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SŁOWO DUSZPASTERZA PARAFII

Drodzy Parafianie!
Do tegorocznego opłatka pozwo-

liłem sobie dołączyć duszpasterskie
życzenia oraz informacje o planach
dla naszej Wspólnoty parafialnej na
najbliższe miesiące. Jeżeli Bóg po-
zwoli, to w kolędowych odwiedzi-
nach znów spotkam się z każdym
z Was. Będzie to krótka okazja do
modlitwy i refleksji nad dziedzic-
twem, jakie nam pozostawił nasz
umiłowany Ojciec Święty Jan Pa-
weł II Wielki.

Właściwie, coraz bardziej uświa-
damiam sobie, jak wielki dar pozo-
stawił naszemu Sanktuarium przez
koronację Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej, Patronki Świa-
ta Pracy. Ten tytuł Matce Bożej
w naszym Sanktuarium właściwie
nadał sam Papież, gdy podczas ho-
milii wypowiedział znamienne sło-
wa: „Mamy ukoronować – i czynię
to z radością – obraz Matki Bożej
z Trąbek Wielkich, otoczony czcią
Ludu Bożego na ziemi gdańskiej
od trzystu lat. W ten sposób [. . .]
wyrażamy naszą miłość do Matki
Odkupiciela człowieka i zawierza-
my Jej macierzyńskiej opiece raz
jeszcze, tu, na gdańskiej ziemi, ca-
ły świat pracy.”. Ksiądz Arcybiskup
T. Gocłowski, Metropolita Gdański
powiedział mi w prywatnej rozmo-
wie, że skoro sam Ojciec Święty tak
określił nasz Obraz, nie potrzeba
odrębnym dekretem biskupim po-
twierdzać tego określenia. Ufam, że
promowanie tytułu „Patronki Świa-
ta Pracy” przyczyni się w przyszłości
ku liczniejszemu pielgrzymowaniu

„Ludzi Pracy” do naszego sanktu-
arium.

***
Dziękujemy Miłosiernemu Bo-

gu za dar świątyni w Czerniewie,
której budowa została uwieńczona
uroczystą konsekracją w niedzielę
3 kwietnia 2005 r., obchodzonej jako
Niedziela Miłosierdzia Bożego. Było
to w dzień po odejściu do Pana
Jana Pawła II. Prace przygotowaw-
cze do budowy, takie jak darowizna
działki od państwa Marii i Gerar-
da Zulewskich, wykonanie projektu
i uzyskanie zezwolenia na budowę
od władz powiatowych i kościelnych,
rozpoczęły się tuż po zakończeniu
kolędy w 2001 r.

Poświęcenie placu budowy od-
było się w uroczystość św. Apo-
stołów Piotra i Pawła, 29 czerwca
2001 r., podczas Mszy św. odprawio-
nej w Czerniewie pod krzyżem. Już
w tym samym roku, 25 grudnia od-
prawiłem „Pasterkę” w kaplicy pod
budowaną świątynią. Cztery lata
(bez dwóch miesięcy) trwała budowa
kościoła. Kamień węgielny pochodzi
z grobu św. Faustyny z Krakowa
Łagiewnik oraz z sanktuarium Mat-
ki Bożej z Fatimy i z La Salette.
W ołtarzu głównym umieszczone zo-
stały relikwie św. Faustyny. Kościół
ma ogrzewanie podobne jak w Trąb-
kach Wielkich. Jest też mieszkanie
dla księdza (2 pokoje, kuchnia i ła-
zienka). Teren przykościelny jest
ogrodzony, a przy ogrodzeniu posa-
dzone są drzewka i jest wykonana
droga procesyjna wokół kościoła.
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Kubatura kościoła jest większa niż
w Trąbkach Wielkich.

Piszę o tym, byście byli dumni, że
dzięki Waszym ofiarom, modlitwie
i wielkiej pracy mieszkańców Czer-
niewa i Czerńca powstał tak szybko
piękny kościół. Podczas gdy kate-
drę kolońską budowano 632 lata,
Wy wybudowaliście kościół w ciągu
czterech lat (a w Postołowie w ciągu
dwu i pół roku).

Wyrażam Wam Drodzy Parafia-
nie ogromną wdzięczność za oka-
zaną pomoc. Ufam, że Pan Jezus
w swym przymiocie Miłosierdzia bę-
dzie tu odbierał należną cześć od
wiernego ludu naszej ziemi. W ko-
ściele Miłosierdzia Bożego w Czer-
niewie jest odprawiana Msza św.
w każdą niedzielę o godz. 9.00
oraz w każdą środę o 15.00. Nadto
w pierwsze piątki miesiąca o godz.
18.00. Codziennie wierni z Czer-
niewa i Czerńca o godzinie 15.00
łącznie z niedzielą przychodzą, by
odmówić Koronkę do Miłosierdzia
Bożego i dziesiątkę różańca. Staram
się codziennie razem z nimi brać
udział w tym nabożeństwie.

***
Zbliża się powoli 20-lecie ko-

ronacji Cudownego Obrazu, które
przypadnie 12 czerwca 2007 ro-
ku. Wyrosło już pokolenie parafian,
które nie pamięta tego wielkiego
wydarzenia. Przypomnę tylko, że
starania o koronację, które trwa-
ły od września 1986 r., uwieńczone
zostały dekretem papieskim zezwa-
lającym na koronację, otrzymanym
2 lutego 1987 r.

Przed koronacją obraz został
poddany gruntownej konserwacji,
którą wykonały ss. benedyktynki
w Żarnowcu. Przez dwa i pół roku

ołtarz główny w naszym kościele był
pusty.

Złote korony wg projektu inż.
Skwiercza z Gdyni z materiału, któ-
ry parafianie ofiarowali w postaci
obrączek, kolczyków, pierścionków,
wykonał złotnik pan Zygmunt Zie-
liński w Szczecinie.

Papież nałożył korony na obraz
w Gdańsku Zaspie podczas Mszy
św. dla ludzi pracy przybyłych ze
wszystkich rejonów Polski.

Od koronacji w naszym Sank-
tuarium został wprowadzony tygo-
dniowy Odpust Maryjny, trwający
od pierwszej do drugiej niedzieli
września.

Uroczystość nadchodzącego dwu-
dziestolecia koronacji chcemy przy-
gotować od strony duchowej przez
Misje św. Ostatnie były poprowa-
dzone przez oo. karmelitów bosych
na 10-lecie koronacji. Już ich o to
poprosiłem.

Materialnym przygotowaniem
uroczystości będzie odnowienie na-
szej świątyni, bo zauważalne są
zaniedbania jej konserwacji. Grun-
townego odnowienia wymagają ścia-
ny, chór (niektóre belki są zmur-
szałe), ławki, konfesjonały. Koszty
będą duże, a czasu jest mało. Pod-
jąłem decyzję, by prosić drogich
Parafian, kochających swoją Matkę,
o comiesięczne wsparcie dzieła od-
nowy świątyni. Inaczej nie podołamy
temu zamierzeniu. Jestem przeko-
nany, że Matce Bożej, która wśród
nas wybrała sobie miejsce, należy
się nasza wdzięczność, także wyra-
żona w sposób materialny. Zawsze
będziemy Jej dłużnikami.

***
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Już po zakończeniu budowy ko-
ścioła w Czerniewie udało nam się
odnowić, czyli pozłocić, dwa kielichy
mszalne oraz zakupić nowy kielich
i puszkę do kościoła w Czernie-
wie. Pozłocona została monstrancja.
Koszt jej pozłocenia to 3 tys. zł.
W tym przedsięwzięciu finansowo
pomógł nam ksiądz biskup Zygmunt
Pawłowicz, który kocha nasze Sank-
tuarium. Nadto w miesiącach let-
nich został gruntownie odnowiony
przykościelny „szpitalik” – ściany,
nowe ogrzewanie i łazienki. Od-
nowione zostały zewnętrzne ściany
sanitariatów przy Domu Pielgrzy-
ma. obecnie trwają prace przy do-
stosowaniu tzw. „herbaciarni” na
podwórzu przykościelnym do celów
mieszkalnych na okres letni.

Dom Pielgrzyma okazał się bar-
dzo trafną inwestycją. Tu odbywają
się dni skupienia grup duszpaster-
skich (Krąg Domowego Kościoła,
Neokatechumenat) oraz rekolekcje
św. dla katechetów, a nawet – dla
dzieci szkolnych w okresie zimowej
przerwy semestralnej. To przyczynia
się do rozsławienia naszego Sanktu-
arium.

***
Rozwijający się z roku na rok

odpust Maryjny wymaga budowy
estetycznego i funkcjonalnego ołta-
rza na zewnątrz kościoła. Ponagla
nas do tego ks. Arcybiskup. Pro-
blemem jest brak własnego terenu,
gdzie można by go wybudować. Cią-
gle ufam, że Bóg da nam łaskę
i w stosownym czasie znajdzie się
dobre rozwiązanie. Tu potrzeba du-
żo Waszej modlitwy, o którą proszę
Parafian.

***

Wioska Ełganowo, największa po
Trąbkach Wielkich, jest coraz bar-
dziej podzielona, jeśli chodzi o miej-
sce uczestnictwa we Mszy św. Obec-
nie niemal połowa mieszkańców tej
wioski (uczęszczających na Mszę
św.) uczestniczy we Mszy św. w Po-
stołowie. Coraz mniejszy jest kon-
takt mieszkańców z własną para-
fią. Nie jest to dobre dla jedności
Wspólnoty Parafialnej. Coraz bar-
dziej widzę potrzebę istnienia tam
kaplicy. Przybywa też ludzi w po-
deszłym wieku, dla których droga
tak do Trąbek, jak i do Postołowa
stanowi nielada problem. Z myślą
głównie o starszych mieszkańcach,
którzy dość się w życiu napraco-
wali, a dziś są już często chorzy
i niedołężni, trzeba pomyśleć o „do-
mu modlitwy” na miejscu. Będzie
okazja poruszyć ten temat w cza-
sie tegorocznej kolędy w Ełganowie.
Mam nawet „upatrzonego” Patro-
na. Byłby nim błogosławiony (świę-
ty) Jan Paweł II. Należy mu się
od Parafian wdzięczność za korona-
cję Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej.

***
Tymi refleksjami dzielę się z Wa-

mi wszystkimi w kończącym się
roku 2005 i nadchodzącym Nowym
Roku 2006. Dzielę się też z Wa-
mi życzeniami, byście w Nowy Rok
wkroczyli z nadzieją, a wszystko, co
nam Bóg przygotował, przyjęli jak
Maryja, powtarzając w sercu: „Oto
ja służebnica (sługa) Pańska, niech
mi się stanie według woli Twojej”.

Błogosławionego Nowego Roku
życzę wszystkim Drogim Parafia-
nom.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOśE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2006

1 stycznia: Świętej Bożej
Rodzicielki

Lb 6,22–27
Ga 4,4–7
Łk 2,16–21

Czym są noworoczne życzenia? Jesz-
cze jedną próbą nowego spojrzenia
na to, co jest stare. Życzmy sobie
nowego spojrzenia na miłość. Skar-
żymy się nieraz, że jesteśmy samotni,
niekochani, nikt nie przysłał nam ży-
czeń. Ważniejsze jest jednak, czy my
kogoś kochamy.
8 stycznia: Święto Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7
Dz 10,34–38
Mk 1,6b–11

Wspomnienie chrztu Pana Jezusa.
Woda w Jordanie.

Głos niewidzialnego Boga – „Oto
mój Syn umiłowany” i Duch Świę-
ty pod postacią gołębicy. Wszystko
to może się nam wydawać historią
z bardzo dawno wydrukowanej Biblii.
Tymczasem woda stała się znakiem
oczyszczenia duszy w czasie naszego
chrztu. Jeżeli jednoczymy się z Je-
zusem, Bóg w każdym z nas widzi
swoje przybrane dziecko. Niebo też
się otworzy. Duch Święty poprowadzi
nas przez pustynię.
15 stycznia: 2. Niedziela zwykła

1 Sm 3,3b–10.19
1 Kor 6,13c–15a.17–20
J 1,35–42

Skoro Andrzej dowiedział się nad Jor-
danem o Jezusie, od razu odszukał
swego brata Szymona i powiedział

mu: „Znaleźliśmy Mesjasza”. Przy-
prowadził go natychmiast do Jezusa.
Najczęściej dowiadujemy się o Bo-
gu od ludzi – od rodziców, księdza,
przyjaciół czy od autorów książek.
Czasem Bóg bezpośrednio wkracza
w życie człowieka. Tak było w życiu
świętego Pawła. Jeśli Bóg jest nam
bliski, potrafimy Go innym przybli-
żyć. Jak wielka odpowiedzialność cią-
ży na każdym z nas, wierzących. Czy
prowadzimy kogoś do Pana Jezusa?
22 stycznia: 3. Niedziela zwykła

Jon 3,1–5.10
1 Kor 7,29–31
Mk 1,14–20

Co znaczy być rybakiem ludzi? Czło-
wiek może pogrążyć się jak flądra
w materializmie, egoizmie, mule głu-
poty. Jakie to szczęście pomóc mu
wydostać się z tego paskudztwa.
29 stycznia: 4. Niedziela zwykła

Pwt 18,15–20
1 Kor 7,32–35
Mk 1,21–28

Czytamy o tym, jak Jezus w Kafar-
naum wyzwolił opętanego od złego
ducha. Pan Jezus przyszedł na świat,
aby zwyciężyć zło. Od walki z sza-
tanem na pustyni rozpoczął swoją
działalność publiczną. Wyrzuca sza-
tana, ale człowieka ratuje. Święty
Jan Vianney powiedział kiedyś, że
szatan może zawładnąć człowiekiem
nawet nie grzesznym, tylko słabym.
Trzeba z pomocą Boga walczyć ze
złem, ale nie z człowiekiem opę-
tanym – najbardziej nieszczęśliwym
i potrzebującym ratunku.

Ks. Jan Twardowski
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PLAN KOLĘDY – STYCZEŃ

1, niedziela, w godz. 14.00–17.00 – Kleszczewo Górne, od p. Sękowskich
do leśniczówki

2, poniedziałek, od godz. 14.30 – Kleszczewo Dolne, od p. Kanków
do p. Dymków

3, wtorek, od godz. 14.30 – Kleszczewo Dolne, od stawów rybnych do
p. Gawryjołków

4, środa, od godz. 13.00 – Ełganowo, ul. Szkolna (cała), od p. Zittermanna
5, czwartek, od godz. 12.00 – Ełganowo, ul. Asfaltowa, od p. Dziekońskich,

domy przy szosie (proszę o pojazd)
6, piątek, od godz. 19.00 – Czerniewko
7, sobota, w godz. 8.00–16.00 – Ełganowo, ul. Asfaltowa, od p. Szarmachów

do p. Machowej
8, niedziela, w godz. 14.00–17.00 – Ełganowo, ul. Łąkowa, od p. Hennigów
9, poniedziałek, od godz. 14.00 – Ełganowo, ul. Macierzy Szkolnej,

od p. Zulewskiej
10, wtorek, od godz. 15.00 – Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa (bez bloku nr 1)
11, środa, od godz. 14.00, Trąbki Wielkie, ul. Sportowa, od p. Świerczków

(bez bloku SKR)
12, czwartek, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej, od p. Dyksów

do krzyża
13, piątek, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej, od p. Preussów

i blok „Nadzieja”
14, sobota, w godz. 9.00–16.00 – Trąbki Wielkie, ul. Gdańska, od p. Tkaczyk

bez „Agronomówki”
15, niedziela, od godz. 13.30 – Trąbki Wielkie, ul. Polonii Gdańskiej,

od p. Jacka Preussa
16, poniedziałek, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Krótka i Leśna
17, wtorek, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, od p. Kuszów

do p. Gorzyńskich
18, środa, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, dwa bloki
19, czwartek, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, osiedle: ul. Pawłowskiej,

od p. Głowackich, ul. Bukowa, Kasztanowa
20, piątek, kolęda ks. bpa Ryszarda Kasyny w dekanacie
21, sobota, od godz. 9.00 – Trąbki Wielkie, osiedle: ul. Lipowa, Klonowa,

Brzozowa
22, niedziela, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, „Kasary”,

„Ośmiorak”
23, poniedziałek, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, osiedle: ul. Dębowa,

Jesionowa, Akacjowa, Topolowa
24, wtorek, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, osiedle: ul. Polonii,

Jarzębinowa, Grabowa, Głogowa, Jaworowa
25, środa, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, osiedle: ul. Modrzewiowa,

Świerkowa, Sosnowa, Ełganowska
26, czwartek, od godz. 14.00 – Trąbki Wielkie, ul. Sportowa blok SKR
27, piątek, od godz. 15.00 – Trąbki Wielkie, ul. Gdańska „Agronomówka”,

ul. Pasteura
28, sobota, od godz. 9.00 – Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa blok nr 1
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UWAGI KOLĘDOWE

1. Kolędę rozpoczynamy od
27 grudnia 2005 r. Jej zakończenie
planowane jest 28 stycznia 2006 r.

2. Kolędowaniu towarzyszyć bę-
dą kochani i doświadczeni w tym
posługiwaniu Szafarze Eucharystii,
a niekiedy pan organista Michał,
bądź starsi ministranci.

3. Bardzo proszę o obecność na
kolędzie całej rodziny. Po to przy-
bliżony program jest podany z wy-
przedzeniem, aby umożliwić zała-
twienie zastępstwa, urlopu lub inne
rozplanowanie zajęć. Trzeba, aby
proboszcz raz w roku odwiedzając
rodzinę, spotkał wszystkich domow-
ników. Niech towarzyszy temu spo-
tkaniu świąteczny strój, uroczysty
stół: krzyż, świeca, woda święcona,
Pismo Św. (niech krzyż nie wędru-
je z kropidłem od mieszkania do
mieszkania – należy mieć własny).

4. Proszę, by „kochane” pieski
były zabezpieczone. Miejmy ograni-
czone zaufanie do ich reakcji wobec
obcych, a takim ja jestem. Wiem, że

one tak mnie lubią, jak ja je. Tak na
serio: nasze psy poza ogrodzeniem
naprawdę są zagrożeniem dla lu-
dzi, dla dzieci idących wieczorem do
szkoły czy do kościoła. Czy dopiero
tragedia nas ostrzeże?

5. W czasie kolędy uzupełnię
parafialną kartotekę. Uczynią to to-
warzyszący mi szafarze.

6. Nowych parafian proszę o zgło-
szenie kolędy, jeśli tego jeszcze nie
uczynili.

7. W Trąbkach Wielkich bywa
zwyczaj, że mieszkańcy proszą, by
najpierw przyjść do ich mieszkania
z kolędą, bo się spieszą. Proszę
tego nie praktykować, bo przez to
lekceważymy innych, którzy też się
spieszą i czekają.

8. Jeżeli w kolędzie przeszkodzi
choroba, pogrzeb, to przesunięciu
ulegnie tylko ten dzień. Plan pozo-
stałych dni kolędy nie ulegnie przez
to zmianie.

Ks. Edward Szymański

DZIĘKUJMY BOGU ZA 80 LAT KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO
LIST PASTERSKI METROPOLITY W ROKU JUBILEUSZU

Rzym, dnia 24 listopada 2005
W tych dniach razem z biskupem

Ryszardem i z innymi biskupami pol-
skimi przebywamy w Rzymie. Spra-
wowaliśmy Eucharystię na grobach
Apostołów Piotra i Pawła. Indywi-
dualnie i wspólnie spotkaliśmy się
z Piotrem naszych czasów Benedyk-

tem XVI. Z najbliższymi współpra-
cownikami Papieża rozmawialiśmy
o najważniejszych sprawach Kościo-
ła w Polsce, składając sprawozdanie
z życia naszej diecezji. A my z bi-
skupem Ryszardem stale myśleliśmy
o naszym gdańskim Kościele, który
w grudniowych dniach Roku Pań-
skiego 2005 dziękuje Bogu za 80 lat
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swej trudnej, ale przecież pięknej
historii. Sięga ona swoimi korze-
niami roku 997, gdy święty Woj-
ciech przybył do Gdańska i udzielił
chrztu jego mieszkańcom. Zakorze-
nione w chrześcijaństwie Gdańskie
Pomorze, związane z Polską, nie
miało łatwych losów, ale pozostało
wierne Chrystusowi.

Wspominaliśmy w tych dniach
w Rzymie 80-lecie Konkordatu za-
wartego przez Polskę z Stolicą Apo-
stolską w roku 1925. W tym też
roku w dniu 30 grudnia Papież Pius
XI bullą „Universa Christifidelium
cura” erygował diecezję gdańską na
terenie Wolnego Miasta Gdańska,
która podlegała bezpośrednio Stolicy
Apostolskiej. Cztery dni później – 3
stycznia 1926 pierwszym pasterzem
gdańskiego Kościoła został zamia-
nowany biskup Edward O’Rourke.
Irlandczyk z pochodzenia otoczył
miłością wszystkich wiernych swo-
jego Kościoła, ale szczególną troskę
wykazał w stosunku do Polaków.
Polacy za jego czasów zbudowa-
li kościoły: św. Stanisława biskupa
i męczennika we Wrzeszczu i Chry-
stusa Króla w Gdańsku. Stały się
one dla naszych rodaków ośrodka-
mi wiary i polskości. Coraz bardziej
trudna sytuacja i sprzeciw ze stro-
ny nazistów doprowadziły biskupa
O’Rourke do rezygnacji złożonej na
ręce Ojca świętego. Pierwszy biskup
gdański zmarł w Rzymie, a jego
prochy sprowadziliśmy do katedry
oliwskiej w roku 1972. Drugim bi-
skupem gdańskim został zamiano-
wany w dniu 13 czerwca 1938 ksiądz
Karol Maria Splett, który w czasie
wojny, podczas jej dramatycznych
warunków wykazał wielką roztrop-
ność. Niestety komuniści po wojnie,

kierując się fałszywymi oskarżenia-
mi skazali go na kilka lat więzienia.
Biskup Splett zachował godną posta-
wę pasterza i nigdy do swej śmierci
nie wracał do tych dramatycznych
przeżyć. Za naszych już dni pełnili
posługę biskupią Edmund Nowicki
i Lech Kaczmarek. Aktualny biskup
gdański, który z woli Ojca świę-
tego Jana Pawła II od roku 1992
jest Arcybiskupem Metropolitą, dzi-
siaj razem z wami, drodzy Kapłani
i Wierni świeccy dziękuje za 80 lat ży-
cia tego Kościoła. Aktualnie Kościół
gdański obejmuje perłę Rzeczpospo-
litej, jaką jest Gdańsk, nowoczesną
Gdynię, urokliwy kurort, jakim jest
Sopot, gospodarne miasta: Wejhe-
rowo, Rumię, Redę, Władysławowo,
Puck, Pruszcz, Żukowo, Hel z całym
półwyspem, piękne tereny kaszub-
skie, Wyżynę Gdańską i Żuławy Ste-
blewskie. Chciałoby się powiedzieć:
Bądź pozdrowiona ziemio Kościoła
gdańskiego, tak hojnie ubogacona
tradycją chrześcijańską swego wier-
nego ludu, który pomimo dziejowych
burz zawsze niezmiennie trwał przy
Chrystusie i jego Kościele. Piękna
jest nasza przeszłość. Ona i dziś
nas zobowiązuje, jest wyzwaniem,
aby tradycję świętości nieustannie
podejmować.

2. Drodzy Siostry i Bracia. Opi-
sując dzieje Archidiecezji trzeba się
pochylić nad posługą biskupów, ka-
płanów, osób konsekrowanych i wier-
nych świeckich, którzy uczestniczą
w budowaniu Kościoła lokalnego,
żyjąc w poszczególnych parafiach,
grupach apostolskich, ruchach i sto-
warzyszeniach. Miarą życia archi-
diecezji jest codzienna troska nas
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wszystkich o uświęcenie ludzi miesz-
kających na naszym Wybrzeżu.

Nowy czas Archidiecezji, który
został nam dany po roku 1992 łą-
czył się ze szczególnymi zadaniami.
Wyznaczały je wizyta Ojca święte-
go Jana Pawła II z roku 1999,
a także trudne zagospodarowywa-
nie wolności. W dniu 5 czerwca
1999 roku Papież powiedział: „Nie
ma solidarności bez miłości”, a to
papieskie stwierdzenie było konty-
nuacją słów z Zaspy z 12 czerwca
1987, gdy Jan Paweł II mówił, iż
„Nie ma wolności bez solidarno-
ści”. Historyczne spotkania Papieża
z nami w roku 1987 obejmowały
Gdynię, Westerplatte, Bazylikę Ma-
riacką, pomnik Poległych Stoczniow-
ców. Papież podjął wówczas w spo-
sób znaczący współczesną historię
naszych miast i Kościoła, a swym
nauczaniem ukazał drogi sprawiedli-
wości i pobożności nam wszystkim
oraz potwierdził swym autorytetem
moralnym, że najwyższymi dobrami
dla ludzi są pokój, wolność, zgoda,
a nade wszystko więź z Bogiem.

Kościół Gdański nigdy nie zapo-
mni, czym jest „Solidarność”. Ona
wyrosła w jego wspólnocie. Wszędzie
tam, gdzie gromadzili się strajkujący
trwały modlitwy i była sprawowa-
na Msza święta. To „Solidarność”
sprawiła, że mury wrogości runę-
ły, odkłamano historię, a świat sam
siebie dostrzegł w innym kształcie.
Człowiek odzyskiwał swą godność.

Jan Paweł II powiedział w roku
1986 do gdańszczan: Wam, którzy
przybywacie tutaj z Gdańska, życzę,
aby to miasto, które się stało jakimś
sprawdzianem naszych dziejów na
różnych etapach tych dziejów i na

naszym etapie współczesnym, dalej

służyło dobremu imieniu Polski jako

kraju, jako Narodu, który wierzy,

który ma świadomość swoich ludz-

kich praw osobowych i społecznych,

który zna wielką cenę wolności i nie-

podległości własnej ojczyzny, który

chce żyć godnie. (5 sierpnia, 1986)
Naszą postawę religijną i pa-

triotyczną staramy się kształtować
w pięknych sanktuariach Maryjnych
naszej Archidiecezji: w Trąbkach
Wielkich i Wejherowie, gdzie znajdu-
ją się obrazy ukoronowane przez Ja-
na Pawła II, a także w szczególnych
miejscach modlitwy w Matemblewie,
Swarzewie, czy na gdańskiej Żabian-
ce. Żywy jest wśród nas kult świętego
Wojciecha naszego Patrona, którego
relikwie w tysiąclecie chrztu gdańsz-
czan nawiedziły każdą wspólnotę
parafialną naszego Kościoła. W tym
kontekście należy wspomnieć nie-
zapomniane uroczystości 1000-lecia
męczeńskiej śmierci Chrzciciela Gro-
du nad Motławą w wigilię Paschalną
1997 roku. Pośród Patronów nasze-
go Kościoła lokalnego stanowiących
wielką naszą chlubę należy wymie-
nić błogosławionych męczenników
z czasów II wojny światowej, któ-
rzy zostali beatyfikowani przez Ojca
świętego Jana Pawła II w Warszawie
w 1999 roku: księdza Bronisława
Komorowskiego, księdza Francisz-
ka Rogaczewskiego, księdza Mariana
Góreckiego oraz księdza komando-
ra Władysława Miegonia, kapelana
Marynarki Wojennej i siostrę Ali-
cję Kotowską, której prochy spoczy-
wają w Piaśnicy. W tym ważnym
czasie Jubileuszu poszczególne pa-
rafie odwiedza Chrystus Miłosierny
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w obecności którego odbywają się
rekolekcje i misje.

3. Jubileusz 80-lecia diecezji wpi-
suje się w nowy okres liturgiczny, ja-
kim jest Adwent. Wspominamy prze-
szłość, ale patrzymy przede wszyst-
kim w przyszłość, często bezradni,
ale świadomi tego, iż czas, który nad-
chodzi nie prowadzi nas donikąd, ale
wciąż przychodzi do nas Ten, który
Jest i do którego należy czas. Ad-
went jest więc czasem nadziei na
spotkanie z Panem. Niech te dni
tak ważne dla naszej Archidiecezji,
zwłaszcza zaś IV Niedziela Adwen-
tu, kiedy w archikatedrze oliwskiej
przeżyjemy uroczystą Mszę świętą
o godzinie 10.00, ubogaci nas dobrą
i radosną Nowiną o Bogu, który
nieustannie do nas przychodzi.

4. Jakie czekają nas zadania?
Razem z całym Kościołem w Polsce
pragniemy podjąć służbę w stosunku
do ludzi najbardziej potrzebujących.
Tę służbę podejmiemy pod hasłem
„Przywracajmy nadzieję ubogim”.
Szczególnym przedmiotem naszej
uwagi i troski będą ludzie, któ-
rzy oczekują na wskazanie im drogi
powrotu do utraconej nadziei. W za-
sięgu naszej ciepłej dłoni i kocha-
jącego serca niech będą ludzie ubo-
dzy materialnie i ubodzy duchowo:
zagubieni, pokrzywdzeni, samotni,
bezrobotni, dotknięci chorobą alko-
holową, narkomanią. Wszyscy oni
często tracą nadzieję, którą można
przywrócić przez ukazanie im do-
broci Boga oraz przez konkretne
działania nas wszystkich, takie jak
otaczanie szczególną opieką samot-
nych i chorych.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
to wyjątkowa instytucja. To szczegól-
na forma obecności Kościoła, która

ma za zadanie nieść potrzebującym
ewangeliczne przesłanie nadziei. Pa-
rafialne i Szkolne Koła Caritas, jał-
mużna wielkopostna, wigilijne dzieło
pomocy dzieciom, letni i zimowy wy-
poczynek oraz stołówki, świetlice,
hospicja czy warsztaty terapii, to
różnorakie, tak bardzo rozwinięte
i profesjonalne formy chrześcijań-
skiej aktywności.

Ufam, że wielką pomocą dla nas
w realizacji tego programu w no-
wym roku liturgicznym będzie głę-
boko przeżyty Rok Eucharystii, pod-
czas którego mieliśmy okazję przypo-
mnieć sobie i lepiej poznać tajemnicę
miłości, jaką Chrystus okazuje nam
w każdej Mszy świętej. Ważne jest
również to, aby nam towarzyszyło
nauczanie Jana Pawła II, który po-
zostawił nam wzór służby na rzecz
ubogich i chorych. Za jego przykła-
dem będziemy nie tylko zdobywać
wyobraźnię miłosierdzia, ale wcielać
ją w życie.

5. Siostry i Bracia, niech w te ad-
wentowe dni świętowania powstania
naszej diecezji towarzyszy nam go-
rąca modlitwa, aby czas jubileuszo-
wego dziękczynienia był dla całego
Kościoła Gdańskiego wypłynięciem
na głębię naszego życia autentycznie
ludzkiego i chrześcijańskiego. Za-
praszam Was wszystkich do katedry
oliwskiej w IV Niedzielę Adwentu 18
grudnia na godzinę 10.00.

Na czas radosnego oczekiwania
na przyjście Pana, w klimacie pięk-
nej tradycji roratniej z serca wam
błogosławię.

/–/ + Tadeusz Gocłowski
Arcybiskup Metropolita Gdański
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TU WSZYSTKO JEST POLSKĄ
KATEDRA ŚW. WACŁAWA I ŚW. STANISŁAWA NA WAWELU

Biskup Józef Olechowski, wita-
jąc w 1787 roku w katedrze kra-
kowskiej ostatniego króla Polski,
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, mówił: „Tyle ta bazylika ma
związków z dziejami narodu pol-
skiego, tyle z epokami pomyślności
i różnych przypadków tej monar-
chii, iż gdyby żadnej nie było pisa-
nej historii krajów polskich, ściany
i marmury jej w większej części
poznać by ją dały”. Katedrę wznie-
siono na wyniosłym skalistym wzgó-
rzu wapiennym. Pierwotnie wznie-
sienie to oblewały zalewiska wiślane
tworzące wokół liczne bagna. Tak
„ufortyfikowane” miejsce stanowiło
dogodny punkt obronny. Doceniając
walory obronne, w jednej z jaskiń
wawelskich zamieszkał legendarny
smok, zgładzony później przez szew-
ca Skubę.

Jeszcze w XVII wieku wzgórze
nazywano Wawel – „utwierdzony na
skale”. Pierwsze historyczne zapisy
odnotowujące nazwę wzgórza pocho-
dzą z Kroniki Wielkopolskiej, z oko-
ło 1295 r. opisującej historię „wielce
rozległego królestwa polskiego, czyli
królestwa Lechitów”. Katedra, któ-
rą dziś oglądamy, jest trzecią z rzędu
stojącą w tym miejscu. Biskupstwo
krakowskie ustanowiono w 1000 r.,
a dopiero w 1925 r. podniesiono
je do rangi arcybiskupstwa. Pierw-
sza romańska świątynia zbudowa-
na została z polecenia Bolesława
Chrobrego. Prace budowlane rozpo-
częły się około 1020 r. Fragmenty

tej najstarszej świątyni przetrwały
pod zachodnim skrzydłem zamku
i w rejonie prezbiterium dzisiejszej
katedry. Świątynia uległa zniszcze-
niu już w 1038 r. w wyniku najazdu
księcia czeskiego Brzetysława. Pod
koniec XI wieku za panowania Wła-
dysława Hermana (1079–1102) za-
częto budować drugą katedrę. Prace
trwały od 1090 do 1142 r. Budow-
la była wieżową bazyliką z dwoma
chórami i trzema nawami. W Ka-
tedrze wzniesiono grobowiec – oł-
tarz św. Stanisława, a w skarbcu
przechowywano insygnia koronacyj-
ne wraz z włócznią św. Maurycego,
darowaną przez cesarza Ottona III
Bolesławowi Chrobremu. Z tych cza-
sów pochodzi krypta św. Leonarda,
w której swą pierwszą Mszę prymi-
cyjną 2 XI 1946 r. odprawił ksiądz
Karol Wojtyła. W 1305 r. świąty-
nia ta spłonęła w wyniku wielkiego
pożaru. Jeszcze w 1320 r. w znisz-
czonej i wypalonej katedrze arcy-
biskup gnieźnieński Janisław koro-
nował Władysława Łokietka. Tego
samego roku biskup Krakowa Nan-
ker rozpoczął budowę trzeciej świą-
tyni. Prace trwały 44 lata i zostały
ukończone, gdy 28 III 1364 r. arcybi-
skup gnieźnieński Jarosław Bogoria
Skotnicki w obecności króla Kazi-
mierza Wielkiego uroczyście konse-
krował świątynię. Powstała w ten
sposób budowla bazylikowa z trzema
wieżami, trójnawowa z transeptem
i prezbiterium, który otacza ambit.
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W następnych wiekach władcy
polscy i biskupi dobudowali do ka-
tedry wieniec wspaniałych kaplic.
W ten sposób powstał kościół, który
tworzony był bez mała przez 700 lat.
Można znaleźć w nim różne style
i dzieła sztuki wielkiej wartości. Tu
koronowano 19 królów i 18 królo-
wych. Jan III Sobieski złożył zdobyte
pod Wiedniem w 1683 r. trofea ja-
ko wdzięczność Bogu za zwycięstwo
nad armią Kara Mustafy. Świąty-
nię wielokrotnie grabiły nieprzyja-
cielskie wojska. W latach potopu
szwedzkiego (1655–1657) dokona-
no wręcz barbarzyńskich zniszczeń
bezcennych dzieł sztuki, niszcząc
pierwotną trumnę ze szczątkami
św. Stanisława. Po trzecim rozbiorze
w 1795 r. Prusacy dokonali grabieży
Skarbca koronnego, kradnąc i nisz-
cząc klejnoty koronacyjne (regalia).
W czasach zaborów katedra swymi
murami i zabytkami mówiła o wiel-
kiej przeszłości upadłego Królestwa.

Stanisław Wyspiański, który
mieszkał u podnóża Wawelskiego
wzgórza, a z okna swego domu przy
ulicy Kanoniczej widział wzgórze
i mury katedry, w dramacie „Wy-
zwolenie”, napisał bez wątpienia
najpiękniejsze słowa o tym miejscu:
„Tu wszystko jest Polską, kamień
każdy i okruch każdy, a człowiek,
który tu wstąpi staje się Polski czę-
ścią. . . otacza was Polska wieczyście
nieśmiertelna.”

W czasie II Wojny Światowej ka-
tedra była zamknięta. Na zamku
wawelskim rezydował gubernator
Hans Frank, a w kościele jego syno-
wie bawili się w chowanego między
sarkofagami i ołtarzami. Nad wej-
ściem do świątyni znajduje się drew-
niany baldachim wykonany w latach

1643–1644. Portal z czarnego mar-
muru z około 1636 r. jest darem
kanonika Wojciecha Serebryskiego.
Po obu bokach drzwi umieszczono
fragmenty XIV-wiecznych gotyckich
rzeźb przedstawiających św. Michała
Archanioła i św. Małgorzatę. Drew-
niane drzwi obito żelazną blachą
z powtarzającym się inicjałem litery
„K”, jest to monogram Kazimierza
Wielkiego. Drzwi te mają prawie
650 lat i pamiętają czasy ostatniego
Piasta. Po lewej stronie wejścia na
bocznej ścianie wiszą olbrzymie ko-
ści, które dawniej traktowano jako
osobliwości i wieszano w kościołach.

Sam, oprowadzając wycieczki
trąbkowskich uczniów, wzbudzałem
ich ciekawość i zainteresowanie, mó-
wiąc w pierwszej wersji, że są to
kości smoka wawelskiego zgładzo-
nego przez wspomnianego wcześniej
szewca. Dawniej sądzono, że są to
kości tajemniczych zwierząt z epoki
lodowcowej. Dziś wiemy, że wisi tu
czaszka nosorożca, żebro wieloryba
i piszczel mamuta. Legenda mówi,
że jak długo wisieć będą te kości,
tak długo stać będzie katedra.

Opis przerywam pod drzwiami
świątyni. W następnych artykułach
opiszę znaczenie Wawelu w historii
Polski. Aby zwiedzać katedrę koro-
nacyjną królów polskich, trzeba nie
tylko dobrze znać przeszłość nasze-
go państwa, jego literaturę i poezję,
ale równocześnie być wrażliwym na
dzieła sztuki, które mówią nam o ty-
siącletniej historii rodu Lechitów.
Kardynał Karol Wojtyła w słowie
wstępnym do przewodnika po Ka-
tedrze tak pisał: „Zdajemy sobie
wszyscy dobrze sprawę, że wejść do
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tej katedry nie można bez wzrusze-
nia. Więcej – nie można do niej wejść
bez drżenia wewnętrznego, bez lę-
ku, bo zawiera się tu – jak w mało
której katedrze świata – ogrom-
na wielkość, którą przemawia do
nas cała historia Polski, cała nasza
przeszłość; przemawia zespołem po-
mników, sarkofagów, ołtarzy, rzeźb,
a nade wszystko zespołem dawno
zgasłych imion i nazwisk. Wszystkie
te imiona i nazwiska znaczą i wyzna-
czają, każde dla siebie i wszystkie
razem, olbrzymią tysiącletnią drogę
naszych dziejów. I dlatego człowiek,
który wchodzi do tej katedry, na-
wet jako przygodny pielgrzym, musi
zatrzymać się przed tą wielkością.

Wyłania się w katedrze wawel-
skiej jako rzeczywistość żywa, cała

nasza wielka tysiącletnia tradycja:
chrześcijańska i polska zarazem.
Tradycja historyczna – to słowo
zdaje się pobrzmiewać przeszłością,
zdaje się mówić o tym, co umarło,
lecz jakoś tkwi w naszej pamięci.
Tymczasem tradycją jest to, co było
wielkie, prawdziwie dobre i dlatego
zasługuje, ażeby żyło dalej. Tra-
dycja to to, co rodzi życie nowe.
Tu w krakowskiej katedrze, w jej
czcigodnych murach, zawarta jest
polska przeszłość, ta najświętsza,
najchlubniejsza, prawdziwie dobra,
godna naśladowania, zasługująca na
wieczną pamięć.” Tak też powinni-
śmy oglądać to miejsce oraz uczyć
takiego oglądania młode pokolenie.

Mariusz Paradecki

Wawel Jagiellonów.
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KŁOSY ZBOśA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 2, 1–12

Jak czytamy w tym fragmencie
Bożego Słowa, wszyscy trzej przybyli
ze wschodu. Byli bardzo cenionymi
uczonymi z Persji lub Mezopotamii.
Świadczy o tym użyte przy ich okre-
śleniu, greckie słowo magoi – mędrcy.
W ówczesnym świecie tym słowem
nazywano wybitnych kapłanów per-
skich lub mezopotamskich astrolo-
gów. Jak pisze Ewangelista, przybyli
za gwiazdą, co może świadczyć, że
przynajmniej jeden z nich zajmował
się astronomią lub astrologią. W no-
wej gwieździe, którą odkryli na nie-
bie, rozpoznali jakieś nadzwyczajne
wydarzenie. Prawdopodobnie od ra-
zu skojarzyli je z narodzinami kogoś
szczególnego. Śledząc ruch tego ciała
niebieskiego dotarli do Jerozolimy.

Na pewno nie byli królami. Nie
mieli też na imię Kacper, Melchior,
lub Baltazar. Ten tytuł, oraz imiona
nadała im dopiero późniejsza trady-
cja. Nic nie wiedzieli o proroctwach
zapowiadających narodziny Mesjasza,
bo pochodzili z narodów pogańskich.
Ich poszukiwanie dopiero co narodzo-
nego króla, nie miało też charakteru
religijnego czy politycznego. Nie za-
leżało im na osiągnięciu osobistych
korzyści. Wyruszając w daleką po-
dróż, kierowali się bez wątpienia po-
trzebą zaspokojenia naukowej cieka-
wości. Poszukiwali dziecka z rodziny
królewskiej, dlatego pierwsze kroki
skierowali do pałacu Heroda. Wzięli
ze sobą podarunki, które nie były
przypadkowe. Lecz tam nie znaleźli
celu swoich poszukiwań. Wyruszy-
li więc dalej, aż wreszcie odnaleźli

Tego, którego szukali nie w pała-
cu, lecz w prostym izraelskim domu.
Mimo tego rozpoznali w nim praw-
dziwego króla, dlatego podarowali
Mu złoto. W tym podarunku oddali
Jezusowi chwałę, jako władcy całe-
go wszechświata. Wprawdzie niewiele
wiedzieli o wierze narodu wybranego,
lecz w tym małym dziecku zauważy-
li Boga, dlatego ofiarowali kadzidło.
Wreszcie przepowiedzieli Jego zbaw-
czą misję, dlatego wśród prezentów
znalazła się także mirra. Czyli wonna
żywica o gorzkim smaku, ale miłym
zapachu. W połączeniu z winem two-
rzyła silnie odurzający napój, któ-
ry podawano skazańcom, aby ulżyć
ich cierpieniom. Jak Czytamy w in-
nym fragmencie Ewangelii, Jezus nie
chciał go pić na Golgocie.

Szóstego stycznia obchodzimy
w Kościele Powszechnym Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego. Trady-
cyjnie używamy określenia Trzech
Króli. Jak zauważyliśmy w tym tek-
ście, nie jest to do końca najlepsze
określenie. Na pewno lepiej by było
powiedzieć Trzech Mędrców. Ale na-
wet takie stwierdzenie, kieruje nasze
myśli, jedynie na tych gości z odle-
głych krajów.

Sama istota tej uroczystości jest
o wiele głębsza. Po pierwsze wskazuje
na powszechność odkupienia. Chry-
stus przyszedł na świat, aby zba-
wić każdego człowieka. Bez znacze-
nia na kolor skóry, narodowość, czy
pochodzenie. Swoją męką, śmiercią
i zmartwychwstaniem, zbawił każ-
dego człowieka. Sprawił, że nasza
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wiara, przestała należeć do jedne-
go narodu, lecz stała się naprawdę
czymś uniwersalnym..

Po drugie, Uroczystość Objawie-
nia Pańskiego przypomina nam ko-
lejny raz o misyjnym charakterze
Kościoła. Od tego obowiązku nikt
z nas nie może czuć się zwolnio-
ny. To jest konkretny nakaz Jezusa,
który odchodząc do Nieba zostawił
nam jako najważniejsze zadanie. Tej
misyjności nie powinniśmy kojarzyć
jedynie z wyjazdem w odległe kra-
je. Teren misyjny może być dzisiaj
wszędzie, nawet w twoim domu. Bo
przecież nie wszyscy jesteśmy do koń-
ca wierzący. Tak wielu naszych braci
żyje wyłącznie sprawami tego świata.
Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi,
to nie może być nam obojętny ich los.
Oczywiście nasze misyjne działanie,
może być zrealizowane tylko wtedy,
gdy będziemy to czynić w duchu po-
kory i z szacunkiem wobec każdego

człowieka. Nie możemy zapomnieć
że to my potrzebujemy nawrócenia.
Nawrócenie nie jest bowiem jakimś
jednym wydarzeniem, po którym mo-
żemy uważać się za głęboko wie-
rzących chrześcijan. Nawrócenie to
wieloletni proces przemiany serca.
Niejednokrotnie trwa on przez ca-
łe życie. Myślę, że znane jest nam
zdanie: Uczyniwszy na wieki wy-
bór, w każdej chwili wybierać muszę.
Ono chyba najlepiej uświadamia to-
bie i mnie, czym tak naprawdę jest
nawrócenie.

Kończąc pisanie tych paru zdań,
pragnę życzyć Tobie tej misyjnej świa-
domości, którą obdarzył Cię Chrystus
w chwili, gdy przyłączył Ciebie do
wspólnoty Kościoła, który jest Ludem
Bożym, pielgrzymującym po ziemi do
Wiecznego Jeruzalem.

Ks. Dariusz Woźny

PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ

Wszyscy uczniowie klas pierw-
szych gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich po trzech miesiącach pobytu
w szkole są pasowani na uczniów
– rycerzy Kazimierza Jagiellończy-
ka. Do tej ważnej chwili uczniowie
przygotowują się poprzez poznawanie
osoby patrona oraz zasad i zwyczajów
panujących w szkole. Nad przygoto-
waniem tegorocznych pierwszaków do
pasowania czuwali ich wychowawcy –
Bogusława Chylińska, Dorota Niewia-
domska, Barbara Paradecka, Stani-
sław Szulist i Zenon Kulwikowski.

Pasowanie jest jednym z najważ-
niejszych i najbardziej uroczystych dni
w roku szkolnym. Tradycyjnie odbyło
się ono w dniu urodzin naszego patro-
na – 29 listopada. Tego dnia w murach

szkoły rozbrzmiewały „Bogurodzica”
i pieśń koronacyjna królów polskich
„Te Deum laudamus”.

Przedstawiciele klas pierwszych
złożyli przyrzeczenie na sztandar
szkoły. Następnie wszyscy nowi
uczniowie zostali pasowani kopią
„Szczerbca” przez dyrektora szko-
ły Mariusza Paradeckiego. Na znak
przynależności do społeczności Gim-
nazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
wszyscy otrzymali „J” (Jotki), symbo-
lizujące patrona szkoły oraz dynastię
Jagiellonów.

Jotkę otrzymała również nauczy-
cielka matematyki Anna Kulas, która
w gimnazjum pracuje od 1 września
2003 roku.
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Po uroczystym pasowaniu zapre-
zentowano krótką część artystyczną
oraz wyświetlono krótki film o po-
wtórnym pochówku króla Kazimierza
Jagiellończyka i jego żony Elżbiety
Rakuszanki.

Dorota Niewiadomska

WraŜenia uczniów klasy
pierwszej „b” po pasowaniu

„Od 29 listopada jestem praw-
dziwym uczniem gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich. Gdy pan dyrektor dotknął
mieczem mojego ramienia i gdy z rąk
wójta otrzymałem Jotkę poczułem się
dumny i zarazem szczęśliwy, że mam
zaszczyt chodzić do tej szkoły” (Wal-
demar Gierski)

„Pasowanie było bardzo uroczyste
i udane. Na pasowaniu była obecna
moja mama, której również bardzo po-
dobała się ta uroczystość” (Krzysztof
Banna)

„Dnia 29 listopada zostaliśmy pa-
sowani na prawdziwych uczniów gim-
nazjum. Cała uroczystość bardzo mi
się podobała. Trochę się denerwowa-
łam, ale wszystko wypadło bardzo
dobrze. Kiedy wychodziłam po „Jot-
kę” cieszyłam się i byłam z siebie
dumna. Dla mnie było to bardzo
uroczyste i chciałam naprawdę do-
brze wypaść. Teraz jestem prawdziwą
uczennicą I klasy gimnazjum.” (Mał-
gorzata Kotwicka)

„Pasowanie na ucznia było dla
mnie czymś niezwykłym. Poprzedza-
ły je liczne próby, mimo to żaden
uczeń nie zniechęcił się i wszyscy
z przyjemnością wstąpili do grona
gimnazjalistów. Cała uroczystość była
dla mnie bardzo przyjemna i ciekawa.
Szczególnie podobało mi się uderze-
nie mieczem i moment, w którym
otrzymałam „Jotkę”. Na pewno nie
zapomnę tej chwili do końca pobytu
w gimnazjum.” (Olivia Wojtała).

Pasowanie nowych uczniów gimnazjum kopią Szczerbca przez dyr. M. Paradeckiego.
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PISAĆ PROSTO NA LINIACH KRZYWYCH
„PIEŚŃ SERCA” MATTIEGO STEPANKA

Przechowujemy zaś ten skarb
w naczyniach glinianych, aby z Boga
była owa przeogromna moc, a nie
z nas. Zewsząd znosimy cierpienia,
lecz nie poddajemy się zwątpieniu;
żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpa-
czamy; znosimy prześladowania, lecz
nie czujemy się osamotnieni, obala-
ją nas na ziemię, lecz nie giniemy.
(2 Kor 4,7–9)

Gdyby należało wybrać osobę, do
której powyższe wersety odnoszą się
w sposób szczególny, idealnym kan-
dydatem byłby Mattie J. T. Stepanek,
poeta, autor bestsellerów, zmarły
w zeszłym roku w wieku trzynastu
lat. Życie niewielu ludzi było tak
kruche, jak życie Mattiego. Każdej
chwili jego tak krótkiego życia nisz-
czyła go postępująca choroba. Mimo
to Mattie zdawał sobie sprawę, że
posiada ogromny skarb, którym mo-
że dzielić się z innymi – niezłomną
wiarę i odwagę, a także mądrość,
którą wyrażał w przepięknym darze
swej poezji.

Wiedząc, jak bardzo cierpiał Mat-
tie, aż trudno uwierzyć, że był w sta-
nie dać z siebie aż tak wiele. Urodził
się w 1990 roku z bardzo rzadką
i nieuleczalną choroba, formą dystro-
fii mięśni, zwaną dysautonomiczną
miopatią mitochondrialną (DMM).
Choroba ta atakuje automatyczne
funkcje organizmu, takie jak bicie
serca, krążenie i trawienie pokarmu,
uniemożliwiając cierpiącemu na nią
normalne życie.

Mattie musiał znosić o wiele wię-
cej niż tylko ból fizyczny. Trójka jego

rodzeństwa – Katie, Stevie i Jamie –
również cierpiała na DMM i zmarła
na tę chorobę. Jego rodzice rozwie-
dli się, kiedy Mattie miał sześć lat
i odtąd przez cale lata musiał znosić
ubóstwo.

Jednak dla jego matki, Jeni Ste-
panek już samo istnienie Mattiego
było darem. Nawet gdy w końcu
u niej samej i u wszystkich jej dzieci
zdiagnozowano DMM, nie przestała
wierzyć, jak to czyniła zawsze, że
„każde dziecko ma wartość”. W każ-
dym swoim dziecku widziała bło-
gosławieństwo Boże, niezależnie od
tego, jak długo żyło.

Przypuszczano, że Mattie nie
przetrwa swej pierwszej nocy na tym
świecie, przeżył jednak i ten i wiele
kolejnych „alarmów”. Wciąż trium-
fował nad przeciwnościami. Zdołał
nawet uczęszczać do szkoły, choć
sporo dni opuszczał z powodu choro-
by. Zanim został skazany na wózek
inwalidzki, zdobył czarny pas w Hap-
kido, cały czas ciągnąc za sobą na
wózku butlę tlenową.

Nadzwyczajna wiara

Jest raczej wątpliwe, by jakiekol-
wiek dziecko – a co dopiero znajdu-
jące się sytuacji Mattiego – wyka-
zywało tak niezłomnego ducha bez
posiadania jakiegoś rodzaju wiary.
W przypadku Mattiego była to wia-
ra nadzwyczajna. Jeni przypomina
sobie, że w wieku trzech lat „od-
mawiał modlitwy, których trzylatki
nie są zdolne odmawiać”. Katolickie
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wychowanie dało mu więcej niż tylko
znajomość doktryny Kościoła.

Jego głębokie rozumienie wiary
stało się oczywiste, gdy jako nieco
już starszy chłopiec uczęszczał wraz
z matką do kościoła Różańca świę-
tego w Upper Marlboro, w stanie
Maryland. Kiedy w maju 1998 roku
przyjął Pierwszą Komunię świętą,
Jeni widziała, że czyni to z wielkim
zrozumieniem. „Mattie w pełni wie-
rzył w święte tajemnice. Uważając
Jezusa za swojego Brata i Zbawi-
ciela, pozostawał w bliskiej, zażyłej
więzi z Nim.”

Jeszcze widoczniejsze stało się to
tydzień później, kiedy starsze dzieci
otrzymywały sakrament bierzmowa-
nia z rąk kard. Jamesa Hickeya.
Chociaż Mattie nie należał do gru-
py kandydatów, podnosił rękę po
każdym pytaniu zadanym przez kar-
dynała. W końcu kardynał podszedł,
by porozmawiać najpierw z nim,
a potem z jego matką. „Czy mogę
udzielić mu bierzmowania? – zapy-
tał. – Jest przygotowany.”

Rodzicielska mądrość kazała jed-
nak matce zaprotestować, argumen-
tując, że Mattie powinien odbyć
kurs przygotowawczy, podobnie jak
wszystkie pozostałe dzieci. Chłopiec
zaczął więc uczęszczać na kurs, je-
dyny ośmiolatek w grupie czterna-
stolatków. Jak twierdzi Jeni, star-
sze dzieci liczyły na jego obecność,
zwłaszcza gdy nie miały ochoty same
odpowiadać na pytania. Kiedy wresz-
cie przyjął sakrament, kard. Hickey
zszedł ze stopni ołtarza i powiedział:
„Nigdy jeszcze nie spotkałem niko-
go, kto byłby lepiej przygotowany do
bierzmowania”.

Mattie rzeczywiście doskonale ro-
zumiał, czym jest bierzmowanie.
W wypracowaniu z religii napisał:

„Dar Ducha Świętego pomaga nam
bardziej upodobnić się do Chrystusa,
gdyż zaczynamy bardziej pomagać
innym i głosić Dobrą Nowinę”.

To właśnie czynił Mattie, służąc
jako lektor i prowadząc lekcje religii
w swojej parafii dla drugiej i szóstej
klasy. Angażował się w to całym
sercem, mówiąc o swych młodszych
uczniach „moje dzieci”. I był w tym
dobry. „Kiedy wchodzi do klasy, to
tak jakby Dziecię Jezus nauczało
w świątyni” – powiedziała Jeni na-
uczycielka drugiej klasy.

Przesłanie w moim sercu

Jednak wiara Mattiego była zbyt
wielka, by ograniczył się do własnej
parafii. Musiał nieść ją światu i czy-
nił to głównie przez swoje pisma.
Podobnie jak zdolność do modlitwy,
tak i dar słowa objawił się u niego
bardzo wcześnie. Jeni zauważyła, że
w wieku trzech lat mówił już zdania,
które brzmiały jak poezja. Pamięta,
jak powiedział:

„Mam w sercu przesłanie od
Boga. Czy mogłabyś je zapisać?”

Gdyby można było wyrazić prze-
słanie Mattiego jednym słowem,
brzmiałoby ono: „pokój” – po pierw-
sze pokój z samym sobą poprzez
znajomość Boga, a następnie prze-
kazywanie tego pokoju innym, jednej
osobie po drugiej. Podstawą akcepta-
cji siebie, uważał Mattie, jest wsłu-
chiwanie się w to co nazywał swoją
„pieśnią serca”, wewnętrznym gło-
sem od Boga mówiącym nam, kim
jesteśmy. Do nas należy od czyta-
nie tego przesłania i wplecenie go
w mozaikę naszego życia. Jak wyra-
ził to Mattie w swoim wierszu: „Dla
naszego świata”:
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„Trzeba to zobaczyć /... Zatrzy-
maj się, ucisz i zobacz /... Pod tyloma
względami jesteśmy tacy sami. /Na-
sze różnice to niepowtarzalne skarby.
/ Jesteśmy mozaiką posiadanych da-
rów / które trzeba pielęgnować, ofia-
rować, przyjąć” (Nadzieja poprzez
pieśni serca, 2002).

Dla samego Mattiego pokój ozna-
czał cieszenie się życiem pomimo
przeciwności i cierpienia – „pamiętaj
bawić się po każdej burzy” – ra-
dził często, a także miłość do ludzi
wszystkich ras i religii. „Czuł się
katolikiem – wspomina Jeni – ale
szanował wszystkie wyznania.”

Mattie nie mógł przewidzieć, że
jego „pieśń serca” tak szybko zdobę-
dzie popularność. W 2001 roku jego
stan pogorszył się do tego stopnia,
że lekarze z Narodowego Centrum
Zdrowia Dziecka w Waszyngtonie
umieścili w jego gardle rurkę tra-
cheotomiczną, by umożliwić mu od-
dychanie. Chociaż operacja powiodła
się, Mattie czuł się coraz gorzej i był
bliski śmierci.

Zapytany, czy ma jakieś ostat-
nie życzenia, Mattie odpowiedział,
że chciałby wydać swoje wiersze.
Znalazło się niewielkie wydawnic-
two gotowe podjąć się tego zadania.
W ciągu kilku miesięcy dwie pierw-
sze książki Mattiego, Pieśni serca
i Podróż przez pieśni serca dostały
się na lisię bestsellerów New York
Timesa, osiągając pół miliona sprze-
danych egzemplarzy.

Dzięki swej poezji, a także dzięki
uczestnictwie w popularnym pro-
gramie The Oprah Winfrey Show,
Mattie błyskawicznie stał się znaną
osobistością. Widzowie i czytelni-
cy byli pod silnym wrażeniem jego
prostoty i szczerości, a zwłaszcza

jego pragnienia pokoju, poruszające-
go wrażliwą strunę w sercach tych,
którzy wciąż nie mogli się otrząsnąć
po zamachach z 11 września.

Czas darowany

Mattie żył wówczas, jak mówi
Jeni, w „darowanym czasie”. Był
świadom, że ten czas nie należy do
niego, toteż poświęcał go Bogu i bliź-
nim. Kiedy stał się popularny, nie
uciekał od ludzi, ale jeszcze bardziej
starał się oddawać siebie. Podró-
żował po kraju, podpisując książki
i przemawiając, także jako oficjalny
przedstawiciel Stowarzyszenia Dys-
trofii Mięśniowej. Wszystko to działo
się w czasie, kiedy trzy do pięciu razy
w tygodniu musiał odwiedzać szpi-
tal, a trzy do sześciu miesięcy w roku
przebywał na oddziale intensywnej
terapii.

W 2004 roku Mattie stoczył swoją
ostatnią walkę z dystrofią mięśnio-
wą. O.Dominik Eshikena OP, posłu-
gujący wówczas jako kapelan w szpi-
talu dziecięcym, wspomina go jako
zupełnie zwyczajne dziecko, choć
bardzo rozmodlone: „Płatał psikusy.
Kiedyś poprosił mnie, żebym otwo-
rzył rzekomą bombonierkę i śmiał
się, kiedy coś z niej wyskoczyło. Miał
jednak w swoim sercu miejsce dla
Boga, którego nic innego nie mogło
zająć”.

Mattie był w tym czasie bardzo
bliski śmierci, jednak nie przestawał
walczyć, gdyż kochał życie, a Jeni
wciąż zachęcała go, by się nie podda-
wał. W marcu 2004 roku jego serce
zatrzymało się na czterdzieści pięć
minut i wyznał, że widział niebo.
Mimo to jednak miał nadzieję na
poprawę zdrowia.
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Jednak 22 czerwca Mattie cier-
piał tak bardzo, że jego matce wy-
rwały się słowa: „Spójrz na mnie.
Wszystko jest w porządku. Możesz
już odpocząć”. Uświadamiając sobie,
że właśnie dała synowi pozwolenie
na śmierć, Jeni położyła się przy nim
na łóżku, ucałowała go i powiedziała:
„Jesteś wszystkim, czym powinien
być człowiek stworzony przez Boga.
Byłeś najlepszym człowiekiem, jakim
mogłeś być”. Dzień ten okazał się
jego ostatnim dniem na ziemi.

Trwały wpływ
Jak na osobę, której życie trwało

tak krótko, Mat wywarł zdumie-
wający wpływ na innych. Na jego
pogrzebie zjawiły się tysiące ludzi
(nie licząc uczestniczących w nim
za pośrednictwem telewizji). Wśród
nich znajdował się były prezydent
Stanów Zjednoczonych, Jimmy Car-
ter, który nazwał go „najbardziej
niezwykłą osobą, jaką w życiu spo-
tkał”. Historii i twórczości Mattiego
poświęcono wiele wykładów akade-
mickich z dziedziny poezji i filozofii,
powstała na jego temat praca nauko-
wa. Jego imieniem nazwano nagrodę
pokojową, a jego gorliwe pragnienie
pokoju zainspirowało wizje progra-
mu „Tylko pokój”, adresowanego do
uczniów szkół średnich, w ramach
którego uczestniczą oni w projektach
mających na celu walkę z głodem,
bezdomnością, przemocą w rodzinie
oraz znęcaniem się nad młodszymi.

Dziś, w rok po śmierci Mattie-
go, jego poezję znają setki tysięcy
ludzi na całym świecie. Jeni opo-
wiada o pewnej babci zamierzającej
wpoić swej wnuczce nienawiść do
ojca, który porzucił rodzinę. Spoj-
rzawszy na leżącą na jej stoliku

książkę Mattiego, kobieta ta odstą-
piła od swego zamiaru. Inna historia
mówi o młodym człowieku ze skłon-
nościami samobójczymi, umieszczo-
nym w zakładzie zamkniętym i przez
trzy lata znajdującym się w stanie
katatonii. Kiedy matka przeczytała
mu pierwszą połowę wiersza Mat-
tiego, sięgnął po książkę dokończył
czytania na głos.

Jeni wciąż otrzymuje wiele maili
i listów od osób, które piszą, że Mat-
tie pomógł im zbliżyć się do Boga.
Niektórzy z nich twierdzą, że Mat-
tie wysłuchuje modlitw o uzdrowie-
nie. Powstał nawet komitet, złożony
z młodych przyjaciół Mattiego, przy-
gotowujący dokumentację potrzeb-
ną do rozpoczęcia jego procesu be-
atyfikacyjnego. Jednak, jak twierdzi
ks. Dixon z parafii Różańca święte-
go, ważniejszy niż oficjalne uznanie
świętości Mattiego jest „sam fakt
jego życia. Mattie pokazał nam, jak
być szczęśliwym w trudnych oko-
licznościach. Wciąż szukamy spek-
takularnych wydarzeń, a tu mamy
bardzo pokornego człowieka, który
w bardzo pokorny sposób dotyka
ludzkich serc”.

Mattie uczy nas przede wszyst-
kim widzieć Boga we wszystkich
ludziach – niepełnosprawnych, ubo-
gich, czy też po prostu różniących
się od nas. Nie powinniśmy nikogo
lekceważyć, gdyż nigdy nie wiemy,
jakie błogosławieństwo ma on do
zaoferowania. To samo odnosi się
również do nas – nie wolno nam
ukrywać naszej miłości ani naszych
darów, gdyż świat potrzebuje także
i naszej „pieśni serca”.

Bob French
za „Słowo wśród nas”
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KRONIKA
nie tylko parafialna

W sobotę 19 listopada w Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich odbyło
się tradycyjne spotkanie seniorów –
mieszkańców naszej gminy. Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej od
kilkunastu lat organizuje swoiste
„Święto Seniora”, na które bar-
dzo licznie i chętnie przybywają
najstarsi mieszkańcy. W tym roku
także nie zawiedli, bo zjawili się
w liczbie około 200 osób, z któ-
rych najstarszym był 94-letni Józef
Radomski z Granicznej Wsi. Spo-
tkanie odbyło się przy udekorowa-
nych i zastawionych przysmakami
stołach. Przy muzyce, wspólnym
śpiewaniu i tańcach oraz pomy-
słowych konkursach czas szybko
mijał. Gościnnie wystąpiły zespoły
Gaudium z Pręgowa oraz Łęgo-
wianie. Na zakończenie seniorzy
otrzymali drobne upominki ufun-
dowane przez sponsorów.

***

22 listopada mieszkańcy Mierze-
szyna na funkcję sołtysa ponownie
wybrali radną Ritę Lewandowską.

***

25 listopada odbyła się X zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się
m.in. następujące tematy:

1) udzielono Wójtowi Gminy Trąb-
ki Wielkie upoważnienia do za-
warcia porozumienia z Gminami
Pszczółki i Skarszewy w celu wy-
konania projektu do budowy ścież-
ki rowerowej planowanej na trasie
nieczynnej linii kolejowej Pszczółki
– Skarszewy.

2) podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi
Zaskoczyn.

3) podjęto uchwałę w sprawie
utrzymania w 2006 roku taryf
za wodę z wodociągów publicznych
i za odprowadzanie ścieków do
kanalizacji publicznej na poziomie
cen obowiązujących w 2005 roku.

4) podjęto uchwałę w sprawie nie-
odpłatnego nabycia przez gminę
lokali mieszkalnych wraz z udzia-
łem w gruncie od Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Są to mieszkania
w budynkach należących kiedyś
do PGR-ów: w Gołębiewie Śred-
nim lokale nr 13/1, 13/2 oraz 15/4;
w Pawłowie lokale nr 9/1 i 9/3,
a także w Sobowidzu: lokale nr
14/2 i 23/2 przy ul. Morenowej
oraz nr 48/2 przy ul. Kościuszki.
W zamian za przejęcie tych lokali
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Agencja przekaże Gminie odpo-
wiednią kwotę na ich remonty.

5) wyrażono zgodę na zwiększenie
zakresu zadania pn. „Budowa par-
kingu i zagospodarowanie terenu
w centrum wsi Sobowidz” o do-
datkowy odcinek chodnika wzdłuż
ul. Kościuszki w celu całkowitego
zakończenia zadania.

6) uchwalono stawki podatków
i opłat w naszej gminie na 2006 rok
– poniżej przedstawiamy niektóre
z nich:

a) od budynków mieszkalnych –
0,56 zł/m2 powierzchni użytkowej
(p.u.)

b) zajmowanych na prowadze-
nie działalności gospodarczej –
14,00 zł/m2 p.u.

– zajmowanych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,71 zł/m2 p.u.

– garaży – 6,17 zł/m2 p.u.

– pozostałych, w tym zajmowanych
na prowadzenie odpłatnej działal-
ności statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 6,17 zł/m2

p.u.

b) od budowli (np. gazociągi, linie
energetyczne i telekomunikacyjne)
– 2 % ich wartości

c) od gruntów

– związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez

względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów –
0,68 zł/m2

– pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki retencyjne lub elektrownie
wodne – 3,61 zł/m2

– rekreacyjno-wypoczynkowych –
0,33 zł/m2

– pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej działalno-
ści statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 0,33 zł/m2

d) od środków transportowych –
stawki pozostały na poziomie 2005
roku.

e) ustalono cenę żyta do celów
naliczania podatku rolnego w wy-
sokości 27,88 zł/q.

f) podatek od posiadania psa usta-
lono w wysokości 20 zł/rok

7) dokonano zmian w budżecie
gminy na 2005 rok.

Po stronie dochodów budżet
zmniejszono o kwotę 190 tys. zł,
głównie ze względu na słabe wy-
konania planu sprzedaży majątku
gminnego (działek budowlanych).

Po stronie wydatków budżet zwięk-
szono o kwotę 49 tys. zł.

W wyniku tych zmian powstał
deficyt, który został pokryty z tzw.
wolnych środków.

***
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Muzyka i tańce podczas spotkania seniorów w trąbkowskim gimnazjum.

Agnieszka Brembor przecina wstęgę podczas przekazania do użytku nowo wybudo-
wanej świetlicy wiejskiej w Ełganowie.
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Nowo ochrzczona Dominika Grzębska z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Martyna Maryla Nieradko z rodzicami i chrzestnym.
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26 listopada złote gody małżeńskie
obchodzili Inga i Edward Grze-
ślakowie z Ełganowa. Z tej oka-
zji w naszym kościele odprawio-
na została dziękczynna Msza św.
w intencji Jubilatów przy licznym
udziale rodziny i znajomych.

***

3 grudnia w hali sportowej w Trąb-
kach Wielkich odbył się doroczny
turniej sportowo-rekreacyjny sa-
morządowców powiatu gdańskie-
go. Do rywalizacji przystąpiły dru-
żyny złożone z radnych i pra-
cowników samorządowych gmin
i Starostwa Powiatowego. Roze-
grano kilka konkurencji sprawno-
ściowych w tym: slalom piłkarski,
rzut do kosza, turniej strzelec-
ki z karabinka pneumatycznego,
strzały na bramkę, rzut lotką
i przeciąganie liny w konkuren-
cji drużynowej. Po emocjonującej
walce zwyciężyła drużyna Prusz-
cza Gdańskiego, która wyprzedziła
gminę Pruszcz Gdański oraz Suchy
Dąb. Kolejne miejsca przypadły ze-
społom Trąbek Wielkich, Kolbud,
Cedrów Wielkich i Starostwa Po-
wiatowego. W rywalizacji łącznej
za rok 2005, która obejmowała róż-
ne imprezy sportowo-rekreacyjne,
zwyciężyła gmina Kolbudy przed
gminą Pruszcz Gdański i miastem
Pruszcz Gdański. Trąbki Wielkie
zajęły 4 miejsce, wyprzedzając Psz-
czółki, Przywidz, Suchy Dąb oraz
Cedry Wielkie. Zwycięskie zespo-
ły zostały nagrodzone okazałymi
pucharami.

***

4 grudnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Dominika Grzębska, córka Ho-
noraty i Marka, mieszkańców
Trąbek Wielkich;

� Martyna Maryla Nieradko, córka
Teresy i Pawła, mieszkańców
Trąbek Wielkich.

***

10 grudnia odbyło się przekaza-
nie do użytku nowo wybudowanej
świetlicy wiejskiej w Ełganowie.
Poświęcenia budynku dokonał ks.
dr Wiesław Stolc w towarzystwie
ks. dziekana Edwarda Szymań-
skiego. W imieniu mieszkańców
Ełganowa klucze do świetlicy z rąk
Wójta Gminy Błażeja Konkola ode-
brał sołtys Jan Trofimowicz – Se-
nior. Po części oficjalnej zaproszeni
goście oraz mieszkańcy Ełganowa
spotkali się przy kawie. Wszy-
scy przybyli na uroczystość mogli
wpisać się do kroniki wiejskiej.
Całkowity koszt budowy świetlicy
wyniósł 258 tys. zł.

***

16 grudnia odbyła się XI zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się
m.in. następujące tematy:

1) uchwalono „Program profilak-
tyki i rozwiązywania problemów
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alkoholowych dla Gminy Trąb-
ki Wielkie na 2006 rok” oraz
„Gminny program przeciwdziała-
nia narkomanii w Gminie Trąbki
Wielkie”;

2) uchwalono regulamin wynagra-
dzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu w naszej
gminie na 2006 rok;

3) podjęto uchwałę w sprawie wy-
znaczenia inkasentów do poboru
podatków lokalnych na terenie
gminy Trąbki Wielkie;

4) uchwalono Program współpra-
cy Gminy Trąbki Wielkie z or-
ganizacjami pozarządowymi i pod-
miotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2006;

5) dokonano zmian w budżecie
Gminy Trąbki Wielkie na 2005
rok. Po stronie dochodów zwięk-
szono budżet o kwotę 17 tys. zł,
a po stronie wydatków zwiększono
o kwotę 20,5 tys. zł.

***

W grudniu Zespół Szkół w Mie-
rzeszynie oraz Szkoły Podstawowe
w Kłodawie i Trąbkach Wielkich
otrzymały nowe wyposażenie do
pracowni internetowych. Każda ze
szkół otrzymała komplet kompute-
rów stanowiskowych, serwer, lap-
top, monitory LCD oraz projektor
multimedialny. Fundatorem sprzę-
tu jest Ministerstwo Edukacji. Na
koszt gminy zostały przygotowane
pomieszczenia na pracownie inter-
netowe oraz przeszkoleni nauczy-
ciele w zakresie obsługi sprzętu
i prowadzenia zajęć z dziećmi.

***

W połowie grudnia mieszkańcy
Mierzeszyna i okolicznych wsi
otrzymali stały, szerokopasmowy
dostęp do Internetu. Abonenci cen-
trali telefonicznej w tej miejscowo-
ści mogą skorzystać z możliwości
komunikacji elektronicznej, jakie
daje neostrada tp.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2006

1. Za śp. Sławomira Kowitza,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Wandę Kotwa, godz. 1100

Za śp. Gertrudę Hebel,
godz. 1800

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie

i zakonne, z róży św. Stanisława
Biskupa – p. Preuss

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Brata
Alberta Chmielowskiego
– p. Kowalczyk
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7. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Marii Goretti – p. Ogórek

8. Za śp. Sławomira Kowitza,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Gertrudę Hebel,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

11. Za śp. Gertrudę Hebel,
godz. 730

14. Dziękczynna w 70-lecie
urodzin Stefana Płocke,
członka Rady Parafialnej

15. Za śp. Sławomira Kowitza,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Antoniego Brembora
i o zdrowie dla Gertrudy
Brembor, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

16. Za śp. Gertrudę Hebel,
godz. 730

17. Za śp. Emmę Kinder
(22. rocznica śmierci)

21. Za śp. Gertrudę Hebel,
godz. 1700

22. Za śp. Wandę Kruk
(21. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Gertrudę Hebel,
godz. 1800

25. Za śp. Gertrudę Hebel,
godz. 730

27. Za śp. Adama Marciniaka
(27. rocznica śmierci) oraz
Bolesława i Bronisławę
Brzyskich

28. Za śp. Leona Zulewskiego oraz
zmarłych z tej rodziny

29. Za parafian, godz. 1800

30. Za śp. Andrzeja Bońka
(3. rocznica śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małŜeństwa
11 stycznia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Renaty i Romana Olszewskich
24 stycznia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny i Brunona Klassenów

ODESZLI DO PANA

11 grudnia: zmarła w wieku 89 lat śp. Gertruda Hebel z Trąbek
Wielkich

24 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jadwigi Dorniak
24 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Alojzego Belau

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


