwie
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stałego diakona, który zawodowo
jest kapitanem policji, udaje mi się
zwiedzić nowoczesny stadion FC
Nürnberg z widownią na blisko
45 tys., a także nowoczesny ko-
misariat policji w śródmieściu mia-
sta. Wyposażenie policji robi wielkie
wrażenie.

Wieczorkiem wspólna Euchary-
stia oraz wstępne pożegnanie i po-
dziękowania niemieckim katolikom
za tak serdeczne przyjęcie – wrę-
czamy drobne upominki i pamiątki
z Polski.

We wtorek rano wyjeżdżamy ze
Stain w kierunku Kolonii. Tra-
sa około 400 km wiedzie przez
Würzburg i Franfurkt nad Me-
nem i pasmo górskie ok. 1000 m
n.p.m. Podziwiamy z okien rozśpie-
wanego i rozmodlonego autobusu
piękne miasteczka i infrastrukturę
drogową, wiszące mosty, estakady,
tunele. . .

Po 4 godzinach jesteśmy już
w Kolonii. I tu miła niespodzian-
ka, także w Kolonii będziemy spali
w domach u rodzin niemieckich ka-
tolików. A można było trafić, jak
tysiące przybyszów z całego świa-
ta, do szkół, hal sportowych, albo
po prostu pod namiot. Ponownie
jesteśmy zaskoczeni wielką gościn-
nością Niemców. Otwierają domy,
dają klucze do ręki podejmują po-
siłkami. Wielką robotę robią dwaj
Polacy, panowie Jerzy i Florian,
którzy pracują w roli kościelnych,
w katolickich parafiach – pomaga-
ją znaleźć punkty informacyjne są
przewodnikami po mieście, naszymi
dobrymi duchami.

Obiady przygotowali organizato-
rzy, specjalne przygotowane kartki,

które otrzymywał każdy uczestnik
Światowych Dni Młodzieży przy-
pomniały nieco czasy sprzed lat
w naszym kraju.

Cała Kolonia, Düsseldorf i Bonn
tętnią życiem młodych ze wszyst-
kich kontynentów. Przez 5 dni
uczestniczymy w katechezach dla
Polaków, którzy prowadzą polscy
biskupi – piękne spotkanie z ro-
dakami – Polonią z całego świata.
Zwiedzamy historyczne i rekreacyj-
ne miejsca w Kolonii. Uczestniczy-
my w festiwalach i Mszach, które
w niebywały sposób łączą młodych
różnych ras i języków, których łączy
wiara w Jezusa Chrystusa, jedynego
Zbawiciela. Pogoda sprzyja – cie-
płe, słoneczne dni upływają bardzo
szybko. W czwartek około 25 tysię-
cy Polaków gromadzi się w godzinie
Apelu Jasnogórskiego przed monu-
mentalną katedrą kolońską. Sły-
chać polskie głosy, śpiewy maryjne
i papieską „Barkę”. Łzy napływają
do oczu. . . powiewają nad głowami
setki biało-czerwonych flag. W tej
fali śpiewów ogarnia mnie głęboka
zaduma, spoglądam na 2 wielkie
wizerunki papieży Jana Pawła II
i Benedykta XVI.

Mam 25 lat; w tym roku
25. rocznica zrywu solidarnościo-
wego, przed 60 laty nasz Ojciec
Święty również miał. . . 25 lat. 60
lat temu kończyła się II Wojna Świa-
towa, a ja stoję niemalże w rocz-
nicę tych wydarzeń na niemieckiej
ziemi. . . dociera świadomość, jak
bardzo obaj papieże zbliżyli nasze
narody. . .
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Chwile radości w piątek, Bene-
dykt XVI zupełnie niespodziewanie
przejeżdża w odległości 3–4 me-
trów od naszej grupy. . . Myśl, że
przed kilkoma laty byłem tak blisko
naszego Jana Pawła II. . .

Sobota. Dzień, kiedy ruszamy
na plac spotkania z Ojcem Świę-
tym. Rzesza młodych – cały świat
skupiony jakby w mikroskopie. Naj-
więcej wśród nas Włochów i Fran-
cuzów. Jak podają wiadomości, na
placu są reprezentanci 108 krajów.
Wymiana pamiątek trwa cały ty-
dzień, mam zatem pamiątki m.in.
od Chilijczyków, Włochów, Francu-
zów, Ekwadorczyków, Libańczyków,
Turków, Ukraińców. Rozległe po-
la Marienfeldu z soczystą wysoką
trawą przypominają ludzkie mo-
rze. Powiewają najróżniejsze flagi
z całego świata. Wielu z ciekawo-
ścią spogląda na żółto-czarną flagę
z gryfem kaszubskim. Niektórzy
sądzą, że jesteśmy z. . . północnej
Afryki. . .

Około godziny 20.00 przylatu-
je Benedykt XVI i rozpoczyna się
wieczorne czuwanie eucharystycz-
ne. Piękne, starannie przygotowane
rozważania rozbrzmiewają w róż-
nych językach. Śpiewamy wspólnie
kanony z Taize, tym bardziej wy-
mowne po tragicznej śmierci Bra-
ta Rogera. Czuje się wspólnotę
ludzi pełną miłości, serdeczności
i wzajemnego szacunku. O półno-
cy milionowy plac cichnie. Wszyscy
śpią w śpiworach pod gołym nie-
bem. Ranek zimny, mglisty, jednak
bez deszczu. Eucharystia – głę-
bokie przeżycie, o którym trudno

pisać. Inny to papież od naszego
Wielkiego Rodaka. Mnie brakuje
u niego spontaniczności w spotka-
niu z młodymi, do której przez
lata przyzwyczaił nas Jan Paweł
II. Jednak i tak jest po pro-
stu. . . pięknie.

Po Mszy milion ludzi „wylewa
się” z pól w różne strony. Do tysięcy
autokarów, które zaparkowane są
około 20 km od placu. . . gdzie
jesteśmy. Mimo zmęczenia ruszamy
żwawym krokiem i mijamy tysiące,
które nieco wolniej chodzą i po
4 godzinach jesteśmy grupą już
w Kolonii, gdzie czeka nasz autokar,
ciepła woda i nieco jedzonka.

Bogaci w wrażenia wracamy
przez Lewerkusen i Dortmund do
Polski. Granicę w Kołbaskowie prze-
kraczamy w znanym towarzystwie,
wszak jadą za nami 2 autokary
pielgrzymkowe z Kolonii, które zor-
ganizował ks. Stanisław Łada.

Zbliżając się do Wejherowa i Puc-
ka dziękujemy za zorganizowanie
tego cudownego wyjazdu ks. Ma-
riuszowi Kunickiemu, wikariuszowi
z Pucka, jak i nieobecnemu wśród
nas ks. prałatowi Janowi Perszo-
nowi, który „maczał swe paluszki”
w organizacji.

Zbliżając się do kresu podró-
ży marzymy, by choć część z nas
mogła pojechać na następne spotka-
nie, które odbędzie się w Austra-
lii. . . Pewnie będzie równie pięknie.
Być może na następne spotkania
wybierze się większa grupa z naszej
parafii. . . naprawdę polecam.

Jan Trofimowicz jr
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Złoci jubilaci, państwo Agata i Jan Halbowie.

Złoci jubilaci, państwo Agnieszka i Zygmunt Szarmachowie.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

25 września odbyły się wybory do
Sejmu i Senatu RP. W naszej gmi-
nie tradycyjnie wyznaczono 4 ob-
wody głosowania. Lokale wyborcze
urządzono w szkołach podstawo-
wych w Trąbkach Wielkich, Czer-
niewie, Mierzeszynie i Sobowidzu.
Frekwencja w naszej gminie wynio-
sła 29,94 % i była znacznie niższa
od krajowej (40,57 %), wojewódzkiej
(44,01 %) i powiatowej (39,58 %).
W wyborach do Sejmu w naszej
gminie komitety wyborcze uzyskały
następujące wyniki:
1. PO – 33,06 %;
2. PiS – 24,17 %
3. Samoobrona – 11,73 %
4. LPR – 11,33 %
5. SLD – 6,20 %
6. PSL – 4,93 %
W wyborach do Senatu w naszej
gminie zwyciężył Maciej Płażyń-
ski (52,06 %), przed Anną Kurską
(35,16 %) i Bogdanem Borusewiczem
(20,86 %).

***
1 października w naszym kościele
sakrament małżeński zawarli Łu-
kasz Baumgart z Kleszczewa z Anną
Grzywacz z Targówka k. Turku.

***
2 października w kościele w Trąb-
kach Wielkich chrzest św. otrzymali:
� Dawid Karol Bugaj, syn Małgorza-

ty i Krzysztofa z Trąbek Wielkich;
� Kacper Karol Kusaj, syn Magdale-

ny i Karola z Ełganowa;
� Laura Celi, córka Moniki i Pawła

z Trąbek Wielkich.
***

9 października odbyły się wybory
Prezydenta RP. Frekwencja w naszej
gminie wyniosła 40,10 % i była znacz-
nie niższa niż w kraju (49,74 %),
województwie (53,81 %) i powiecie
(50,18 %). W tej turze wyborów
w naszej gminie zwyciężył Donald
Tusk (44,39 %) przed Lechem Ka-
czyńskim (32,89 %) i Andrzejem Lep-
perem (14,47 %).

***
15 października w kościele para-
fialnym odbył się ślub Beaty Mar-
ciniak z Michałem Świerżewskim –
oboje mieszkają w Trąbkach Wiel-
kich.

***
15 października w naszym kościele
chrzest św. otrzymał Mateusz Marci-
niak, syn Beaty i Michała z Trąbek
Wielkich.

***
16 października, z okazji V Dnia
Papieskiego (w 27 rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na tron papieski),
w auli imienia Jana Pawła II na-
szego Gimnazjum, odbył się koncert
poświęcony Jego pamięci. Licznie
zgromadzonej publiczności zaprezen-
towały się zespoły muzyki dawnej Ro-
setum Musicum z Dzierżążna i Imo
Pectore z Trąbek Wielkich. Zespół
z Dzierżążna wystąpił w składzie: Ka-
tarzyna Herman (sopran), Krzysztof
Dempc (flety renesansowe) i Jaro-
sław Regliński (lutnia renesansowa).
Zespół fletowy z Trąbek Wielkich
zagrał w składzie: Aleksandra Jagła,
Aleksandra Kicińska, Agata Muraw-
ska, Anna Sanik, Bartłomiej Witoń
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i Patryk Wiśniewski. Prezentacje wo-
kalno-muzyczne wzbogacone zostały
pokazem multimedialnym zdjęć od
dzieciństwa do ostatnich miesięcy
życia naszego Ojca Świętego.

***
22 października w naszym kościele
w związek małżeński wstąpili Edyta
Smolak z Wojanowa i Marcin Pirch
z Trąbek Wielkich.

***
22 października złote gody mał-
żeńskie obchodzili Agata i Jan Hal-
bowie z Trąbek Wielkich. Z tej okazji
w naszym sanktuarium odprawiona
została dziękczynna Msza św., z licz-
nym udziałem bliskich i rodziny
Jubilatów.

***
23 października odbyło się głoso-
wanie II tury wyborów Prezydenta

RP. Tym razem frekwencja w na-
szej gminie wyniosła 43,12 % i także
była niższa od krajowej (50,99 %),
wojewódzkiej (55,23 %) i powiatowej
(52,29 %). Nasi mieszkańcy głoso-
wali inaczej niż w powiecie gdań-
skim i w województwie pomorskim,
ponieważ u nas wygrał Lech Ka-
czyński (50,83 %), podczas gdy Do-
nald Tusk uzyskał w województwie
57,22 % i w powiecie 57,48 %.

***
29 października 50-lecie sa-
kramentu małżeństwa obchodzili
Agnieszka i Zygmunt Szarmach
z Trąbek Wielkich. W sobotnie popo-
łudnie w kościele parafialnym zosta-
ła odprawiona Msza św. dziękczynna
w intencji Jubilatów.

Opracował S. D.

Zespół muzyki dawnej Rosetum Musicum z Dzierżążna podczas koncertu z okazji
Dnia Papieskiego w trąbkowskim gimnazjum.
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Nowo ochrzczony Dawid Karol Bugaj z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczony Kacper Karol Kusaj z rodzicami i chrzestnymi.
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Nowo ochrzczona Laura Celi z rodzicami i chrzestnymi.

Państwo młodzi Edyta i Marcin Pirchowie.
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 24 lipca 2005 r.
odbyło się spotkanie Rady Para-
fialnej, połączonej z innymi gru-
pami duszpasterskimi. Podstawo-
wym tematem było omówienie
przygotowań do przyjęcia pielgrzy-
mów pieszej pielgrzymki na Ja-
sną Górę. Ustalono, że tak jak
co roku, nasi parafianie ugoszczą
pielgrzymów posiłkiem i napojami
na stadionie w Trąbkach Wielkich.
Ksiądz proboszcz uczynił poszcze-
gólne osoby odpowiedzialnymi za
różne czynności związane z przyję-
ciem pielgrzymów. Trzeba zazna-
czyć, że spora grupa naszych para-
fian uczestniczyła w pielgrzymce.

Kolejnym tematem tego spotka-
nia było omówienie przygotowań
parafii do odpustu 15 sierpnia
i tygodniowego odpustu połączone-
go z dożynkami archidiecezjalnymi
w dniach 4–11 września.

Ksiądz proboszcz zaapelował
o aktywne włączenie się do Ży-
wego Różańca, aby uzupełnić róże
o Tajemnice Światła.

Na zakończenie ksiądz pro-
boszcz za pośrednictwem Rady po-
dziękował wszystkim parafianom,
którzy bezinteresownie wykonują
wiele prac na rzecz parafii.

***

W niedzielę, 16 października
2005 r. miało miejsce kolejne spo-
tkanie Rady Parafialnej, które było

poświęcone następującym zagad-
nieniom:
1. Przypomnienie tematów po-

przedniego posiedzenia.
2. Złożenie gratulacji wyróżnio-

nym rodzinom członków Rady
Parafialnej.

3. Wstępne przygotowanie parafii
do jubileuszu 20-lecia koronacji
obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej:
– odnowienie wnętrza kościoła

parafialnego,
– uzupełnienie kaplic różańco-

wych o Tajemnice Światła,
– rozpatrzenie propozycji księ-

dza proboszcza w sprawie
wprowadzenia wśród parafian
od lutego 2006 r. zbiórki pie-
niędzy na te potrzeby parafii.

4. Dyskutowana była wciąż nieroz-
wiązana sprawa wywozu śmieci
z cmentarza.
Na zakończenie ksiądz pro-

boszcz wyraził ubolewanie z po-
wodu postawy niektórych parafian
okazanej w związku z odejściem
księdza Dariusza, wikariusza na-
szej parafii.

Krótką modlitwą radni zakoń-
czyli spotkanie, zapominając o ży-
czeniach dla księdza proboszcza
z okazji imienin, co uczyniono
w dniu następnym.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2005
1. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,

godz. 730

Za śp. Jadwigę Piotrowską,
godz. 900 (Czerniewo)
W intencji zmarłych parafian,
godz. 1300 (na cmentarzu)
Za śp. Jana, Annę i Józefa
Jaworskich, godz. 1800

2. W intencji zmarłych parafian,
godz. 800

Za śp. Tadeusza (14. rocznica
śmierci) i Marię Kosikowskich,
godz. 1500

Za wszystkich zmarłych,
godz. 1700

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Cecylii
– p. Halbowej

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jacka
– p. Lubeckiej
Za śp. Franciszka Jaszewskiego

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Michała Kozala – p. Kusaj
Za śp. Ignacego Olszewskiego

6. Za śp. Romana Jaszczyka oraz
Stanisława, Józefa i Katarzynę
z rodziny Drągów, a także
Kazimierza i Zygmunta
Dubiellów, godz. 730

Dziękczynna i o zdrowie dla
Anny Hendrych w 80-lecie
urodzin, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Anitę Heyer (4. rocznica
śmierci) i Annę Drawz,
godz. 1100

Za zmarłych z rodzin
Kiedrowskich i Kelpinów,
godz. 1800

7. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
8. Za śp. Leonarda Kolendo

(2. rocznica śmierci) i Tadeusza
Lewandowskiego

9. Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów, godz. 1500

Dziękczynna i o zdrowie dla
Marii Dubielli w 80-lecie urodzin

10. Za śp. Jana i Franciszkę Kleba
i zmarłych z obojga stron

11. W intencji ojczyzny, godz. 1000

Za śp. Gertrudę Dończyk,
godz. 1500 (Czerniewo)
Za śp. Wiktora Bławata,
godz. 1700

12. Za zmarłych z rodzin
Stachurskich i Dymitruków

13. Za śp. Renatę (3. rocznica
śmierci) i Jerzego Antkowiaków,
godz. 730

Dziękczynna i o zdrowie dla
Janiny Zawickiej w 70-lecie
urodzin, z int. dzieci, wnuków
i prawnuków, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Henryka Pankowskiego
(5. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodzin Pankowskich i Blokus,
godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich, godz. 1800

14. Za śp. Jerzego Nowińskiego
15. Za śp. Mariannę (6. rocznica

śmierci) i Ryszarda Kamińskich
16. Dziękczynna za plony,

z Czerniewa i Czerńca,
godz. 1800

17. Za śp. Czesława, Bogdana
i Antoninę Gdańców oraz
zmarłych z rodziny Gołuńskich

18. Za zmarłych z rodzin Tkaczyków
i Stefanów

19. Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa Teresy
i Alojzego Pelowskich
oraz w 50-lecie sakramentu
małżeństwa Ireny i Horsta
Paulsów
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20. Za śp. Jana Bukowskiego oraz
zmarłych z rodziny Bielskich,
godz. 730

Dziękczynna w 37. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Henryka Karnatów
oraz dziękczynna za szczęśliwą
operację z prośbą o rychły
powrót do zdrowia Andrzeja
Karnata, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Leona (5. rocznica
śmierci) i Izabelę Karpińskich,
godz. 1100

Za śp. Albina Chillę (6. rocznica
śmierci), godz. 1800

21. Za śp. Waleskę, Aleksandra
i Adama Bławatów

22. Za śp. Cecylię Buga i Helenę
Keler

23. Za śp. Helenę i Józefa Rodów
(Czerniewo)
Za śp. Daniela Rucińskiego

24. Za śp. Mieczysława Bławata
25. Za śp. Bożenę Turzyńską
26. Dziękczynna w 50-lecie

sakramentu małżeństwa Ingi
i Edwarda Grześlaków

27. Za śp. Ryszarda (1. rocznica
śmierci) i Mariannę Kamińskich,
godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Blokusów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Annę, Leona i Ewę
Zulewskich, godz. 1100

Za śp. Zygmunta i Kazimierza
Dubiellów, Romana Jaszczyka
oraz Stanisława, Józefa
i Katarzynę Drąg, godz. 1800

28. Za śp. Helenę Rucińską oraz
Henryka Retzę i Stanisława
Kromera

29. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
(2. rocznica śmierci)

30. Za śp. Stanisława i Ignacego
Lewków (Czerniewo)
Za śp. Danutę Sroka
(19. rocznica śmierci)

SPIS TREŚCI
Życie nasze zmienia
się ale się nie kończy,
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
7 listopada: Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi Karolina
Misior

Rocznice sakramentu małżeństwa
3 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Wojciecha Kreftów
10 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Jana Malinowskich
17 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Honoraty i Marka Grzębskich
24 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Ryszarda Ohl
9 listopada: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny i Stanisława Sroków
16 listopada: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Łucji i Józefa Kukulów

ODESZLI DO PANA

8 października: zmarł w wieku 21 lat śp. Daniel Ruciński z Kleszczewa
18 października: zmarła w wieku 85 lat śp. Helena Rucińska z Kleszczewa

3 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Knitter
4 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Bogusława Bukowskiego
11 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Wiktora Bławata
27 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Ryszarda Kamińskiego
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


