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Ach, mój Jezu,

jak Ty klęczysz

W Ogrójcu

zakrwawiony!

Tam Cię Anioł

w smutku cieszył,

Skąd był świat

pocieszony.

Przyjdź, mój Jezu,

przyjdź, mój Jezu,

Przyjdź, mój Jezu,

pociesz mnie,

Bo Cię kocham

serdecznie.



NASZA WSPÓLNA TROSKA O UBOGICH
Słowo Metropolity Gdańskiego

Jedną z wielu organizacji posia-
dających status organizacji pożytku
publicznego, działających na terenie
naszej Archidiecezji jest CARITAS,
– którą dobrze znamy. Pozwolę so-
bie jednak przypomnieć, że w ubie-
głym roku obchodziliśmy piętnastą
rocznicę działalności CARITAS Ar-
chidiecezji Gdańskiej. W ciągu tych
minionych piętnastu lat CARITAS
powołała 12 placówek, poprzez które
realizuje swoją misję, jaką jest po-
moc każdemu potrzebującemu czło-
wiekowi, wypływająca z ewangelicz-
nego przykazania miłości. Wśród 12
placówek CARITAS, które działają
na terenie Trójmiasta i sąsiadują-
cych miejscowości, można wymienić
m.in.
� Dom Hospicyjny im. św. Józefa

w Sopocie, który zapewnia opiekę
dla osób znajdujących się u kresu
ich życia;

� Dom Seniora na Gdańskim Przy-
morzu,

� Centrum Pomocowe św. O. Pio
w Gdyni,

� jak również Domy CARITAS, dzia-
łające w Rumi, Łapinie czy Krzy-
wym Kole, które otaczają opieką
m. in. osoby chore i niepełno-
sprawne.

CARITAS zapewnia również po-
moc osobom ubogim (np. poprzez co-
dzienne wydawanie posiłków w So-
pockiej jadłodajni), prowadzi tak-
że działalność opiekuńczo-wycho-
wawczą i profilaktyczną dla dzieci

z rodzin zagrożonych patologią (m.
in. w świetlicach działających we
Wrzeszczu oraz w Żukowie i w 11
filiach prowadzonych w sąsiadują-
cych miejscowościach – m.in. w Ba-
ninie, Pępowie, Chwaszczynie czy
Borkowie).

Na początku stycznia br. CA-
RITAS otworzyła nową placówkę
w Trąbkach Wielkich – jest to
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczy, który został po-
wołany z myślą o niepełnospraw-
nych dzieciach i młodzieży, upo-
śledzonej umysłowo. Tak szeroka
działalność CARITAS Archidiecezji
Gdańskiej nie byłaby możliwa bez
wsparcia ogromnej rzeszy ludzi do-
brej woli i wielu dobroczyńców,
wśród których są firmy i osoby
prywatne, wrażliwe na potrzeby in-
nych. Ogromną rolę odgrywają w tej
posłudze wolontariusze z Parafial-
nych Zespołów czy też ze Szkol-
nych Kół Caritas. W tym miejscu
chciałbym podziękować za ogromną
wrażliwość i ofiarność, którą okazu-
jecie wszystkim, którzy potrzebują
pomocy, zarówno ubogim z naszego
sąsiedztwa, jak i cierpiącym z powo-
du różnorakich klęsk żywiołowych
w różnych zakątkach świata.

W obecnym roku duszpaster-
skim towarzyszy nam hasło „Przy-
wracajmy nadzieję ubogim”. Niech
te słowa będą zachętą dla każ-
dego z nas do jeszcze większej
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wrażliwości względem tych, którzy
potrzebują naszej pomocy.

Polski system podatkowy da-
je nam możliwość zadecydowania
o przeznaczeniu 1 % naszego po-
datku. Wykorzystajmy tę możli-
wość i przeznaczmy te środki na
działania, które prowadzi CARI-
TAS Archidiecezji Gdańskiej, będą-
ca organizacją pożytku publicznego.

Podzielmy się z tymi, którzy przy-
chodzą codziennie z prośbą i pukają
do drzwi gdańskiej CARITAS.

Z serca dziękuję Wam, Drodzy
Wierni Archidiecezji Gdańskiej za
ten gest dobroci.

Wasz Arcybiskup
bp Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2006

5 marca: I Niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 9,8–15

1 P 3,18–22

Mk 1,12–15

Pośród zwierząt i aniołów. To zna-
czy bez ludzi. Jezus na pustyni
zupełnie sam. Człowiek w towarzy-
stwie aniołów może być nawet bar-
dziej samotny niż w towarzystwie
zwierząt. Z zapisu św. Mateusza
dowiadujemy się, że Jezus dopiero
po czterdziestu dniach przebywania
na pustyni, kiedy odczuwał głód –
spotkał się z kusicielem. Św. Marek
podaje, że Jezus był stale kuszony,
nawet wtedy, gdy nie czuł jeszcze
głodu: „Czterdzieści dni przebywał
na pustyni, kuszony przez szatana”.

Kuszenie Jezusa świadczy, że
był prawdziwym człowiekiem, który
mógł ulec pokusie. Jednakże ją od-
rzuca. Już wtedy wstępuje na drogę
krzyża. Zwróćmy uwagę, że nie sza-
tan, lecz Duch Święty posyła Go na
pustynię.

Sam Bóg stawia nas wobec trud-
ności, doświadczeń, cierpień i po-
kus. Byle się nie załamać, tylko
dojrzewać.
12 marca: II Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 22,1–2.9–13.15–18
Rz 8,31b–34
Mk 9,2–10

Nieraz cały naród uświadamia so-
bie swoją wielkość. Tęskni za wolno-
ścią. Przeżywa swoje przemienienie.
Zdławiony – nie upada na duchu.
Przez cierpienia i klęski – dojrze-
wa. Jezus umarł ogołocny z ludzkiej
chwały – aby zmartwychwstać.
19 marca: III Niedziela
Wielkiego Postu

Wj 20,1–17
1 Kor 1,22–25
J 2,13–25

Co Jezus powyrzucałby z nas –
przychodzących do kościoła – uro-
czystych, pobożnych, pewnych sie-
bie, przyzwyczajonych do tradycji?

Tak jak powyrzucał z dziedziń-
ca Świątyni w Jerozolimie barany,
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gołębie, pieniądze ze stołów ban-
kierów – wyrzuciłby z nas barana
pychy i złości, uległego wołu le-
nistwa, trzepoczącego się gołębia
lekkomyślności, chciwie liczone zło-
tówki.
26 marca: IV Niedziela
Wielkiego Postu

2 Krn 36,14–16,19–23

Ef 2,4–10

J 3,14–21

Kościół podaje długą litanię świę-
tych, ale nic nie wiemy o potę-
pionych. Słowa Jezusa o Judaszu:

„Lepiej, żeby się ten człowiek nie
urodził”, można tłumaczyć: „Gdyby
się nie urodził, to nie cierpiałby tak
za życia na ziemi po zdradzeniu
Jezusa”. Sąd Boży nie wydaje wy-
roków. Pokazuje, kto jest po stronie
światła, a kto po stronie ciemności.

Co kochamy: światło czy ciem-
ność? Nasz każdy krok to albo-albo.
Ciemność lub światło. Nasza śmierć
– to chwila, która pokaże, po której
znaleźliśmy się stronie. Jezus nie
potępia. Prowadzi. Jest stale drogą.

Ks. Jan Twardowski

NASZA RODZINA PARAFIALNA

Sakrament chrztu świętego

W naszej parafii chrztu udzie-
la się w każdą pierwszą niedzie-
lę miesiąca na Mszy św. o godz.
11.00 oraz w uroczystości Boże-
go Narodzenia i Wielkanocy. Prze-
pisy kościelne (wskazówki ogólne
we wprowadzeniu do sakramen-
tu chrztu) stanowią, że chrzest
powinien być udzielany w sposób
uroczysty w dniu świątecznym pod-
czas Mszy św. z udziałem wiernych.
Wskazane jest, by był udzielany raz
w miesiącu, a w większych parafiach
według potrzeb duszpasterskich.

Rodzice zgłaszają swoje dzieci
do sakramentu chrztu w kancela-
rii parafialnej dwa tygodnie przed
planowanym terminem chrztu. Nie
mogą tego uczynić dziadkowie ani
rodzeństwo. Rodzice przynoszą ze
sobą akt urodzenia dziecka, gdyż
z niego spisuje się dane osobowe

dziecka i numer aktu urodzenia.
Rodzice przedstawiają w kancelarii
kandydatów na chrzestnych.

Kto może być chrzestnym? Może
nim zostać katolik wierzący i prak-
tykujący, ochrzczony, przyjęty do
Pierwszej Komunii św. i bierzmo-
wany, a jeśli żyje w związku małżeń-
skim – musi to być sakramentalny
związek małżeński. Chrzestny powi-
nien mieć co najmniej 15 lat. Jeżeli
kandydat na chrzestnego mieszka
w innej parafii, to trzeba dostarczyć
dokument z jego parafii zaświadcza-
jący, że może pełnić funkcję ojca czy
matki chrzestnej, tzn., że spełnia
on powyższe warunki.

Rodzice powinni dziecku wybrać
imię związane z chrześcijaństwem,
aby miało ono swojego świętego
patrona.

We wskazanym dniu, najczęściej
w przeddzień udzielenia sakramen-
tu chrztu, rodzice i chrzestni uczest-
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niczą w katechezie chrzcielnej. Wy-
móg ten obowiązuje w całej Polsce.
Rodzice i chrzestni wcześniej przy-
stępują do sakramentu pokuty, aby
sami byli w łasce uświęcającej, którą
ich dziecko otrzyma na chrzcie św.

Jeśli rodzice, którzy chcą
ochrzcić swoje dziecko, nie żyją
w sakramentalnym związku mał-
żeńskim, powinni najpierw uregulo-
wać swoje życie sakramentalne, chy-
ba że są istotne przeszkody. Rodzice
bowiem przy chrzcie proszą o wia-
rę dla swojego dziecka i publicznie
wyrzekają się grzechu w obecności
wspólnoty parafialnej. Jakże czę-
sto jest to „publiczne kłamstwo”,
bo nadal chcą żyć w grzesznym
niesakramentalnym związku.

Przebieg uroczystości chrzcielnej

Rodzice i chrzestni z dzieckiem
zatrzymują się przy drzwiach ko-
ścioła. Tu kapłan pyta ich: O co
przyszli prosić Kościół Boży? Odpo-
wiadają: O wiarę, albo: o chrzest.
Kapłan, a po nim rodzice i chrzest-
ni kciukiem na czole dziecka kreślą
znak krzyża, na potwierdzenie, że
w tym znaku wiary będą wychowy-
wać dziecko (powinni też rozluźnić
pod szyją zapiętą czapeczkę, a głów-
kę dziecka trzymać na prawym
ramieniu).

Po homilii następuje udzielenie
sakramentu. Pytania o wiarę zastę-
pują mszalne wyznanie wiary. Po
polaniu główki dziecka wodą, od
paschału zapala się świecę chrzciel-
ną (powinna ona potem służyć do
I Komunii św.) oraz nakłada się
dziecku białą szatę, a pod koniec

Mszy św. rodzice otrzymują specjal-
ne błogosławieństwo Kościoła.

Dobrze by było, żeby rodzice ob-
chodzili uroczyście zwłaszcza pierw-
szą rocznicę chrztu (tzw. roczek),
zamawiając Mszę św. w intencji
dziecka i uczestnicząc w niej razem
z dzieckiem.

Pierwsza Komunia św.

Przygotowanie do I Komunii
św. to wielki obowiązek rodziców,
chrzestnych i duszpasterzy. W na-
szej archidiecezji pomagają im ka-
techeci i katechetki. Przygotowanie
to związane jest z parafią i odbywa
się w parafii. Zwłaszcza uroczyste
przyjęcie do I Komunii św. związane
jest z parafią zamieszkania dziecka.

W ramach przygotowania dziec-
ko przy pomocy rodziców opanowuje
podstawowe prawdy katechizmowe
wiary, pacierz oraz zapoznaje się
z warunkami sakramentu pokuty
(w tym szczególnie z istotą grzechu
i żalu za grzechy). Według obecnych
przepisów dziecko powinno przed
I Komunią św. dwa razy przystąpić
do sakramentu pokuty (po przygo-
towaniu do niego i przed uroczy-
stością I Komunii św.). Następnie
zapoznaje się istotą Najświętszego
Sakramentu i jak należy Go przyj-
mować. W trakcie przygotowania
do I Komunii św., jeśli dziecko jest
ochrzczone w innej parafii, koniecz-
nie trzeba dostarczyć w oznaczonym
czasie metrykę chrztu dziecka, gdyż
istnieje zasada, że bez chrztu św.
inne sakramenty są nieważne.
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Bardzo istotne jest czynne włącze-
nie się rodziców w dobre przygo-
towanie dziecka do przyjęcia tego
sakramentu. Oznacza to:
a) nauczenie dziecka podanych ka-

techez,
b) rodzinną modlitwę w intencji do-

brego przyjęcia I Komunii św.,
c) udział w dziewięciotygodniowej

nowennie przygotowawczej, a po-
tem w nowennie dziękczynnej,

d) przystąpienie rodziców i chrzest-
nych oraz rodziny wraz z dziec-
kiem do sakramentów pokuty
i Komunii św.
Niech uroczystość I Komunii

św. skieruje uwagę rodziców przede
wszystkim na przeżycie religijne.
W żadnym wypadku uroczystość
domowa nie powinna przesłonić re-
ligijnego wymiaru tego wydarzenia,
ale go przedłużyć. Pamiętajmy też
o przyjęciu gości bez napojów alko-
holowych.

Ponieważ I Komunia św. jest
zarazem pierwszym pełnym udzia-
łem dziecka we Mszy św., rodzice
powinni dołożyć starań, by dziecko
odtąd systematycznie uczestniczyło
we Mszy św. niedzielnej i świątecz-
nej, a raz w miesiącu przystępowało
do sakramentu pokuty.

Bierzmowanie

Przygotowanie do tego sakra-
mentu odbywa się w parafii.
Ks. biskup udziela bierzmowa-
nia uczniom III klasy gimna-
zjum (w mniejszych parafiach mogą
być dołączeni uczniowie II klasy).
Świadkiem bierzmowania powinien
być ojciec lub matka chrzestna,

a w drugiej kolejności – osoba wy-
brana przez kandydata do bierzmo-
wania, ale zawsze musi to być wie-
rzący i praktykujący katolik, sam
bierzmowany.

Bierzmowanie jest wymagane do
przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Małżeństwo

1. Właściwą parafią do zawarcia
małżeństwa jest parafia zamiesz-
kania narzeczonej lub narzeczo-
nego.

2. Trzy miesiące przed planowa-
nym ślubem narzeczeni zgłasza-
ją się w jednej z wymienionych
parafii celem sporządzenia proto-
kołu. Powinni ze sobą mieć dowo-
dy osobiste, metryki chrztu św.
świeżej daty, świadectwo ukoń-
czonej katechizacji.

3. Zapowiedzi przedślubne są ogła-
szane w parafiach zamieszkania
narzeczonych.

4. Miesiąc lub dwa przed ślubem
narzeczeni zgłaszają się do Urzę-
du Stanu Cywilnego z dowodami
osobistymi i odpisami aktów uro-
dzenia celem spisania kwestiona-
riusza, który w trzech egzempla-
rzach dostarczają do parafii pla-
nowanego zawarcia małżeństwa.

5. Narzeczeni uczestniczą w 3 na-
ukach poradnictwa dla narzeczo-
nych i w 4 podwójnych kateche-
zach przedślubnych.

6. W tym czasie przystępują 2 razy
do sakramentu pokuty.

7. Po zawarciu małżeństwa, infor-
mację o nim proboszcz w ciągu
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5 dni dostarcza do Urzędu Sta-
nu Cywilnego. Następnie posy-
ła pisemną informację o zawar-
ciu małżeństwa do parafii chrztu
nupturientów, co zostanie odno-
towane w księdze ochrzczonych.

Msza św.

W tej relacji nie piszę o potrzebie
uczestniczenia, bo wszyscy wiemy,
że obowiązuje nas III przykaza-
nie Boże i I przykazanie kościel-
ne. Ograniczę się do praktycznych
wskazań.
1. Dobrze byłoby w sobotę odczy-

tać niedzielne czytania mszal-
ne, zwłaszcza Ewangelię. Są one
zwykle podawane w prasie kato-
lickiej.

2. Przed pójściem do kościoła wzbu-
dzić sobie intencję, o co chcę pro-
sić, za co dziękować w tej Mszy
św.

3. Tak usiłować się skupić na Eu-
charystii, by zapamiętać treść
czytanego Słowa Bożego i homi-
lii, oraz by raz jeszcze wrócić do
tych treści w rodzinnej rozmo-
wie, np. podczas obiadu.

4. Gdy prosimy o odprawienie Mszy
św., a intencja ma znaleźć się
w „Kanie”, to powinna być poda-
na z odpowiednim (np. miesięcz-
nym) wyprzedzeniem.
Każda rodzina powinna przynaj-

mniej raz w roku poprosić o Mszę
św. za zmarłych czy w innej ro-
dzinnej intencji. Ofiarę za Mszę św.
(wysokość wg uznania) składamy
w zakrystii po jej odprawieniu. Gdy
Mszę św. odprawiał inny kapłan,
ofiarę przekazujemy jemu, a nie
proboszczowi.

Dziękuję serdecznie parafianom
za to, że starają się przezwyciężać
przeszkody i uczestniczyć we Mszy
św., którą zamawiają. Szczególnie
dziękuję tym parafianom, którzy
uczestniczą we Mszy św. także w dni
powszednie, a zwłaszcza w soboty.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu

W naszym sanktuarium w każ-
dą sobotę o godz. 15.00 Koronką do
Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, trwa ona do wieczornej Mszy
św. Podczas tej adoracji jest też
okazja do spowiedzi (jeśli ksiądz
jest na klęczniku przy ołtarzu, moż-
na podejść i poprosić o spowiedź).
Wypada, aby każdy z nas choć-
by raz w miesiącu znalazł chwilę
na prywatną adorację Najświętsze-
go Sakramentu. Przekonacie się,
jak ważne są te chwile, gdy można
pogłębić swoją miłość do Pana Je-
zusa i wyprosić wiele łask dla siebie
i innych. Proszę wszystkich moich
drogich parafian o przekonanie się
do tej formy modlitwy.

Pogrzeb chrześcijański

To jest zawsze bardzo bolesne
przeżycie dla rodziny, przy którym
„tracimy głowę” i nieraz niepotrzeb-
nie przemęczamy się do ostatnich
granic w załatwianiu spraw pogrze-
bowych.

Co trzeba załatwić?
1. Wezwać lekarza do stwierdzenia

zgonu zmarłego.
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2. Pójść z dowodem osobistym
zmarłego i kartą zgonu do Urzę-
du Stanu Cywilnego.

3. Z wypisem z USC przyjść do biu-
ra parafialnego w celu zapisania
i ustalenia daty pogrzebu. Cia-
ło zmarłego można tymczasem
przewieźć do kaplicy cmentarnej.
Klucz jest w posiadaniu pana ko-
pacza. Obecnie jest nim Piotr
Ohl, zamieszkały w Trąbkach
Wielkich przy ul. Pawłowskiej.

4. Udać się do zakładu pogrzebowe-
go. Tam można oprócz trumny
zamówić wieńce, krzyż, klepsy-
drę, napisy.

5. Udać się do ZUS w celu uzyska-
nia należnej sumy pieniężnej na
potrzeby pogrzebu.

6. Wspólny różaniec za duszę zmar-
łego, jeśli czas pozwoli, może być
odmówiony w przeddzień pogrze-
bu w kościele przed Najświęt-
szym Sakramentem pod prze-
wodnictwem księdza.

7. Ofiarę księdzu za posługę składa
rodzina po pogrzebie. Przyjęcie
dla rodziny można urządzić w na-
szym Domu Pielgrzyma.

Utrzymanie parafii

W niedziele i święta podczas
Mszy św. składacie na tacę ofiary
na potrzeby Kościoła. Także i ten
aspekt materialny uwzględnia piąte
przykazanie kościelne, które brzmi:
„Troszczyć się o potrzeby wspólno-
ty Kościoła”. Wierni składają ofiary
również z okazji chrztu, ślubu czy
pogrzebu. Dodatkowo ogłasza się
zbiórki na zimowe ogrzewanie ko-
ścioła, z okazji dziękczynienia za

plony na utrzymanie seminarium
duchownego. Niekiedy też zbiera
się ofiary w związku z kataklizma-
mi i klęskami żywiołowymi, które
dotykają nas lub inne kraje.

Tu należy wyjaśnić, dlaczego nie-
raz brakuje pieniędzy na utrzyma-
nie parafii. Liczenie udziału wier-
nych na niedzielnej Eucharystii wy-
kazuje 41 % uczestniczących para-
fian. Z różnych względów niektórzy
nie składają ofiar, a dzieci i młodzież
czynią to sporadycznie.

Wydatki pozaparafialne

– Zryczałtowana taca z pierwszej
niedzieli każdego miesiąca prze-
znaczona jest na potrzeby kurii
archidiecezjalnej.

– Taca z piątej niedzieli miesią-
ca (jeśli przypada) też idzie na
potrzeby kurii.

– Co miesiąc jedno stypendium
mszalne kapłani wpłacają do ku-
rii, a drugie do seminarium.

– Tak zwane „cathedraticum” to
odprowadzanie do kurii 10 % ofiar
za chrzty, śluby i pogrzeby.

– Płacimy do kurii za oleje świę-
te, korespondencję, kalendarz
liturgiczny i inne materiały
liturgiczno-duszpasterskie.

– Przekazujemy na misje tace z uro-
czystości Trzech Króli, Wielkiego
Piątku oraz trzeciej niedzieli paź-
dziernika.

– Przekazujemy na potrzeby Stolicy
Apostolskiej tacę z uroczystości
św. Apostołów Piotra i Pawła.

– Przekazujemy na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski tace z uro-
czystości św. Szczepana, Ponie-
działku Wielkanocnego, drugiej
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niedzieli sierpnia, zbiórkę do pu-
szek w trzecią niedzielę sierpnia
i września.

– Na Dom Samotnej Matki idzie
taca z pasterki.

– Na Dzieło Nowego Tysiąclecia –
zbiórka w drugą niedzielę paź-
dziernika.

– Na seminarium duchowne płacę
rocznie 1820 zł (kwota wyznaczo-
na od liczby parafian).

Wydatki parafialne

1. Ubezpieczenie kościoła w Trąb-
kach Wielkich i Czerniewie (od
ognia, huraganu i klęsk żywioło-
wych).

2. Ubezpieczenie plebanii i Domu
Pielgrzyma.

3. Ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej.

4. Podatek do Urzędu Skarbowego
(obliczony od liczby mieszkańców
w obrębie parafii, a nie od liczby
wiernych), rocznie 1720 zł.

5. Podatek do Urzędu Gminy.
6. Opłata za prąd.
7. Opłata za wodę.
8. Opłata za olej opałowy do ogrze-

wania dwóch kościołów.
9. Zakup opału do plebanii i Domu

Pielgrzyma.
10. Wynagrodzenie za pracę organi-

sty i gospodyni na plebanii.
11. Dochodzą do tego wydatki zwią-

zane z:
a) sprawowaniem liturgii (ko-

munikanty, świece, wino
mszalne),

b) konserwacją organów, prze-
prowadzam ją prawie co roku,

c) utrzymaniem porządku na
drodze krzyżowej, przy kapli-
cach różańcowych i na terenie
przykościelnym,

d) różnego rodzaju naprawami,
drobnymi remontami i re-
nowacją niszczejących przed-
miotów.

Nie wspominam tu wydatków
osobistych, bo te każda rodzina zna
i ponosi.

Pobieżna lektura tej relacji
o funkcjonowaniu parafii może
przekona większość czytelników, że
obecnie utrzymanie parafii nie jest
łatwe, a wszelkie inwestycje i więk-
sze remonty wymagają dodatko-
wych zbiórek.

Zbieraliśmy ofiary na budowę
kościoła w Czerniewie. Wierni ofia-
rodawcy mogli się przekonać, że
ich ofiary nie zostały zmarnowa-
ne. Obecnie czeka nas renowacja
kościoła trąbkowskiego na godne
przeżycie jubileuszu 20-lecia koro-
nacji cudownego Obrazu Matki Bo-
żej Trąbkowskiej, który będziemy
obchodzić w 2007 r. Podczas te-
gorocznej pasterki zapowiedziałem
comiesięczną zbiórkę ofiar w ro-
dzinach parafii na sfinansowanie
tego przedsięwzięcia. Rozpocznie-
my ją do marca. Będzie to zarazem
nasza jałmużna wielkopostna. Nie
wyznaczam wysokości ofiary, ani
nie nakłaniam, by wszyscy musieli
wspierać to dzieło. Zostawiam to
Waszej ofiarności, wg miłości, jaką
żywicie do Matki Najświętszej. Ze
swojej strony, postaram się w duchu
wdzięczności raz w miesiącu odpra-
wić Mszę św. w intencji wszystkich
ofiarodawców.
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Nowi członkowie Rady
Duszpasterskiej

Do parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zostają przyłączeni:

� z Trąbek Wielkich – Stanisław
Dziemiński, Jerzy Brokos, Bogu-
sław Szulc, Jacek Preuss,

� z Ełganowa – Ryszard Kotula,
Roman Knitter.

Żywy Różaniec

W Wielkim Poście zostaną upo-
rządkowane róże Żywego Różańca,
tak by każda liczyła 20 członków, po
rozszerzeniu Różańca o Tajemnice
Światła. Postaram się w następnym
numerze „Kany” umieścić wykaz
członków Żywego Różańca.

Ks. Edward Szymański

ANIOŁ Z RAVENSBRÜCK

Pod koniec grudnia grupa miesz-
kańców gminy Trąbki Wielkie, na
czele z wójtem Błażejem Konko-
lem, przybyła do Urzędu Miejskiego
w Łodzi, by spotkać się z ostat-
nią nauczycielką szkół polskich na
terenie Wolnego Miasta Gdańska
– 94-letnią Anną Burdówną, miesz-
kanką Łodzi. Przywieźli jej tytuł Ho-
norowego Obywatela Gminy, który
wręczył wzruszony przewodniczą-
cy Rady Gminy Józef Sroka. Choć
powrót autokarem do domu trwał
z powodu śnieżycy do północy, wszy-
scy byli bardzo szczęśliwi. Anna
Burdówna to człowiek niezwykły.

***
Gmina Trąbki Wielkie leży na

terenie dawnego Wolnego Miasta
Gdańska. Trzeba tu przypomnieć,
że Wolne Miasto to był nie tyl-
ko Gdańsk, lecz także kilkadziesiąt
miejscowości w promieniu około
30 km od miasta. Dla mieszkań-
ców Trąbek Wielkich, Ełganowa,
Postołowa, Kleszczewa i paru in-
nych wsi tzw. Gdańskiej Wyżyny rok

1920 – tak szczęśliwy dla Polaków
z Pomorza – był początkiem kłopo-
tów, zakończonych tragedią podczas
pomorskiej krwawej jesieni 1939 r.
W tych miejscowościach przeważała
ludność polska, co pokazały ostatnie
przed 1920 rokiem wybory lokalne,
ale ołówek międzynarodowej komi-
sji wyznaczającej granicę był bezli-
tosny. Mieszkańcy Trąbek pozostali
poza granicą Rzeczypospolitej, choć
przebiegała ona zaledwie 4 km od
centrum wsi, a po polskiej stronie,
w pobliskim Starogardzie, stacjo-
nował słynny 2 Pułk Szwoleżerów
Rokitniańskich.

Sytuacja była znacznie trudniej-
sza niż w okresie zaborów. Niemcy
zdecydowanie przeważali w Wolnym
Mieście, w maju 1933 r. wybory do
gdańskiego Volkstagu wygrała z du-
żą przewagą NSDAP. Jako naczelne
zadanie hitlerowcy postawili sobie
całkowitą eliminację polskich wpły-
wów na terenie Wolnego Miasta, by
przygotować je do wcielenia do Rze-
szy. Szykany wobec Polaków stawa-
ły się coraz bardziej niebezpieczne.
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Anna Burdówna w 1939 r.

Niemcy uznali, że szczególnie nie-
pożądane są dla nich szkoły polskie.
Zgodnie z umową szkolną między
władzami WMG a Rzeczpospolitą
Polską, na życzenie rodziców dla co
najmniej dziesięciorga dzieci należa-
ło tworzyć oddziały polskie w szko-
łach niemieckich. W praktyce było
to bardzo trudne, bo niemiecki pra-
codawca wymuszał na rodzicach wy-
cofanie deklaracji pod groźbą utra-
ty pracy. Poza oddziałami istniały
osobne szkoły polskie i ochronki,
prowadzone przez polską Macierz
Szkolną. Tu ingerencje niemieckie
były utrudnione, choć również ich
nie brakowało, ponieważ te szkoły
także podlegały niemieckiemu in-
spektorowi z Gdańska. Podstawowa
grupa dzieci w polskich szkołach

wywodziła się z rodzin kolejarskich.
Koleje na terenie WMG były pol-
skie, więc problemów z pracodawcą
nie było.

W ostatnim roku przed wybu-
chem wojny Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego ogłosił, że poszukuje
nauczycieli do pracy w szkołach pol-
skich na terenie Wolnego Miasta.
Teren był niebezpieczny, więc zgłosi-
li się tylko najlepsi i najbardziej ide-
owi nauczyciele. Wśród nich młoda
Anna Burdówna z Łodzi. Była do tej
trudnej pracy dobrze przygotowana.
Absolwentka Studium Nauczyciel-
skiego w Łodzi, już jako 12-latka
wstąpiła do ZHP, w drużynie gim-
nazjalnej im. Baśki Wołodyjowskiej.
W 1932 zorganizowała I Drużynę
Harcerską w Konstantynowie. Po
ukończeniu Szkoły Instruktorskiej,
zdobyła stopień podharcmistrzyni.
Współpracowała z Referatem Zagra-
nicznym Chorągwi Łódzkiej ZHP.
W latach 1937–38 uczestniczyła
w harcerskich obozach letnich dla
dzieci polskich w Belgii.

Druhna Anna została kierow-
niczką polskiej Szkoły Powszechnej
w Ełganowie koło Trąbek. Uczy-
ła też w miarę potrzeby w szkole
trąbeckiej. Dzielnie znosiła szykany
wrogiego środowiska niemieckiego
i była oczkiem w głowie dla tamtej-
szych Polaków. Wspierał ją Wiktor
Orlikowski, zwany „królem Pola-
ków” w tej części Wolnego Miasta.

Rankiem 1 września 1939 r. An-
na natychmiast zorientowała się
w grozie sytuacji. Pobiegła z Eł-
ganowa do Trąbek i tam żarliwie
modliła się przed obrazem Matki
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Bożej o ratunek dla dzieci, ich ro-
dziców i dla niej samej. Kilka godzin
później została aresztowana i osa-
dzona w gdańskim więzieniu przy
Schiesstange. Los obszedł się z nią
łaskawie. Wielu innych nauczycieli,
w okresie od września do listopa-
da 1939 r., zostało zamordowanych
w ramach akcji AB (Auserordentli-
che Befriedungsaktion – „nadzwy-
czajna akcja pacyfikacyjna” prze-
ciwko polskiej inteligencji) w nie-
zliczonych na pomorskiej ziemi eg-
zekucjach. W niedalekiej od Trąbek
Granicznej Wsi (Grenzdorf), filii KL
Stutthof, zamordowano m.in. ko-
mendanta gdańskich harcerzy Alfa
Liczmańskiego. 10 kwietnia wywie-
ziono Annę w transporcie do obozu
KL Ravensbrück (numer obozowy
3048), gdzie przebywała do końca
wojny. Czym był Ravensbrück dla
ponad 130 tys. kobiet z całej Europy,
nie trzeba tu przypominać. Zginęło
tu 17 tys. Polek, wiele z nich podda-
no zbrodniczym „doświadczeniom”
pseudomedycznym.

Od 1941 r. do końca wojny Anna
należała na terenie obozu do zakon-
spirowanej drużyny harcerek „Mu-
ry” – zastęp „Cegieł”. To był ewene-
ment w historii obozów koncentra-
cyjnych w ogóle! Druhny pomagały
chorym współwięźniarkom i takim,
które potrzebowały wsparcia du-
chowego. Łatwo było w obozowych
warunkach zatracić wiarę, nadzieję
i pragnienie życia. Anna Burdów-
na tak wyjaśniła swoim druhnom
sens pracy harcerskiej w obozie:
„Jesteśmy «Cegłami». Każda z nas,
dorzucając drobną cegiełkę czynu,

pomoże innym przetrwać obóz. Wy-
sokimi murami oddzielimy się od
zwątpienia, beznadziejności i roz-
paczy”. Inne zastępy miały rów-
nie wymowne nazwy: „Kamienie”,
„Żwiry”, „Wody”, „Kielnie”, „Fun-
damenty”, „Cementy”. . .

Anna napisała w obozie (1943)
marsz drużyny „Mury”:

Hej do pracy wszyscy wraz bu-
dujemy dom. Pracy ogrom! Marzeń
dość, dość już słów, trzeba rąk i trze-
ba głów. Fundamenty kuj w grani-
tach; trzymaj pion, w niebo skłon.
Czuwaj! Czuwaj! Na fundamentach
praojców wzorem stawiamy krzyża
świętego znaki, krwią je skraplając
tych, co z honorem padli z przypię-
tym do piersi znakiem. (. . .) Patrz
jak już rośnie, patrz jak się wznosi,
jak się mur biały kąpie w błękitach,
a echo dzwonem potężnym głosi:
Dom się buduje – Rzeczpospolita!

Ten krzyż w hymnie miał po-
dwójne znaczenie. To był także
„przypięty do piersi” krzyż harcer-
ski. Nawet w obozie składały przy-
rzeczenia harcerskie! „Mam szcze-
rą wolę całym życiem pełnić służbę
Bogu i Polsce, nieść chętną po-
moc bliźnim, być posłuszną prawu
harcerskiemu”.

Jaką rolę odegrała Anna w tym
piekle, najlepiej wyjaśniła kiedyś
współwięźniarka, pielęgniarka z Po-
znania, Kazimiera Chytra: „An-
na była dla mnie aniołem z Ra-
vensbrück”. . . Inna współwięźniar-
ka, Janina Potoczek-Pałasińska na-
pisała: „W sztrafbloku pierwsza
mnie odkryła Hanka Burdówna,
która z narażeniem życia przyno-
siła pod druty bloku kubek zupy
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i dzieliła się wszystkimi wiadomo-
ściami z obozu. Takie ofiarne były
harcerki z „Murów”. Tam gdzie
najniebezpieczniej, tam gdzie naj-
trudniej, szły one”.

Obóz opuściła dopiero w lipcu
1945 r., gdyż do tego czasu opieko-
wała się chorymi, a potem pomagała
w ich ewakuacji do Polski.

Od 1 września 1945 r. uczyła ję-
zyka polskiego i geografii w łódzkich
szkołach zawodowych. Od 1965 r.
przebywa na emeryturze. Jako har-
cerka pracowała w kręgu instruk-
torskim „Szare Szeregi” przy Cho-
rągwi Łódzkiej ZHP.

***
W delegacji z Trąbek Wielkich

była też grupa harcerzy, bo jakżeby
inaczej. W drodze uczyli się piose-
nek, które dziś już rzadko harcerze
śpiewają, a których kiedyś uczyła
druhna Anna: „Idziemy w jasną”,

„Szara harcerka”. . . Trochę się te-
go śpiewania obawiali, ale poszło
bardzo dobrze, bo razem z nimi
zaśpiewała druhna Anna. Następne
spotkanie zaplanowano na czerwiec
w Trąbkach. Pani Anna, mimo pode-
szłego wieku, czuje się znakomicie,
cytuje z pamięci wiersze, które uło-
żyła podczas pobytu w obozie, ma
doskonały kontakt z młodymi ludź-
mi. Przyjaźni się z druhną Zofią
Trofimowicz z Ełganowa, zasłużo-
ną harcerką, przez którą kontaktuje
się z mieszkańcami Ełganowa i Trą-
bek, pisząc odręcznie piękne listy.
Każdy z nich jest ideowym prze-
słaniem do dawnych uczniów, ich
dzieci i wnuków. A do tego jaka
kaligrafia! Plurimos annos, druhno
Anno!

Piotr Szubarczyk

OBEP IPN Gdańsk

Uczniowie Anny Burdówny w 1938 r.
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WIELKI TYDZIEŃ WEDŁUG JĘDRZEJA KITOWICZA

Na zbliżający się okres Wielkiego
Postu przedstawiam opis Wielkie-
go Tygodnia w osiemnastowiecznej
Polsce, jaki zamieścił Jędrzej Ki-
towicz (1728–1804) w swej książce
„Opis obyczajów za panowania Au-
gusta III”. Zachęcam do przeczytania
trudnego tekstu, aby dowiedzieć się,
jak widział Wielki Tydzień proboszcz
z Rzeczycy.

Mariusz Paradecki

Chrystus wjeżdzający na osiołku do
Jerozolimy (poł. XV w.). Te pojazdy
używane były w procesjach w Niedzielę
Palmową.

„Pasja pospolicie nazywa się na-
bożeństwo w wielki post używane.

Kapnicy od kap, którymi się przy-
krywali, tak nazwani. Byli to ludzie
rozmaici, z nabożeństwa lub z naka-
zu spowiedniczego za grzechy swoje
publiczną dyscyplinę w kościołach
podczas pasji czyniący. Kapy były
robione z płótna, najwięcej prostego
i grubego, szaro farbowane. Ale że
ambicja ludzka wszędzie się wciska,
nawet i tam gdzie się tylko powinien
wydawać duch pokorny i serce skru-
szone, przeto też i te wory pokutne,
kapami nazwane, nie wszystkie by-
wały z grubego płótna i szare, bywały
drugie z płócien cienkich, glancowa-
nych, różnego koloru: czerwone, zie-
lone, błękitne i granatowe. Kaptury
do tych kap należące bywały czasem
kitajkowe lub grodetorowe. Krój kap
był taki jak nobile Venetiano, którego
używają na reduty.

W Wielki Piątek kapnicy z każ-
dego kościoła osobno obchodzili gro-
by Chrystusowe po innych kościo-
łach, idąc procesją parami i niosąc
krzyż przed sobą. W każdym kościele,
w którym grób odwiedzali, biczowa-
li się raz. Ksiądz asystujący swojej
procesji powiedział krótką egzortę,
po której tymże porządkiem, którym
przyszli, wychodzili z jednego kościo-
ła do drugiego śpiewając przez drogę
jaką pieśń o Męce Pańskiej, a na
wchodzeniu do kościoła przestając
śpiewać. Nie z wszystkich kościołów,
ale z niektórych tylko procesja kap-
ników, oprócz krzyża z wizerunkiem
Chrystusowym na czele procesji nie-
sionego, miewała drugi krzyż wielki,
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grubości belki, z tarcic spajanych dla
letkości zrobiony, który w pośrod-
ku kapników dźwigał jeden kapnik,
idący nie wyprostowany, ale w pół
człeka pochylony tak, jak nam ma-
larze wystawują Chrystusa, krzyż
na Kalwarią niosącego. Dlatego pod
ten krzyż dobierano chłopa mocnego.
Miał na głowie, czyli raczej na czapce
kapturem przykrytej, koronę ciernio-
wą, łańcuch długi i gruby przez ramię
pod pachę przepasany, koniec krzyża
unosił za nim inny kapnik, wyra-
żający Cyreneusza, a dwaj kapnicy,
dobyte pałasze niosący na ramieniu
oznaczali żołnierzów, na Kalwarią
Chrystusa prowadzących, z których
jeden trzymał w ręce koniec łańcu-
cha. Wyobrażający Chrystusa kapnik
udawał także Jego pod Krzyżem
upadania, a na ten czas jeden żoł-
nierz, targając łańcuchem i bijąc
nim o krzyż, czynił duży łoskot,
drugi, uderzając płazem po krzyżu
i po plecach lekkimi razami nosiciela
krzyża, wołał na niego głosem do-
nośnym: „Postępuj, Jezu!” Wtenczas
nosiciel, w samej rzeczy pochyłym
chodem znużony, odpocząwszy nie-
co powstawał i dalszą drogę, czyli
procesją, kończył (. . .).

Jeżeli dwie procesje kapnickie ze-
szły się razem do jednego kościoła
i były tak uparte, że jedna drugiej
nie chciała ustąpić pierwszeństwa,
przychodziło między nimi do bitwy,
do której oręża potocznego: kijów,
pięści i kamieni, używano. Nie tra-
fiło się jednak nigdy, żeby się taka
bitwa zbytnie krwią oblała, ponieważ
mała liczba zapalczywych kapników
od większej nierównie rozmaitego
stanu osób, za procesją idących albo
też z osobna groby obchodzących,
z łatwością rozerwana i poskromiona
bywała (. . .).

W każdym kościele na wniściu
do grobu siedziały panienki albo
i damy wyższej rangi z tacami srebr-
nymi, kwestujące jałmużnę od prze-
chodzących na pożytek tego kościoła,
w którym takową kwestę czyniły. Nie
wołały one na nikogo o jałmużnę usty
swymi, ale tylko brzękiem tacy o ław-
kę trącanej, i czym kto znaczniejszy
lub więcej ubrany przechodził, tym
większy brzęk na niego czyniły. Uro-
dziwsze kwestarki zazwyczaj więcej
ukwestowały niż te, którym na uro-
dzie schodziło, przez wrodzoną ku
urodzie skłonność nawet w poboż-
nej szczodrobliwości. Przy niektó-
rych grobach, prócz kwestarek wyżej
wyrażonych, stawały z jakową reli-
kwią do całowania ludowi, na sto-
le obrusem, kobiercem i świecami
przyozdobionym wystawioną, osoby
zakonne, klerycy lub braciszkowie,
na gradusie przy takim stole położo-
na była taca, na którą przystępujący
do całowania relikwii wrzucali jaki
pieniądz podług woli swojej: szeląg,
grosz albo trojak, albo szóstak bity,
który miał w sobie waloru dwanaście
groszy miedzianych i szelągów dwa.
Przed każdym także grobem, na ko-
biercu na ziemi rozpostartym, leżał
krucyfiks z tacą w końcu postawio-
ną, na którą całujący tenże krucyfiks
rzucali podobneż jako wyżej pienią-
dze, a jeżeli gdzie nie było tacy pod
krucyfiksem, rzucali je na kobierzec
(. . .).

Obchodzenie grobów zaczynało
się od godziny pierwszej po południu
i trwało do północka, a to tylko po
wielkich miastach, gdzie się znajduje
wielość kościołów i ludu. Za dnia ob-
chodzili groby panowie i panie, w no-
cy służebna czeladź, której się razem
z państwem obchodzić nie dostało.
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Gdzie w którym kościele znajdowa-
ło się jakie bractwo, tam o godzinie
dziewiątej w nocy zaczynała się przed
grobem pasja z biczowaniem kapni-
ków i kazaniem bez procesji, gdyż ta
już pierwej publicznie do innych gro-
bów odprawiona była. W sobotę zaś,
przed zaczęciem rezurekcji, śpiewano
jakie pieśni u grobu o Męce Pańskiej
lub o Najświętszej Pannie Bolesnej,
albo też po niektórych kościołach
kapela lub jaki lutnista przegrywał
symfonie (. . .).

Groby robione były w formę roz-
maitą, stosowną do jakiej historii,
z Pisma Świętego Starego lub Nowe-
go Testamentu wyjętej. Na przykład
reprezentowały Abrahama patriar-
chę, syna swego Izaaka na ofiarę
Bogu zabić chcącego, albo Józefa pa-
triarchę od braci swoich do studni
wpuszczonego, albo Daniela proroka
w jamie między lwami zostającego,
albo Jonasza, którego wieloryb poły-
ka paszczęką swoją, i tym podobnie.
Z Nowego Testamentu: Górę Kal-
waryjską z zawieszonym na krzyżu
Chrystusem, z żołnierzami, którzy
go krzyżowali, i z tłumem Żydostwa,
którzy się temu krzyżowaniu przy-
patrywali; skałę, w której grób był
wycięty i w którym ciało Chrystu-
sowe było złożone, z żołnierzami na
straży grobu postawionymi, śpiący-
mi, albo też inną jaką tajemnicę męki
lub zmartwychwstania Chrystusowe-
go. Po niektórych kościołach takowe

wyobrażenia były ruchome. Lwy bły-
skały oczami szklanymi, kolorami
iskrzącymi się napuszczonymi i świa-
tłem z tyłu oświeconymi, wachlowały
jęzorami z paszczek wywieszonymi.
Morze bałwany swoje miotało. Lon-
gin siedzący na koniu zbliżał się
do boku Chrystusowego z włócznią.
Maryje, stojące pod krzyżem ręce do
oczów z chustkami podnosiły i jakoby
zemdlone na dół opuszczały. W osobie
albo właściwie mówiąc w wizerun-
ku osoby, która była treścią historii
i argumentem, wyrżnięta była dziu-
ra okrągła w piersiach lub w boku
tak wielka jak hostia, przez którą
dziurę widzieć się dawała sama tylko
hostia w monstrancji będąca, za tąż
osobą na postumencie postawionej.
Ozdabiano te groby rzeźbą, malowa-
niem, arkadami w głęboką perspek-
tywę ułożonymi, światłem rzęsistym
lamp ukrytych i świec oświeconymi,
a po bokach z frontu kobiercami
i szpalerami obsłaniali, przesadzając
się jedni na drugich w ozdobności
grobów. Najpiękniejsze groby bywały
u jezuitów i w Warszawie u mi-
sjonarzów. Pijarowie warszawscy nie
stroili grobu z historii, tylko wy-
stawiwszy Sanctissimum na ołtarzu
wielkim, dostatkiem świec wosko-
wych białych w pewnej symetrii tak
na ołtarzu, jako też i gradusach jego
nastawiali (. . .).”

HISTORIA JAKUBA I MARII

Pomiędzy Jakubem – z zawo-
du lekarzem – i jego żoną, Marią,
narastało poczucie oddalenia i wza-
jemnej wrogości. Borykali się z tym

przez pewien czas, aż wreszcie Ma-
ria miała już wszystkiego dosyć.
Pewnego dnia pozostawiła Jakuba
i trójkę dzieci, aby już nigdy do nich
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nie powrócić. Jakub czuł się zdru-
zgotany, zwłaszcza że – jak wkrótce
odkrył – nie miał do kogo zwrócić się
o pomoc. Większość znajomych uni-
kała go, a nawet zabraniała swoim
dzieciom bawić się z jego córkami.
Dawni przyjaciele obmawiali go za
plecami. Nawet rodzina trzymała
się na dystans. Nie było dosłownie
nikogo, kto zechciałby go wesprzeć.
Wszyscy albo otwarcie uznawali go
za nieudacznika, albo zachowywali
całkowitą obojętność.

Tak więc on, lekarz, na którego
pomoc medyczną i wsparcie w cho-
robie liczyły setki pacjentów, nie
potrafił uchronić przed rozpadem
własnego małżeństwa. Czuł się co-
raz bardziej bezradny i przerażony.
Co wieczór kładli się spać w poczu-
ciu lęku, winy i wstydu, tęskniąc za
śmiercią, a nawet modląc się o nią.

Jednak nie na tym kończy się
ta historia. Po trzech miesiącach
udręki Jakub stwierdził, że nie jest
w stanie dłużej żyć w ten sposób.
Doszedł do wniosku, że jeżeli nie
spróbuje czegoś zmienić, zniszczy
swoją praktykę medyczną, wyob-
cuje ze środowiska własne dzieci
i zmarnuje swoje życie.

Widząc Jakuba w coraz gor-
szym stanie, kolega ze szpitala
poradził mu, aby czytał w kółko
czwarty rozdział Listu do Filipian.
Dochodząc do Pawłowego wyzna-
nia: „Wszystko mogę w Tym, któ-
ry mnie umacnia”, Jakub po raz
pierwszy od dłuższego czasu poczuł
cień nadziei. Było tak, jakby ujrzał
światełko na końcu tunelu. Odtąd
uczynił te słowa swoją codzienną
modlitwą. Kiedy tak czytał wciąż

na nowo cały rozdział, także i in-
ne słowa nabrały dla niego sensu
i zobaczył ich związek ze swoim
życiem. Postanowił więc wziąć na
serio słowa Pawła i zastosować się
do nich najściślej, jak potrafił. Oto
wyjątek z jego dziennika, który Ja-
kub pisał w formie słów Jezusa,
skierowanych do niego: „Jakubie,
możesz radować się we Mnie. Nie
musisz niepokoić się o wychowanie
dzieci. Nie lękaj się. Ja jestem z to-
bą. Proś Mnie o pomoc. Zaufaj, że
mój pokój będzie strzegł twego życia
i życia twoich dzieci. Po prostu czyń
to, co szlachetne i co zasługuje na
uznanie. Pozwól Mi działać w tobie
tak, jak tego pragnę”.

Czwarty rozdział Listu do Fili-
pian stał się dla Jakuba programem
życia. Stopniowo zaczął odzyskiwać
poczucie własnej wartości. Uwie-
rzył, że jest w stanie poradzić
sobie w życiu i wychować córki
na szczęśliwe, wartościowe kobiety.
Lęk i poczucie winy zmniejszyły
się i w domu Jakuba znowu zapa-
nowała atmosfera bezpieczeństwa
i pokoju. Jedna z córek wyhafto-
wała mu na urodziny serwetkę ze
słowami św. Pawła. Jakub zaczął
też modlić się, aby Bóg pomógł mu
przebaczyć Marii oraz wyzbyć się
gniewu i urazy w stosunku do niej.
Od odejścia Marii upłynęło już dzie-
sięć lat, córki Jakuba są dorosłymi
kobietami, jego praktyka medyczna
rozwija się pomyślnie. A co naj-
ważniejsze, Jakub żyje w pokoju
serca.

„Słowo wśród nas”
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KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 4, 1–11

Jezus po chrzcie w Jordanie,
zaczął swoją publiczną działalność.
Wychodząc z wody, rozpoczął re-
alizację Bożego planu zbawienia.
Zanim jednak powie słynne kazanie
na górze Błogosławieństw, zbierze
wokół siebie uczniów i wybierze
z nich apostołów, udaje się na pu-
stynię. Przebywa tam przez czter-
dzieści dni. Jak mówi Ewangelista,
w tym czasie nic nie jadł. Ta licz-
ba dni nie jest przypadkowa. Ty-
le bowiem lat wśród nieznośnych
piasków wędrował naród wybrany,
zanim wkroczył do ziemi obiecanej.
Św. Mateusz, który swoją Ewangelię
kierował do Żydów, a więc potom-
ków tych, którzy wyszli z niewoli
egipskiej, wielokrotnie porównuje
Chrystusa do Mojżesza. Przedsta-
wione przez niego fakty z życia
Zbawiciela ukazują jednoznacznie,
iż jest On zapowiedzianym przez
proroków Mesjaszem.

Tam na pustyni Judzkiej, gdy
Chrystus jest wyczerpany tak dłu-
gim postem, dopada Go szatan. Po-
dejmuje desperacką próbę skłonie-
nia Syna Bożego do grzechu. Władca
ciemności wie, że ma do czynienia
ze Zbawicielem całej ludzkości, dla-
tego każda podsuwana przez nie-
go pokusa będzie miała charakter
antymesjański. Ich ostrze będzie
skierowane w istotę posłannictwa
Mesjasza.

Jeżeli jesteś Synem Bożym, po-
wiedz, żeby te kamienie stały się
chlebem.

Ta pierwsza pokusa miała skło-
nić Jezusa, aby posiadaną moc wy-
korzystał dla swojego dobra. Do
osiągnięcia materialnego dobroby-
tu. Jako Bóg i władca wszechświa-
ta, mógł przecież czas pobytu na
ziemi przeżyć w bogactwie o wiele
większym niż rzymscy cesarze. Nie
byłoby to jednak zgodne z zamie-
rzonym planem zbawienia. Z całą
pewnością nie pociągnął by wtedy za
sobą tak wielkiej rzeszy ubogiej lud-
ności. Dlatego Pan w zdecydowany
sposób odpowiada:

Nie samym chlebem żyje czło-

wiek, ale każdym słowem, które

pochodzi z ust Bożych.

Każdy z nas jest kuszony potrze-
bą materialnego dobrobytu. Nasz
największy wróg chce, abyśmy nasze
umiejętności skierowali jedynie ku
własnemu dobru. Nieustannie ude-
rza zatrutą strzałą egoizmu, która
zamyka nas na wyższe wartości.

Zaznaczam, że nie chodzi tu
o sam fakt posiadania pieniędzy,
lecz o ich nadmiar i nieustanną po-
trzebę posiadania więcej. Ten frag-
ment Ewangelii uświadamia tobie
i mnie, że skupienie uwagi na jedy-
nie materialnej sferze egzystencji,
jest poddaniem się woli szatana,
który w ten sposób usiłuje znisz-
czyć nasze życie. A przecież wobec
każdego z nas Bóg ma wspaniały
plan zbawienia.
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Po tym pierwszym niepowodze-
niu szatan podejmuje drugą próbę.
Idzie z Jezusem do Jerozolimy, sta-
wia na narożniku Świątyni i kusi
Go słowami:

Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć
się w dół, jest przecież napisane:
Aniołom swoim rozkażę o tobie,
a na rękach nosić cię będą.

Druga pokusa, to chęć odegra-
nia łatwej roli „zbawiciela”. Gdyby
na oczach całego tłumu Jezus na-
gle rzucił się w dół i bezpiecznie
wylądował na ziemi, to bez wątpie-
nia nawet jego najzagorzalsi prze-
ciwnicy uznali by Go za Mesjasza.
Z całą pewnością podporządkowałby
sobie także późniejszych przeciwni-
ków. Ale w ten sposób, osiągnąłby
jedynie cel polityczny. Cały plan
zbawienia ograniczony by został je-
dynie do ziemskiej sfery. Gdyby
wszyscy stanęli po Jego stronie,
to nie miałby kto Go ukrzyżować,
a ta właśnie śmierć miała być klu-
czowym elementem odkupienia. Zły
w perfidny sposób usiłuje odwró-
cić Jezusa od właściwego celu Jego
misji. Chrystus świadomy zadania,
które postawił mu Ojciec, posługu-
jąc się tekstem Starego Przymierza,
udziela konkretnej odpowiedzi.

Ale jest napisane także: Nie bę-
dziesz wystawiał na próbę Pana
Boga swego.

Jesteśmy tylko ludźmi dlatego
chcemy odnosić łatwe zwycięstwa.
Uciekamy przed krzyżem. Boimy się
przyjąć wolę Bożą. Chcemy, aby za-
wsze wychodziło tak jak my chcemy.
Szukamy sposobu na łatwe życie.
I to są kolejne pokusy, którymi
szatan odpycha ciebie i mnie od
Boga.

Po tych dwóch niepowodzeniach,
władca ciemności uderza następny
raz. Stojąc na wysokiej górze, uka-
zuje przepych całego świata:

Dam ci to wszystko, jeśli upad-

niesz i oddasz mi pokłon.

Trzecia pokusa związana jest
z władzą. Szatan usiłuje odwieść
Chrystusa od jej Bożego pojęcia, któ-
re polega przede wszystkim na służ-
bie. Zbawiciel przyszedł na świat,
żeby służyć, a nie rządzić. Wład-
ca ciemności stawia jeden warunek
zdobycia panowania nad światem.
Pójście za jego wolą. Jezus jest
świadomy istniejącego zagrożenia,
dlatego jako Król wszechświata da-
je zdecydowany odpór tej pokusie:

Idź precz szatanie! Jest bowiem

napisane: Panu Bogu swemu bę-

dziesz oddawał pokłon i Jemu sa-

memu służyć będziesz.

W dzisiejszym świecie istnie-
je wiele zagrożeń, które mogą
odepchnąć nas od Boga. Jednym
z największych jest chęć władzy.
Z historii wiemy, że posiadanie jej
wyłącznie w ziemskich wymiarach
sprowadziło na ludzkość wiele nie-
szczęść. Na przestrzeni wieków ist-
niało wiele imperiów, które przecho-
dziły okres rozkwitu, ale i upadku.
Tak dzieje się z każdym mocar-
stwem powstałym na piasku tylko
ludzkich wyobrażeń. Trzeba więc
budować na skale, a tą jest jedy-
nie Bóg. On pokazuje nam w tym
fragmencie Ewangelii, jak należy
postąpić z diabelskimi podszeptami,
które w efekcie sprowadzają nie-
szczęście na całą cywilizację i każ-
dego człowieka z osobna. Jezus
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odpiera ostatnią pokusę. Jako jedy-
ny z ludzi jest wolny od wszelkiego
grzechu.

Z tych kilku wersetów wynika
jeszcze jedna prawda. Pokusa nie
jest grzechem. Nikt z nas nie jest
od niej wolny. Dopiero uleganie jej
sprowadza na nas dramat odejścia
od Boga. Jak wiec wygląda droga
od pokusy do grzechu? Spróbujemy

sobie odpowiedzieć na to pytanie,
ale dopiero w drugiej części tego ar-
tykułu. Na razie popracujmy trochę
nad przekazanymi przez Świętego
Mateusza słowami i pomyślmy nad
ich życiowym, codziennym znacze-
niem.

Ks. Dariusz Woźny

KRONIKA
nie tylko parafialna

21 stycznia pracownicy Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich (w tym Wiejskich Ośrodków
Zdrowia w Sobowidzu i Mierze-
szynie), pożegnali panią Krystynę
Srokę, która z dniem 1 lutego, po
37 latach pracy na terenie naszej
gminy jako pielęgniarka środowi-
skowo-rodzinna, przeszła na eme-
ryturę.

***

Od 1 lutego zaczął funkcjonować
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczy w Trąbkach Wiel-
kich, powołany przez Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej. Obszerniejszą
informację na temat funkcjonowa-
nia Ośrodka zamieścimy w następ-
nym numerze „Kany”.

***

3 lutego w Trąbkach Wielkich od-
był się pogrzeb Grzegorza Ogórka
z Kleszczewa, który zginął tragicz-
nie w ruinach hali Międzynarodo-
wych Targów Katowickich w dniu

28 stycznia. Z naszej gminy na
wystawę i targi gołębi pocztowych
w Chorzowie wybrało się 5 hodow-
ców: Grzegorz Ogórek i Zbigniew
Szostek z Kleszczewa, Waldemar
Ossowski z Trąbek Wielkich, An-
drzej Marko z Postołowa oraz Hen-
ryk Kostek z Kłodawy. Ciężkich
obrażeń w tej katastrofie doznał
Waldemar Ossowski, który nadal
przebywa w szpitalu na Śląsku.

***
4 lutego w kościele w Czerniewie
odprawiona została Msza św. w in-
tencji Jadwigi i Pawła Schutzmann
z Granicznej Wsi, z okazji 50-lecia
sakramentu małżeństwa.

***
5 lutego w naszym kościele chrzest
św. otrzymała Daria Szarmach, cór-
ka Sylwii i Tomasza z Trąbek
Wielkich.

***
7 lutego odbyła się I zwyczajna sesja
Rady Gminy Trąbki Wielkie w roku
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Pogrzeb Grzegorza Ogórka. Kondukt żałobny na ulicach Trąbek Wielkich. . .

. . .oraz ostatnie pożegnanie nad otwartą mogiłą.
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„Rodzinne” zdjęcie pracowników Ośrodków Zdrowia z terenu naszej gminy
żegnających panią Krystynę Srokę odchodzącą na emeryturę.

Czcigodni Jubilaci Jadwiga i Paweł Schutzmannowie.
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2006. W programie obrad znalazły
się m.in. następujące tematy:

1) wyrażono zgodę na sprzedaż
na rzecz najemców 21 mieszkań
w budynkach wielorodzinnych, po-
łożonych w Gołębiewie Wielkim –
Cegielni. Gmina przejęła te budyn-
ki wraz z działkami za zadłużenie
podatkowe poprzedniego właścicie-
la.

2) uchwalono miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Czerniewo. Więk-
szość terenów objętych planem
przeznaczono pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, ale wyzna-
czono także tereny pod usługi i rze-
miosło oraz tereny rolne z zakazem
zabudowy.

3) Wyrażono zgodę na wydzier-
żawienie na 8 lat budynku wraz
z działką po byłej szkole podstawo-
wej w Drzewinie, na prowadzenie
działalności turystycznej.

4) Wyrażono zgodę na nieodpłatne
korzystanie z pomieszczeń w bu-
dynku Gimnazjum w Warczu przez
Starostwo Powiatowe w Pruszczu
Gdańskim, w celu utworzenia ze-
społu szkół specjalnych na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum.

5) Dokonano zmian w budżecie
Gminy Trąbki Wielkie na rok 2006.

Po stronie wydatków zwiększono
budżet o kwotę 531 tys. zł na
następujące cele:

– projekt rozbudowy oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej
w Trąbkach Wielkich – 150 tys. zł

– budowę wodociągów na terenie
gminy – 140 tys. zł

– zakup i montaż siatki rozdzielają-
cej na hali sportowej w Trąbkach
Wielkich – 15 tys. zł

– zakup sprzętu komunalnego –
30 tys. zł

– projekt ścieżki rowerowej na nie-
czynnej linii kolejowej Pszczółki
– Skarszewy – 25 tys. zł

– realizację Programu „Leader +”
– 3,6 tys. zł

– remonty mieszkań komunalnych
przejętych od ANR w Gdańsku –
150 tys. zł

– projekt modernizacji stadionu
w Trąbkach W. – 3 tys. zł

– budowę wiaty festynowej w Złej
Wsi – 1,2 tys. zł

– dotację dla S.P. w Mierzeszynie –
3,3 tys. zł

– projekt rozbudowy Zespołu Szkół
w Mierzeszynie – 10 tys. zł

Źródłem pokrycia zwiększonych
wydatków są tzw. wolne środki
z poprzedniego roku budżetowego.

***
Znany i ceniony twórca ludowy
z Mierzeszyna Zygmunt Bukowski
otrzymał kolejne nagrody za twór-
czość literacką i plastyczną:

� Kapituła Nagrody Literac-
kiej i Wydawniczej „Ko-
ciewskie Pióro” w dniu
17 grudnia 2005 r. przyzna-
ła nagrodę-statuetkę „Kociew-
skie Pióro 2006” za twórczość
literacką. Wręczenie nagrody na-
stąpi w czerwcu 2006 r. na „III
Wiośnie Poetów” – Starogard –
Cis – Wirty.

23



� Federacja Stowarzyszeń i Związ-
ków „Kociewska Więźba” Ka-
pituła „Chwalby Grzymisława”
w dniu 22 stycznia 2006 r.,
w uznaniu zasług na rzecz roz-
woju Kociewia, przyznała Medal
„Chwalba Grzymisława”.

� Marszałek Województwa Pomor-
skiego Jan Kozłowski przyznał
I Nagrodę w VII konkursie pt.
„Pomorska Szopka”.

� W Przeglądzie Szopek Bożo-
narodzeniowych w Starogardzie
Gdańskim Zygmunt Bukowski
także zdobył I Nagrodę.

W 2005 r. Zygmunt Bukowski wydał
2 kolejne pozycje literackie: tom II

swojej autobiografii pt. „Zielony ku-
ferek”, obejmujący lata 1957–1977
oraz kolejny tomik twórczości po-
etyckiej zatytułowany „W odwiecz-
nej mateczni”.

Niedawno Rada Powiatu Kościer-
skiego zwróciła się do artysty z pro-
pozycją wykonania rzeźby popiersia
twórcy hymnu narodowego Józefa
Wybickiego.

Na wieczorze autorskim w Prusz-
czu Gdańskim w dniu 27 stycznia
2006 r. Zygmunt Bukowski zapo-
wiedział, że wkrótce ukaże się III
część jego autobiografii „Zielony
kuferek”.

Opracował S. D.

Nowo ochrzczona Daria Szarmach z rodzicami i chrzestnymi.
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 19 lutego odbyło
się pierwsze spotkanie Duszpaster-
skiej Rady Parafialnej w 2006 r. Jak
zwykle, rozpoczęto modlitwą pod
przewodnictwem ks. prałata E. Szy-
mańskiego.

W zebraniu uczestniczyli nowo
powołani członkowie Rady Parafial-
nej, w osobach: Jerzy Brokos, Sta-
nisław Dziemiński i Jacek Preuss
z Trąbek Wielkich oraz Ryszard Ko-
tula z Ełganowa. Jak poinformował
ks. proboszcz E. Szymański, w naj-
bliższym czasie do składu Rady do-
łączy jeszcze Krzysztof Jankowski
z Kleszczewa.

Podczas obrad omawiane były
następujące tematy:
1. Uzupełnienie Rady Duszpaster-

skiej nowo powołanymi członka-
mi wspólnoty parafialnej.

2. Omówienie uwag i spostrzeżeń
pokolędowych przez ks. probosz-
cza.

3. Omówienie możliwości założenia
przy parafii koła „Caritas”, celem
uaktywnienia parafii w organi-
zowaniu i świadczeniu pomocy
charytatywnej osobom potrzebu-
jącym.

4. Dyskusja na temat możliwości
zbierania tacy niedzielnej na po-
szczególnych Mszach św. przez
członków Rady Parafialnej.

5. Rozpoczęcie zbierania w rodzi-
nach parafii w każdą drugą nie-
dzielę miesiąca, począwszy od
marca, ofiar na potrzeby Kościo-
ła. Według oceny ks. proboszcza

niedzielne tace nie wystarczają
na pokrycie bieżących potrzeb,
tym bardziej, że czeka nas poważ-
na renowacja wnętrza kościoła
parafialnego przed jubileuszem
XX-lecia koronacji Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej.

6. Przygotowanie parafii do uroczy-
stości jubileuszu XX-lecia koro-
nacji Obrazu.

7. Dyskusja nad przejęciem od gmi-
ny na potrzeby kościoła terenu
przyległego od strony ul. Spor-
towej, na którym miałby zostać
usytuowany ołtarz polowy, wy-
korzystywany podczas większych
uroczystości religijnych.

8. Dyskusja na temat określenia
miejsca nabożeństw i spotkań
religijnych mieszkańców Ełgano-
wa. Ks. proboszcz podzielił się
z radnymi spostrzeżeniami ze-
branymi podczas wizyt kolędo-
wych w rodzinach tej wioski.
Na zakończenie ks. prałat

E. Szymański zwrócił uwagę na ko-
nieczność lepszego organizowania
się parafian, na czele z przedsta-
wicielami Rady Parafialnej, wokół
spraw Kościoła. Stanowimy jedną
wspólnotę parafialną, toteż wszyst-
ko, co dzieje się w parafii jest naszą
wspólną sprawą – podsumował ks.
proboszcz.

Następne spotkanie Rady Para-
fialnej zaplanowano w okresie Świąt
Wielkanocnych.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2006

1. Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów (Czerniewo)
Za śp. Henryka Kusza
(3. rocznica śmierci)

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Wojciecha
– p. Chmielewskiego

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży
św. Maksymiliana
– p. Świerczek

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Marii Goretti
Za śp. Kazimierza
Trochimiuka oraz zmarłych
z tej rodziny

5. Za śp. Cecylię Zimną
(1. rocznica śmierci), godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Hendrychów i Dończyków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

Za śp. Kazimierza Ogórka,
godz. 1800

6. Za śp. Mieczysława, Daniela
i Helenę Rucińskich

7. Za śp. Władysława Myszka
oraz zmarłych z rodziny Zielke

8. Za śp. Hildegardę (1. rocznica
śmierci) i Wolfganga
Kaszubowskich
Za śp. Jana Zawickiego
(Czerniewo)

9. Za śp. Krystynę, Jerzego
i Henryka Belau oraz zmarłych
z rodziny Kulwikowskich

10. Za śp. Sylwestra Reimusa
11. Za śp. Gertrudę Dończyk

(2. rocznica śmierci)
12. Za śp. Małgorzatę i Albina

Cylke oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 730

Za śp. Władysława
(20. rocznica śmierci) i Wandę
Karnath oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Kazimierza i Zygmunta
Dubiellów oraz Kazimierza
Klonowskiego, godz. 1100

Za śp. Zofię Potrykus
(1. rocznica śmierci),
godz. 1800

13. Za śp. Zenona Golińskiego
14. Za śp. Mieczysława Butę

(8. rocznica śmierci)
15. Za śp. Józefa, Annę i Jana

Jaworskich (Czerniewo)
Za śp. Kazimierza
Stanolewicza (3. rocznica
śmierci)

16. Za śp. Józefę, Józefa
i Franciszka Tkaczyków

17. Za śp. Magdalenę, Alfreda
i Józefa Karassek

18. Za śp. Bogusława Bukowskiego
(1. rocznica śmierci)
Za śp. Helenę Jaszewską
(neokatechumenalna)
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19. Za śp. Józefa Bachusza,
godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Dończyków i Hendrychów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Józefę Madej, godz. 1100

Za śp. Józefa Preussa,
godz. 1800

20. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Anieli Keler
z okazji 66. urodzin

21. Za śp. Agnieszkę i Annę
Elmanowskie i Hertę Streich

22. Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich
Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Piechowskich
(Czerniewo)

23. Za śp. Mariannę Kosińską
(18. rocznica śmierci)

24. Za śp. Jana Karnata
25. Za śp. Marię i Władysława

Knitter
26. Za śp. Stanisława, Piotra

i Celinę (10. rocznica śmierci)
Kucharskich, godz. 730

Za śp. Leona Cieszyńskiego
(12. rocznica śmierci),
godz. 900 (Czerniewo)
Za parafian, godz. 1800

27. Za śp. Jadwigę, Edmunda
i Alojzego Kąkolewskich

28. Za śp. Agnieszkę (2. rocznica
śmierci) i Jana Dunstów

29. Za zmarłych z rodziny Sroków
Za śp. Stanisława Sienkiewicza
i Annę Bluhm (Czerniewo)

30. Za śp. Grzegorza Ogórka
31. Za śp. Szczepana

Goczkowskiego
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

6 marca: Nikola Tucholska, Dominika Urszula Gorzyńska
27 marca: Marcin Jan Krawczyk

Rocznice sakramentu małżeństwa
1 marca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Dawida Haraburdów
19 marca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Bogdana Bartosewiczów
30 marca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Wojciecha Żeligowskich

ODESZLI DO PANA

18 stycznia: zmarł tragicznie w wieku 34 lat śp. Grzegorz Ogórek
z Kleszczewa
18 lutego: zmarła w wieku 92 lat śp. Gertruda Brembor z Ełganowa

1 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Kleby
1 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Zygmunta Dubielli
3 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Cecylii Zimnej
7 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Hildegardy Kaszubowskiej
8 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Zofii Potrykus
18 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Bogusława Bukowskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


