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Panie dobry jak chleb
Bądź uwielbiony od Swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował,
Do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.



ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC

„Jak paciorki różańca przesuwa-
ją się chwile: nasze smutki, radości
i blaski. A Ty Bogu je zanieś, połączo-
ne w różaniec, Święta Panno Maryjo
pełna łaski” (pieśń różańcowa).

Wg tradycji, Różaniec św. Domi-
nikowi objawiła sama Matka Boża,
św. Jacek otrzymał Różaniec z rąk św.
Dominika, gdy wyruszał do Krako-
wa. „Daję tobie mój skarb – Królową
Różańca Świętego”.

Tradycyjny układ Różańca jest
odzwierciedleniem Psałterza. Psał-
terz zawiera 150 psalmów, zaś Róża-
niec zawierał 150 „Zdrowaś Maryjo”.
Ci, co nie umieli czytać, odmawiali
150 razy Pozdrowienie Anielskie, po-
sługując się nanizanymi na sznury
ziarnami czy koralami.

Różaniec w zwięzłej formie od-
zwierciedla Ewangelię, bo w rozwa-
żanych tajemnicach zawiera wyda-
rzenia zbawcze z życia Pana Jezusa
i Jego Matki. Apostoł Maryjny Gri-
nion de Montfort pisał: „Błagam was
usilnie przez miłość, którą w Jezusie
i Maryi żywię ku wam, odmawiaj-
cie codziennie Różaniec, a w chwili
śmierci błogosławić będziecie dzień
i godzinę kiedyście mi uwierzyli”.
� Różaniec to dar Matki Bożej dla

Kościoła.
� Różaniec to droga ratunku dla

wielu zagubionych w wierze.
� Różaniec to środek wypraszania

zbawienia. Św. Maksymilian Kolbe
uczył, że kto się modli na różańcu,
na pewno się zbawi.

� Różaniec to szkoła pobożnego ży-
cia.

� Różaniec to broń dla rodziny i Ko-
ścioła.
Wielkim apostołem różańcowej

modlitwy w ubiegłym stuleciu był
Irlandczyk ks. Patryk Peyton. Pisze
on o swoim dzieciństwie: „Każde-
go wieczoru rodzice gromadzili nas
dziewięcioro dzieci na wspólną mo-
dlitwę różańcową. Byliśmy pewni,
że Bóg dał nam dobrego ojca i ma-
mę, i że nasz dom jest pod opieką
Matki Najświętszej”. Będąc w se-
minarium zapadł na ciężką choro-
bę. Spowiednik doradził mu: szukaj
pomocy w modlitwie różańcowej”.
Cudownie uzdrowiony przyjął świę-
cenia kapłańskie. Zastanawiał się jak
spłacić Panu Bogu dług wdzięczno-
ści. Podczas rekolekcji kapłańskich
otrzymuje w duchu odpowiedź: „Idź
do rodzin, do kapłanów, do biskupów,
do instytucji i zachęcaj do wspólnej
modlitwy różańcowej”. Od 1942 ro-
ku rozpoczął wędrówkę po Ameryce,
Europie i Azji. Udało mu się nakłonić
około miliona rodzin do odmawiania
różańca. Zmarł w opinii świętości
w 1992 r. Przeszedł do historii jako
apostoł modlitwy różańcowej.

Spośród różnych form kultu Ma-
ryjnego niewątpliwie najpopularniej-
szy jest Różaniec. O jego odmawianie
prosiła sama Maryja w Lourdes, Fati-
mie, La Salette i Gietrzwałdzie. Kto
bowiem odmawia Różaniec szczerze
i w skupieniu, tego ręce nie mogą
krzywdzić, usta przeklinać i zło-
rzeczyć, tego serce nie może być
kamienne.
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Szczególną praktyką Maryjnej
pobożności jest „Żywy różaniec”. Po-
lega on na tym, że 20 osób tworząc
„różę różańcową” codziennie odma-
wia jedną „dziesiątkę” z czterech
części Różańca i w ten sposób wspól-
nota „żywej róży” odmawia cały
Różaniec. Zyskuje duchowe łaski jak
za odmówienie całego Różańca. Za-
daniem wspólnoty Żywego Różańca
jest:
1. codziennie odmówić wyznaczoną

dziesiątkę Różańca,
2. uczestniczyć w miesięcznych na-

bożeństwach połączonych z wy-
mianą tajemnic,

3. odmawiać wyznaczoną dziesiątkę
Różańca w intencjach poleconych
na dany miesiąc,

4. często przystępować do Komunii
św., zwłaszcza w pierwsze piątki
miesiąca i soboty Maryjne,

5. szczególnym przedmiotem modli-
twy różańcowej mają być troski
parafii.
Członkowie Żywego Różańca mo-

gą zyskać odpust zupełny, spełniając
przepisane warunki, w święta Boże-
go Narodzenia, Zwiastowania Pań-
skiego, Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, Matki
Bożej Różańcowej i Matki Bożej
Gromnicznej.

Członkowie Żywego Różańca mo-
dlitwą wspomagają parafię, wypra-
szają powołania, wspierają misje,
modlą się za grzeszników, bronią ro-
dzinę przed demoralizacją i ateizacją.
Swoją modlitwą codziennie ofiarują
duchowy bukiet 20 róż Matce Bożej.

Im więcej miłości do Różańca,
tym piękniejsze życie. Jesteś dobrą
matką, gdy w modlitwie różańcowej

szukasz siły do spełnienia obowiąz-
ków i uczysz go odmawiać swoje
dzieci.

Papież Jan XXIII codziennie znaj-
dował czas na odmówienie trzech
części Różańca, będąc wierny do
końca życia wcześniejszym posta-
nowieniom. Papież Paweł VI pisał:
„Pragniemy, by Różaniec odmawia-
ła rodzina, bo uświęcenie świata
i Kościoła ma początek w rodzinie.
Wspólna modlitwa różańcowa łączy
rodziców i dzieci. Jakiż to budujący
widok – różaniec w spracowanych
dłoniach ojca i matki. To najlepsza
katecheza, najmilsza modlitwa, gdyż
Maryja przychodzi rozdawać dary
rodzinnego pokoju.”

Modlitwa różańcowa była szcze-
gólnie ukochaną modlitwą sługi Bo-
żego Jana Pawła II. Mówił: „Róża-
niec, to modlitwa, którą bardzo uko-
chałem. Przewidziana w prostocie,
pulsuje życiem ludzkim w Bożych
tajemnicach”.

Niech październik (i nie tylko
ten miesiąc) rozbrzmiewa modli-
twą różańcową w każdej rodzinie.
Odmówmy codziennie choćby jedną
dziesiątkę Różańca. Prosi nas o to
Maryja, zachęcają Maryjni papieże
i nasi święci, wychowani do świętości
w szkole modlitwy różańcowej, jak
św. Maksymilian Kolbe, sługa Boży
kardynał Stefan Wyszyński, o któ-
rym papież powiedział: „Nie byłoby
Papieża Polaka, gdyby nie było two-
jej niezłomnej wiary, gdyby nie było
twojej pobożności Maryjnej”, i jak
sługa Boży Jan Paweł II.

Proszę Was wszystkich – odma-
wiajcie w październiku codziennie
choć 10 Zdrowaś Maryjo.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2006

1 października: 26. Niedziela
zwykła

Lb 11,25–29
Jk 5,1–6
Mk 9,38–43.45.47–48

Pan Jezus dostrzegał nie tylko ptaki
niebieskie, lilie polne, błyskawice,
ale także zwykły kubek, który dziwi
czasem dzieci, bo człowiek ma dwoje
uszu, a kubek jedno.

Czy niewierzący może zobaczyć
we mnie ucznia Chrystusa i ze wzru-
szeniem podać to, co było skarbem
na pustyni – kubek wody?

8 października: 27. Niedziela
zwykła

Rdz 2,18–24
Hbr 2,9–11
Mk 10,2–16

„Kto nie przyjmie królestwa Boże-
go jak dziecko, ten nie wejdzie do
niego”. Pan Jezus, wypowiadając te
słowa, zwracał się do faryzeuszów,
którzy uważali, że tylko oni najle-
piej wiedzą wszystko o Bogu. Jak
często jesteśmy do nich podobni –
na przykład kiedy sądzimy, że gdyby
Bóg istniał, to nie byłoby tak źle,
albo że Bóg nie może od nas za wie-
le wymagać. Jesteśmy przekonani,
podobnie jak faryzeusze, że wie-
my, jaki powinien być Bóg. Własną
miarą mierzymy Jego wielkość. Ja-
kim zaskoczeniem musiało być dla
dorosłych to, że Jezus jako wzór
postawił dziecko. Widział w nim ko-
goś bezbronnego, ale ufającego Ojcu.
Dziecko, zwłaszcza małe, chociaż nie

rozumie jeszcze niczego, instynktow-
nie wyczuwa, że jego ojciec wszystko
wie, wszystko może i że je kocha.
Powinniśmy się uczyć tego podejścia
dziecięcego w sprawach naszej wia-
ry. Widzieć w Bogu – Ojca, który
wie, który może, który jest miło-
ścią i światłem, chociaż otacza nas
ciemność.

15 października: 28. Niedziela
zwykła

Mdr 7,7–11
Hbr 4,12–13
Mk 10,17–30

Nie do każdego mówi Jezus: „Sprze-
daj wszystko, co masz, i idź za
mną”. Słowa te słyszą ludzie po-
wołani przez Niego do specjalnych
zadań. Jednakże każdy tak zwany
porządny człowiek, z chwilą kiedy
dojrzał do tego, by zapytać Jezusa,
co ma czynić, żeby osiągnąć życie
wieczne – uświadamia sobie, że nie
wystarcza mu zwykłe uczciwe ży-
cie. Pragnie czegoś więcej. Odgaduje
większe wymagania Boże.

Jakże często tęsknimy za życiem
ofiarnym, pełnym poświęcenia dla
kogoś, i nie zdajemy sobie spra-
wy, że właśnie wtedy Jezus ogarnia
nas swoim miłującym spojrzeniem.
Powołuje nas do większej miłości.
Najważniejsze, żeby nie być tym
bogatym młodzieńcem, który nie po-
szedł za głosem swojego powołania.
Nie jesteśmy ewangelicznymi boga-
tymi młodzieńcami. Nie mamy win-
nic, owiec, baranów, drogocennego
płaszcza, denarów w portfelu. Skoro
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jednak jeszcze żyjemy – mamy skarb
czasu. Czy umiemy go oddać?

22 października: 29. Niedziela
zwykła

Iz 53,10–11
Hbr 4,14–16
Mk 10,35–45

Myślę, że apostołowie podejrzewali
synów Zebedeusza o to, że chcieli
zająć godniejsze stanowiska w króle-
stwie Mesjasza. Jezus tłumaczy im,
że pierwszy jest ten w Jego króle-
stwie, kto służy innym. Nie karci
jednak synów Zebedeusza za to, że
chcą zasiąść po Jego prawej i lewej
stronie. Odgaduje widocznie w ich
pragnieniu tęsknotę za tym, żeby
być blisko Niego.

Ile razy chcemy być blisko Jezu-
sa. Mówimy Mu nieraz: „Pragnę być
z Tobą, nie oddalaj się ode mnie”.
Każde przyjęcie Komunii świętej –
to pragnienie bliskości z Nim. Jezus
jednak przypomina wszystkim, któ-
rzy tęsknią za Nim, że bliski Mu jest
ten, kto żyje duchem ofiary. Ile razy
chcemy być blisko Jezusa – ale kiedy

wymaga się od nas czegokolwiek,
oddalamy się od Niego?

Można zarzucać Jakubowi i Ja-
nowi, że myśleli o dobrych posadach
w królestwie Pana Jezusa. Czy jed-
nak nie wzrusza nas to, że chcieli
być blisko Niego?

29 października: 30. Niedziela
zwykła

Jr 31,7–9
Hbr 5,1–6
Mk 10,46–52

Dlaczego Pan Jezus zapytał Barty-
meusza: „Czego chcesz?” Przecież
każdy domyślał się, że niewidomy
prosi o wzrok. Bóg wie o wszyst-
kim, czego nam potrzeba, ale chce,
żebyśmy Mu to powiedzieli.

Niektórzy sądzą, że trzeba za
wszystko dziękować, a o nic nie
prosić. Jaka ważna jest jednak każda
błagalna modlitwa. W niej kryje się
świadomość tego, że nie zależymy
od siebie. Wszystko otrzymujemy od
Boga.

Ks. Jan Twardowski

POKŁOSIE ODPUSTOWE

Już dwudziesty raz obchodzili-
śmy tygodniową uroczystość ku czci
Matki Bożej Trąbkowskiej związa-
ną ze świętem Narodzenia Matki
Bożej.

Dlaczego to święto obchodzimy
u nas uroczyście?

Przed reformą kalendarza litur-
gicznego (dzieło Soboru Watykań-

skiego II) w świątyniach w cią-
gu roku uroczyście czczono kilku
patronów. W naszym sanktuarium
za przyczyną fundatorki Marianny
Czapskiej Stolica Apostolska udzie-
liła zezwolenia na siedem odpu-
stów obchodzonych w najważniejsze
Święta Maryjne. Z tymi uroczysto-
ściami związane było uzyskiwanie
odpustu zupełnego lub cząstkowego.
Najuroczyściej obchodzono święto
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Nawiedzenia przez Maryję św. Elż-
biety. Po reformie kalendarza litur-
gicznego, najważniejszy jest odpust
związany z tytułem kościoła. W tym
dniu po spełnieniu przepisowych
warunków w kościele odpustowym
wierni mogą zyskać odpust zupełny,
czyli darowanie kary za popełnione
grzechy. My taki odpust obchodzimy
15 sierpnia, gdyż nasz kościół jest
pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Inne uroczy-
stości mogą być obchodzone, ale nie
są związane z otrzymaniem odpustu
zupełnego. Ze względu na obchodzo-
ne w okresie wakacyjnym odpusty
w sąsiednich parafiach (Kłodawa,
Sobowidz, Mierzeszyn, Pręgowo),
w ubiegłym wieku położono akcent
na uroczyste obchody Narodzenia
Matki Bożej (8 września). Ja je-
stem kontynuatorem tej trąbkow-
skiej tradycji, poszerzonej o uroczy-
stą oktawę, wprowadzoną z mojej
inicjatywy od koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
przez papieża Jana Pawła II w 1987
roku. Wzorowałem się na trady-
cji innych sanktuariów, takich jak:
Tuchów, Kalwaria Zebrzydowska,
Piaseczno, Swarzewo.

Przed trzema laty poprosiłem
księdza arcybiskupa Tadeusza Go-
cłowskiego o zgodę na połączenie od-
pustu w naszym Sanktuarium z do-
żynkami archidiecezjalnymi. Nie
udało się połączyć tej uroczystości
z dożynkami wojewódzkimi, o co też
były starania, czynione zwłaszcza
przez naszego wójta Błażeja Kon-
kola. Udało się za to włączyć nasz
powiat gdański. Stąd oficjalna uro-
czystość przybrała nazwę: „Dożynki
archidiecezjalno-samorządowe”.

Przebieg odpustu
w mojej ocenie

Niewątpliwie, z upływem lat na-
bieramy doświadczenia w organi-
zacji Tygodniowego Odpustu. Ale
zawsze wymaga to pracy wielu
osób. Dodatkowym utrudnieniem
jest równocześnie rozpoczynający
się nowy rok szkolny, więc kapłani
muszą służyć w swoich parafiach.
Utworzył się jednak wąski krąg
księży związanych z naszym Sank-
tuarium, którzy nigdy nie zawiodą.
Przybywają regularnie i zachęcają
do pielgrzymowania swoich para-
fian. Nie muszę tu dodawać, że
najwierniejszym z nich jest ks. ka-
nonik wicedziekan Gerard Borys –
proboszcz z Mierzeszyna. Szczegól-
nie chętnie służą nam pomocą ks.
prałat Andrzej Rurarz, ks. kano-
nik Włodzimierz Zduński, ks. pra-
łat dziekan Stanisław Łada, ks. pro-
boszcz Kazimierz Glama, ks. prefekt
Jacek Tabor, ks. proboszcz Tadeusz
Chajewski, ks. proboszcz Włady-
sław Pałys, ks. proboszcz Zygmunt
Słomski i wielu innych, do których
zwracam się z prośbą o posłu-
gę. Księża proboszczowie większych
miejskich parafii nie mają obecnie
problemu ze zorganizowaniem au-
tokarowej pielgrzymki do Trąbek
Wielkich. Dlatego też trzeba ich
zachęcać i reklamować, nagłaśniać
nasz Tygodniowy Odpust.

Myślę, że tegoroczny Tygodzień
Odpustowy był dobry, chociaż ubo-
lewam nad małym zaangażowaniem
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Ks. biskup Ryszard Kasyna sprawuje Mszę św. odpustową w Trąbkach Wielkich.

Uczestnicy Mszy św. słuchający homilii ks. biskupa.
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i udziałem naszych parafian. Pro-
gram jest dostępny w Internecie,
w „Kanie”, jest też dostarczony
do każdej rodziny parafii. Jest jed-
nak wielu parafian, którzy od lat
nie uczestniczyli w żadnym z na-
bożeństw Tygodnia Odpustowego,
które dedykowane są różnym sta-
nom.

W poniedziałek powinny się
zgromadzić wszystkie małżeństwa,
w celu odnowienia przysięgi mał-
żeńskiej i pogłębienia przeżywania
swojego małżeństwa w duchu wiary
i miłości.

Wtorek odpustowy przeznaczo-
ny jest dla dzieci. Rodzice – czy
posłaliście swoje dzieci w tym dniu
na odpust? Dlaczego mogły przybyć
dzieci z Gdańska, Pszczółek, Prusz-
cza, a nie mogło być obecne twoje
dziecko? To dla mnie jest bolesne
i niezrozumiałe.

W środę przybyli szafarze Eu-
charystii i ministranci z wielu pa-
rafii, a naszych ministrantów była
zaledwie garstka. Jeżeli ich upomnę,
to obrażeni odchodzą z ministranc-
kiej służby, a to dlatego, że w tej
służbie nie mają oparcia w domu
rodzinnym.

Z uznaniem natomiast podkre-
ślam, że czwartek, dedykowany czci-
cielom Matki Bożej, Żywemu Ró-
żańcowi, z obrzędem poświęcania
pojazdów, jest dniem najuroczyst-
szym. Gromadzi się w tym dniu
bardzo dużo pielgrzymów i więcej
też naszych parafian przybywa na
uroczystą Eucharystię.

Podobnie w piątek, przybywa
wielu ludzi w podeszłym wieku
i chorych, by otrzymać sakrament
chorych.

Natomiast sobota to zupełna klę-
ska! Wprawdzie przed południem,
na Mszy św. koncelebrowanej przez
ponad 70 kapłanów pod przewod-
nictwem księdza Arcybiskupa Me-
tropolity Gdańskiego, uczestniczy-
ła młodzież, która pieszo przybyła
z Pręgowa wraz z księdzem Zyg-
muntem Słomskim. Po południu też
przybyła licząca 150 osób piesza
pielgrzymka młodzieży z Kolbud,
która uczestniczyła w swojej Mszy
św. Natomiast na głównej uroczy-
stości o godzinie 18 naszej młodzie-
ży nie było prawie wcale! Odnoszę
wrażenie, że większości młodych
parafian zupełnie nie interesuje to,
czym żyje nasza parafia.

W niedzielę do naszego Sanktu-
arium na centralną uroczystość od-
pustowo-dożynkową przybyły piesze
pielgrzymki z Pruszcza Gdańskie-
go, Pszczółek, Łęgowa, Sobowidza
(przybyli razem), Postołowa (począ-
tek pielgrzymowania od Suchej Hu-
ty), Mierzeszyna i Jodłowna. Mszy
św. przewodniczył po raz pierw-
szy ks. biskup Ryszard Kasyna.
Z zaproszonych gości obecni byli
miedzy innymi: marszałek Sena-
tu Rzeczypospolitej Polski Bogdan
Borusewicz i wicemarszałek Sena-
tu Maciej Płażyński z małżonką
i wojewoda gdański Piotr Ołowski,
starosta powiatu gdańskiego Bog-
dan Dombrowski, rektor Uniwersy-
tetu Gdańskiego Andrzej Ceynowa
z małżonką, wójtowie, przewodni-
czący Rad Gmin naszego powiatu.

Zostały ocenione korony żniwne,
a zajmującym pierwsze miejsce wrę-
czono puchary ufundowane przez
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Wyróżniona rodzina: Krystyna i Jerzy Karpińscy.

Wyróżniona rodzina: Anna i Andrzej Karczowie wraz z córką Adą.
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marszałka Senatu, Prezesa Izby
Rolniczej i wójta naszej gminy.
Ks. biskup wręczył dyplomy uzna-
nia od ks. Metropolity Gdańskiego
i ryngrafy Matki Bożej Trąbkow-
skiej dziesięciu wyróżnionym rodzi-
nom. Wśród rodzin wyróżnionych
przez kapitułę mającą siedzibę przy
naszym Sanktuarium są też dwie
rodziny z Trąbek Wielkich: Anna
i Andrzej Karczowie oraz Krystyna
i Jerzy Karpińscy.

Oprawę muzyczną we Mszy św.
zapewnili nasz dzielny organista
Michał Olejnik oraz zespół „Duval”
z Gdańska.

Po Mszy św. i procesji zaprosze-
ni kapłani i goście zostali podjęci
obiadem w auli naszego gimnazjum.
Gorąco dziękuję dyrektorowi gim-
nazjum Mariuszowi Pardeckiemu
za zorganizowanie wystawy rolni-
czej i gościnne podjęcie obiadem
wszystkich przybyłych, a wieczo-
rem sołtysi i radni naszej gminy
zostali zaproszeni do gimnazjum na
wspólne spotkanie i posiłek.

Druga część uroczystości tego
dnia to festyn na stadionie. Otwar-
cia festynu dokonał wójt Błażej
Konkol w obecności ks. biskupa
i gości, którzy wysłuchali koncertu
wykonanego przez orkiestrę Straży
Granicznej. Wielkim zainteresowa-
niem uczestników festynu cieszy-
ła się loteria poprowadzona przez
członków Parafialnego Koła Cari-
tas. Festyn zakończył się zabawą
taneczną, którą prowadził ks. pro-
boszcz Zygmunt Słomski ze swoim
zespołem z Pręgowa.

Gorące podziękowanie składam
wójtowi gminy Błażejowi Konkolo-
wi za wielkie zaangażowanie się

w organizację odpustu i dożynek.
To, że przybyło tylu zaproszonych
gości, i to wysokiego szczebla, jest
zasługą naszego pana wójta. Bez
jego wkładu odpust nie byłby tak
wszechstronnie ubogacony. Niech
Matka Boża wyprasza panu wójto-
wi wiele łask potrzebnych w jego
niełatwej pracy. Dziękuję serdecz-
nie panom szafarzom Eucharystii,
którzy podjęli się trudu przygotowa-
nia tronu, dekoracji ołtarza, którzy
mimo pracy zawodowej, codzien-
nie znaleźli czas, by uczestniczyć
w odpuście. Dziękuję ministran-
tom Andrzejowi Gralli i Sławomi-
rowi Surmie za przygotowanie na-
głośnienia. Pan Andrzej wspaniale
prowadził uroczystość odpustową.
Dziękuję gorąco panom strażakom
za czuwanie nad porządkiem przez
cały Tydzień Odpustowy, a także
podczas festynu na stadionie. Nie
sposób pominąć naszych kierowców
autobusów, utrudzonych całodzien-
ną pracą, którzy codzienne rezy-
gnowali z wypoczynku, by ułatwić
wiernym przybycie na codzienne
uroczystości. Dziękuję małym dzie-
ciom przygotowanym przez panie
katechetki, które codziennie uczest-
niczyły w procesji, by prószyć kwiaty
Panu Jezusowi na chwałę. Dziękuję
pani Marii i paniom pomagającym
w kuchni, szczególnie pani Surmo-
wej, za przygotowywanie posiłków
dla przybyłych kapłanów i gości.
Pięknie mieliśmy przystrojone oł-
tarze – to zasługa pani Zdzisła-
wy Dziemińskiej i czysty kościół,
o co z zatroskaniem zadbała pani
Zdzisława Preuss. Dziękuję paniom,
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które podzieliły się ciastem. Dużo
pracy włożyły w przygotowanie lo-
terii panie z Parafialnego Koła Cari-
tas, zwłaszcza jego przewodnicząca
Jolanta Ciećko. Zaś pani Jadwiga
Pianowska dbała o czystość alb,
bielizny kielichowej czy obrusów
z ołtarzy. Być może, nie wszystkich
wymieniłem. Ale najważniejsze, że

wszystko to uczyniliśmy Bogu na
chwałę i ku uczczeniu Bożej Mat-
ki. Przecież i praca przy koronach
dożynkowych, i czas poświęcony na
zebranie ofiar, i wasze ofiary na
kształcenie nowych zastępów ka-
płanów są tego potwierdzeniem.

Ks. Edward Szymański

Powitanie ks. biskupa podczas uroczystości dożynkowych
w Trąbkach Wielkich, wygłoszone przez przestawiciela rolników

Ekscelencjo, Pasterzu Kościoła
Gdańskiego.

Witam Cię w imieniu stanu rol-
niczego Ziemi Gdańskiej u Tronu
Pani Trąbkowskiej, Królowej Wy-
żyny Gdańskiej na archidiecezjal-
no-samorządowych uroczystościach
dożynkowych, które są zarazem
zwieńczeniem Tygodniowego Odpu-
stu w naszej parafii. Witam tu na
Wyżynie Gdańskiej, pośród życiodaj-
nych dla naszego stanu rolniczego
pól, łąk i lasów.

Tegoroczne warunki atmos-
feryczne udowodniły, że dawcą
wszystkiego jest Bóg. Lipcowe upa-
ły i susza, a potem gdy przyszedł
czas zbioru padające prawie bez
przerwy deszcze, udowodniły, jak
bardzo nasza praca zależna jest od
Boga. Trudno się radować i święto-
wać, gdy na polach stoi jeszcze tyle
zboża – zboża marnej jakości. Traf-
ne jest stare ludowe powiedzenie
„gdy jest susza, głodu nie będzie,
gdy mokro – głód i nędza będzie”.
Zebranie z pól suchych zbóż i in-
nych roślin – choć jest ich mniej,
to jednak są zebrane i możliwe jest

ich przechowanie. Mokra pogoda –
to zboża marnej jakości i trudne do
przechowania przez cały rok.

Jesteśmy we wspólnej Europie,
dlatego głodu nie będzie, ale dla
naszego stanu rolniczego będzie to
trudny rok. Pracujemy na ziemi
przez cały rok, aby przez ten mie-
siąc zebrać plony ziemi. Gdy tych
plonów nie zbieramy, czy gdy zbiera-
my marnej jakości, to panuje w na-
szych sercach smutek. Tegoroczna
aura udowodniła, jak nasza praca
zależna jest od Boga, i nawet naj-
lepsza technika przegrywa, gdy jest
zła pogoda. Dlatego wdzięczni je-
steśmy Bogu i Matce Najświętszej,
że dali nam trochę czasu pogody
na zebranie części zbiorów i ma-
my nadzieję, że dadzą nam jeszcze
pogodę, aby zebrać resztę plonów.
Pamiętajmy, że z tych darów ziemi
powstaje chleb – podstawa nasze-
go życia cielesnego. Sam Chrystus
właśnie chleb przemienił w swoje
Ciało na znak, że chleb, który my
spożywamy, jest pokarmem dla cia-
ła, a chleb z Ciałem Chrystusa –
pokarmem dla duszy.
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My rolnicy jesteśmy tylko cząst-
ką wśród tych wszystkich, którzy
przyczyniają się do tego, aby po-
wstał chleb. Dlatego my wszyscy
przed obliczem Matki Boskiej Trąb-
kowskiej chcemy podziękować Bogu
za dary ziemi.

Ekscelencjo proszę cię o odpra-
wienie tej uroczystej Mszy św. dzięk-
czynnej za plony ziemi, o modlitwę,
aby Bóg dał nam czas pogody, aby-
śmy mogli zebrać resztę plonów,

modlitwę za nas wszystkich rolni-
ków i tych wszystkich, którzy przy-
czyniają się do tego, aby powstał
ten chleb, pomagając nam w naszej
pracy, modlitwę o to, aby nasza
praca przynosiła nam satysfakcję
i zadowolenie, pozwoliła wyżywić
mieszkańców naszej Ojczyzny oraz
służyła Bogu, Maryi i całemu na-
szemu polskiemu narodowi.

Andrzej Dończyk

W RODZINNYM ZAMYŚLENIU

Słyszymy zarzut: co się dzieje
z polską rodziną? Kościół świadomy
zagrożeń, które dotykają współcze-
sną rodzinę, wskazuje na Boga.
Tylko miłość, wyrastająca z Boga
jest szansą trwałości i jedności mał-
żeństw oraz gwarantuje szczęście
rodziny.

JAN Paweł II zachęcał: „nie lę-
kajcie się wejść na drogę powołania
małżeńskiego – to znaczy uczyć się
miłości oblubieńczej z dnia na dzień,
z roku na rok: miłości wedle duszy
i ciała, miłości, która cierpliwa jest
i łaskawa, która nie szuka swego
i nie pamięta złego; miłości, która
umie współweselić się z prawdą, mi-
łości, która wszystko przetrzyma”
(por. Kor 13,4–7).

Często zapomina się, że rodzina
jest zasadniczą ostoją i miejscem po-
znania i uczenia się podstawowych
wartości i cnót, które kształtują
ludzką jednostkę. Jest glebą, na
której wzrasta świadomość godno-
ści osoby ludzkiej.

Obraz rodziny, który kreują me-
dia, często jest sprzeczny z ładem
moralnym małżeństwa i rodziny
ustalonym przez Boga w Jego pla-
nie stwórczym. Jedność i trwałość
małżeństwa, a co za tym idzie
szczęście rodziny, uważa się dziś
za ład przestarzały, a nawet wrogi
człowiekowi. Małżonkowie katolic-
cy powinni nieustannie pamiętać
o zadaniach rodziny chrześcijań-
skiej w świecie. A są one wielorakie
i bardzo ważne.

***
W Kościele istnieją różne wspól-

noty, które wspierają rodzinę, np.
Rodziny Nazaretańskie czy Ruch
Domowego Kościoła.

Od kilkudziesięciu lat, rodziny
z naszej diecezji gromadzą się w ma-
łych grupach, aby w duchu modlitwy
i wspólnoty szukać zdrowia moral-
nego i błogosławieństwa. Dzisiaj
ludzkość potrzebuje świadectwa ro-
dzin autentycznie chrześcijańskich,
które by swoje życie małżeńskie
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Rodziny ruchu Domowego Kościoła podczas spotkania
formacyjnego.

i rodzinne kształtowały w duchu
Chrystusa i Jego Kościoła.

Ruch Domowego Kościoła został
zapoczątkowany przez ks. Fran-
ciszka Blachnickiego. Był to rok
1973. Podczas wakacyjnych reko-
lekcji dla młodzieży, również mał-
żonkowie z rodzinami zapragnęli
przeżyć rekolekcje metodą oazową.
Pierwsze dwie oazy rodzinne odbyły
się w Krościenku n. Dunajcem.

Rozwój Ruchu Żywego Kościo-
ła oraz olbrzymie zainteresowanie
małżonków rekolekcjami oazowy-
mi, spowodowały, że ks. Franciszek
Blachnicki opracował dokument
formacyjny: „Wspólnoty rodzinne
w Kościele. Program Ruchu wspól-
noty rodzinnej w ramach Ruchu
Żywego Kościoła”. Tekst ten przed-
stawiał ideę wspólnoty rodzinnej
„małego Kościoła”, której przeka-
zanie i zaszczepienie przedstawione
jest jako główny cel oazy rodzin.

5 grudnia 1976
roku, Kardynał Ka-
rol Wojtyła zaprosił
przedstawicieli Ruchu
Światło-Życie na Ko-
misję Episkopatu Pol-
ski do spraw Apostol-
stwa Świeckich. Ruch
prezentował jego zało-
życiel ks. Franciszek
Blachnicki, przedsta-
wiając go jako Ruch
formacyjny apostol-
stwa świeckich. Ks.
Franciszek Danielski
przedstawił rolę li-
turgii, jako zasa-
dy koncentracji pra-

cy formacyjnej Ruchu Światło-Życie.
Natomiast p. Bartmińscy ukazali
odnowę rodzinnego katechumena-
tu, jako cel ruchu wspólnoty rodzin-
nej. W tej prezentacji małżonkowie
Izabela i Jerzy Bartmińscy posługi-
wali się na przemian dwiema na-
zwami: ruch wspólnot rodzinnych
i ruch Domowego Kościoła. Osta-
teczną i właściwą nazwę ruchowi
wspólnot rodzinnych nadał w 1978
roku ks. Blachnicki.

Napisał w specjalnym numerze
Listu „domowego Kościoła”: „...do-
tychczas mówiło się o ruchu wspól-
noty rodzinnej (...) w ramach ruchu
Światło-Życie... Sugestia wysunięta
w tym numerze idzie w tym kie-
runku, aby w przyszłości używać po
prostu nazwy: ruch „Domowy Ko-
ściół”, analogicznie do nazwy: ruch
„Światło-Życie”. Nowa nazwa lepiej
określałaby specyfikę ruchu przez
uwydatnienie jego ideału formacyj-
nego i programu. Chcemy bowiem
po prostu być zbiorowym, wspólno-
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towym dążeniem (ruch) w kierunku
urzeczywistniania w naszych rodzi-
nach domowego Kościoła”.

Świadectwo Katarzyny i Artura
Świerców z archidiecezji wro-
cławskiej

Jesteśmy małżeństwem od 11
lat. Mamy pięcioro dzieci (czte-
rech synów i córeczkę). Podczas
wakacji przeżywaliśmy rekolekcje
II stopnia w Lanckoronie. Chcemy
zaświadczyć o Miłości Bożej, o mocy
Słowa Bożego, które nas dotykało,
o mocy Ducha Świętego, którego
odkryliśmy na nowo, o naszym na-
wróceniu, którego dokonał Jezus
Chrystus. Czas rekolekcji był tak
intensywny, iż prawie nie nadążali-
śmy liczyć dni. Bóg działał poprzez
nauczanie, Eucharystię, modlitwę
osobistą, małżeńską, spotkania mo-
dlitewne, małą grupę, świadectwo
innych. Bóg pragnie, abyśmy żyli
całą pełnią. Pozwolił nam zobaczyć
prawdę o grzechu, który zniewalał

Autor artykułu bierze udział w spotkaniu kręgu rodzin
Domowego Kościoła.

nasze małżeństwo, „owocując” leni-
stwem, zniechęceniem, egoizmem,
zaniedbywaniem modlitwy.

Modlitwa, dialog, sakrament po-
kuty pozwoliły na pojednanie z Bo-
giem i między nami. Był to czas
naznaczony bólem, gniewem, walką
duchową, ale teraz to widzimy: „Bóg
walczy za nas”, a w Krzyżu Chrystu-
sa jest nasze Zbawienie. Zawierzy-
liśmy Jezusowi, że to On dokonuje
naszego nawrócenia. On został za
nas ukrzyżowany i tylko wtedy, gdy
naszą śmierć (grzech), zanurzymy
w śmierci Jezusa – zmartwychwsta-
niemy. Czas modlitwy małżeńskiej
stawał się za krótki, gdy Bóg da-
wał nam umiejętność dzielenia się
wieloma dotąd nie poruszanymi te-
matami. Duch Święty dotykał, tłu-
maczył i leczył nasze wspomnienia,
pokazywał Miłość, wlewał radość,
otwartość, dziękczynienie.

Po powrocie do domu odkrywa-
my radość z codziennych obowiąz-
ków, postrzeganych jako „składa-
nie swojego życia w ofierze”, np.

wstaję dwie godziny
wcześniej niż poprzed-
nio, dzień rozpoczyna-
jąc modlitwą. Wielkim
darem, który otrzyma-
liśmy jest umiejętność
dziękczynienia, uwiel-
bienia za wszystkie
sytuacje – bo Bóg
jest Miłością i my-
śmy tej Miłości do-
znali. Wzrosło w nas
przekonanie o bez-
względnej konieczno-
ści modlitwy i współ-
pracy w niej Ducha
Świętego!

Ks. Adam Kroll
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STUDENTKI NA KOLANACH

Kiedy po raz pierwszy zwiedza-
łem nasze trąbkowskie gimnazjum,
pomyślałem sobie, że zostało otwar-
te kilka dni temu. A tu, ku mojemu
zdziwieniu okazało się, że w takim
stanie funkcjonuje już od trzech
lat. To wspaniale świadczy o dyrek-
cji i gronie pedagogicznym, no i o
samych uczniach. Chociaż zdaję so-
bie sprawę, że ci ostatni wymagają
stałego, mądrego prowadzenia i bu-
dzenia w nich odpowiedzialności za
ludzi i otoczenie, w którym żyją.

Nie można też zapominać o ro-
dzicach, którzy tak naprawdę de-
cydują o wnętrzu swojego dziecka,
o wartościach, którymi kieruje się
w życiu. Bardzo często nawet ofiar-
ne zaangażowanie wychowawcy na
niewiele się zdaje, jeśli nie ma
oparcia w domu, w rodzinie.

Rozpocząłem kolejny rok na-
uczania w szkole jako katecheta.
Dotychczas uczyłem w dużych szko-
łach miejskich. I muszę przyznać,
że z większą radością i satysfakcją
podejmuję się tego zadania wła-
śnie w Trąbkach i w Warczu. Tym
bardziej, że katecheza to nie tylko
przekaz wiedzy, ale przede wszyst-
kim budzenie i pogłębianie wiary.
Jakże trudno w szkole stworzyć
odpowiedni klimat skupienia i wy-
ciszenia. Przed chwilą sprawdzian,
a za dwie godziny będzie na lekcji
pytanie. . . I jak tu mówić o spra-
wach ducha? Myślę, że w naszym
gimnazjum są warunki sprzyjające,

aby przynajmniej próbować tworzyć
odpowiedni klimat.

Oczywiście nawet najlepsza
szkoła nie zastąpi specyfiki katechi-
zacji przy kościele. Ksiądz w parafii
uczył dzieci i młodzież ze swojego
terenu. One go znały i mogły bar-
dziej identyfikować się z przestrze-
nią w kościele parafialnym i wokół
niego. Łatwiej też było o udział
młodzieży w życiu liturgicznym
i wspólnotowym parafii. Po pro-
stu bezpośredni kontakt stwarzał
większą więź. Na pewno nie można
wszystkiego zrzucać na przeniesie-
nie katechizacji do szkoły. Ale jeśli
się rozmawia z katechetami, którzy
pamiętają nauczanie przy koście-
le, to oceniają, że dla parafii było
to owocniejsze. Jasne, że to nie
zwalnia od myślenia, co robić, aby
przyciągnąć młodzież do parafii.
Na pewno warto poszukać wśród
młodych tych najbardziej wrażli-
wych i otwartych, tworząc małe
wspólnoty. To zapewne może rodzić
jakieś poczucie elitarności grożą-
ce zamknięciem na innych. Jednak
trzeba to rozumieć, jako „inwesto-
wanie” na przyszłość. Ci młodzi od-
powiednio prowadzeni mogą prze-
nikać łatwiej do środowiska swoich
rówieśników, aniżeli ksiądz. Mło-
dy człowiek żyjący zgodnie z nauką
Jezusa może więcej zdziałać, niż ka-
płan głoszący płomienne kazania.

Pamiętam jak duże wrażenie
zrobiły na mnie dwie studentki
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Justyna i Magda, które przychodzi-
ły na spotkania modlitewne przy
kościele. Po pewnym czasie przy-
prowadziły koleżankę ze stancji,
którą we trójkę wynajmowały. Po
spotkaniu zapytałem tę dziewczynę
o główny powód jej obecności wśród
nas. Okazało się, że ta osoba obo-
jętna religijnie była pod wrażeniem
swoich koleżanek, które codzien-
nie klękały do modlitwy. Nie robiły
z tego sensacji, ale to po prostu wy-
pływało z ich autentycznej potrzeby.

I nie trzeba było długo czekać na
owoce.

Może to właśnie jest jakieś wska-
zanie kierunku postępowania, aby
katecheza w szkole przynosiła bar-
dziej obfite owoce? Chociaż i tak
ostatecznie wszystko zależy od Bo-
ga. My sami jesteśmy jedynie na-
rzędziami w Jego rękach.

Ks. Dariusz Cieniewicz

W DROGĘ Z NAMI WYRUSZ PANIE
PIESZA PIELGRZYMKA KASZUBSKA HEL – JASNA GÓRA –GIEWONT

W słoneczny poranek 25 lip-
ca z kościoła braci Franciszkanów
na Helu wyruszyła XXV jubileuszo-
wa, historyczna piesza pielgrzymka
na Jasną Górę i dalej do krzyża na
Giewoncie. Kaszubi pielgrzymowa-
li pod bacznym okiem kierownika
– ks. prof. Jana Perszona i Ojca
Duchownego ks. Jana Plottke. Piel-
grzymi chcieli zrealizować duchowy
testament Ojca Św. Jana Pawła II,
który 6 czerwca 1997 roku pod
Wielką Krokwią w Zakopanem po-
wiedział:

„. . .ten krzyż patrzy na całą
Polskę, od Tatr aż do Bałtyku i ten
krzyż mówi całej Polsce: Sursum
corda – w górę serca! Trzeba, ażeby
cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry,
patrząc w stronę krzyża na Giewon-
cie, słyszała i powtarzała: Sursum
corda, w górę serca. Amen”.

Już po raz jedenasty dane mi
było wyruszyć na szlak w grupie

kaszubskiej, pośród których od 5 lat
sprawuję funkcję głównego porząd-
kowego. W tegorocznej pielgrzymce
w jednej grupie uczestniczyło po-
nad 550 osób. Pogoda w końcu lipca
była wspaniała, zatem pielgrzymo-
wało się bardzo dobrze. W blasku
słońca mogliśmy podziwiać Półwy-
sep Helski i gród Wejherów, po-
nadto w rażącym słońcu dane nam
było przejść przez całą Szwajcarię
Kaszubską, z centralnym sanktu-
arium Królowej Kaszub w Siano-
wie. Dalej przez Chmielno i Ostrzy-
ce pielgrzymowaliśmy do Szymbar-
ka. W Wieżycy czekała nas nie lada
wspinaczka na szczyt góry, gdzie
nastąpiło w obecności pielgrzymów
odsłonięcie historycznego Krzyża
obok wieży widokowej – specjalnie
na pamiątkę marszu na Giewont.

Do Częstochowy szliśmy tak jak
co roku m.in. przez Świecie, Toruń,
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Koło, Sieradz. Jak wiemy, deszczo-
wy sierpień dość mocno dał się we
znaki. Nas, niestety, również deszcz
nie omijał i kilka dni pod rząd ma-
szerowaliśmy w strugach wody. Mi-
mo niepogody, z wewnętrzną mocą
pokonywaliśmy kolejne kilometry
w nadziei, ze jednak osiągniemy
cel. . .

Po raz kolejny, dane nam było
doświadczyć ogromnej gościnności
naszych rodaków. Przez miesiąc
drogi (w sumie 27 dni marszu)
można było czuć się jakby jedną
nogą w niebie. Codziennie w środ-
kach przekazu słyszymy o aferach
politycznych, przepychankach par-
tyjnych, zabójstwach i innych smut-
nych wydarzeniach w kraju i poza
nim. Pielgrzymka schowała się ni-
czym pod płaszcz świętości, taki
mały mikroświat świętości – wszak
stworzyliśmy jedną wielką rodzi-
nę, bez podziałów na przynależność
partyjną – no może była to grupa
pod nazwą – lud kaszubski.

Z dozą niepewności, po dotar-
ciu 12 sierpnia do Częstochowy,
myśleliśmy o dalszej, pionierskiej
trasie na południe. . . W Często-
chowie witała nas delegacja Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego –
wszak obchodzą 50-lecie istnienia
tej organizacji. Wspólnie uczestni-
czyliśmy we Mszy Św. z kaszubską
liturgią.

13 sierpnia kilka minut po
godz. szóstej ruszyliśmy w. . .stru-
gach deszczu w trasę za Jasną
Górą. Cała grupa z organizatorami
na czele była mile zaskoczona go-
ścinnością i serdecznym przyjęciem

Podhalan i mieszkańców samego
Zakopanego.

Mówiąc szczerze, nawet w naj-
śmielszych snach nie przypuszcza-
łem jeszcze kilka lat temu, iż dotrę
pieszo np. do Kalwarii Zebrzydow-
skiej czy Gaździny Podhala w Ludź-
mierzu, gdzie mieliśmy postoje noc-
legowe.

Niektóre chwile utkwiły mi
w tym roku w szczególny sposób
w pamięci. Gdzieś, już za Często-
chową, pewien rolnik pracujący na
polu wyłączył traktor, zdjął kape-
lusz i klęknął przed grupą, ze łzami
w oczach prosił o modlitwę, o łaskę
zdrowia dla umierającej żony. . .

Wielu z nas, nawet silnym do-
rosłym braciom, zaszkliły się oczy
ze wzruszenia. Takich momentów
„otwierania się” przypadkowych lu-
dzi było dość sporo.

Chcę powiedzieć., że nestor gru-
py, 84-letni brat Żwirek – Teofil
Sprawka z Gdyni (3 lata po wyle-
wie) – z drobnymi przerwami dotarł
na sam szczyt Giewontu, zatem po-
konał dzięki Bogu, podobnie jak
wszyscy, około 1000 km.

W Zakopanem 19 sierpnia cze-
kała na nas, na Apelu Jasnogór-
skim miła niespodzianka, bowiem
przybył do nas specjalnie Ksiądz
Prymas Józef Glemp. Wspólna mo-
dlitwa Górali i Kaszubów pozosta-
wiła niezapomniane wspomnienia.
Udało mi się uzyskać wpis Księ-
dza Prymasa do albumu, wydanego
specjalnie na 25-lecie pielgrzymki.

20 sierpnia wraz z 1000 Ka-
szubów, którzy dojechali pociągiem
cała nasza grupa mocnym krokiem
zaczęła zdobywać szczyt Giewontu.
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Nie wszyscy z przyjezdnych doszli,
jednak pielgrzymi w 100 %!

Eucharystia na wysokości
1725 m z pewnością do końca
życia zostanie w pamięci. Podczas
liturgii mieszały się języki góralski,
kaszubski i polski. Po wielu gratu-
lacjach od Górali za zrealizowanie
tego nieco szalonego pomysłu –
pielgrzymki, ks. Drozdek – kustosz
sanktuarium na Krzeptówkach, za-
powiedział, że już za rok Górale
dotrą pieszo z Zakopanego do Swa-
rzewa. . . Zobaczymy czy naprawdę
uda im się zrealizować ten plan?

Chcę wspomnieć, że w części
trasy uczestniczyła jako zabezpie-
czenie techniczne pielgrzymki –
busem – Sylwiana Konieczny z So-
bowidza, która jak sądzę przez te
kilka dni „zaraziła się” duchem

pielgrzymkowym na dobre i być
może w latach następnych będzie
także pośród nas. Z naszej okolicy
pielgrzymowały także osoby z Rek-
sina i parafii Łęgowo.

Trudno opisać w skrócie bo-
gactwo tej wyjątkowej pielgrzymki.
Chcę serdecznie podziękować na
łamach „Kany” za wsparcie mo-
dlitewne nas pielgrzymów. Niech
dowodem odwzajemnienia pamię-
ci o parafii będzie odprawiona na
trasie Msza Św.

Więcej informacji i szereg
zdjęć z pielgrzymki znajdą pań-
stwo na stronie internetowej
www.kaszubska.diecezja.gda.pl

Sursum corda!

Jan Trofimowicz jr

Uczestnicy pielgrzymki u celu drogi – pod krzyżem na Giewoncie z ks. prof. Janem
Perszonem i wicemarszałkiem Mieczysławem Strudlem.
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KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 6,54–69

W tym fragmencie Ewangelii Je-
zus przeżywa po ludzku dramatyczne
chwile. Bo oto traci wielu dotych-
czasowych słuchaczy. Nie akceptując
usłyszanych słów lub ich nie rozu-
miejąc, na zawsze od Niego odchodzą,
co bardzo wyraźnie podkreśla Świę-
ty Marek. Zbawiciel dostrzegając ten
fakt, zadaje garstce pozostałych przy
nim uczniów pytanie. Czy wy też
chcecie odejść?

Aby dokładniej zrozumieć to wy-
darzenie, musimy najpierw podzielić
wędrujący za Chrystusem tłum na
trzy zasadnicze grupy. Kryterium te-
go podziału będą ich oczekiwania,
jakie mieli wobec Mistrza z Nazaretu
i jego czynów.

Jak wiadomo, Palestyna za tam-
tych czasów była okupowana przez
Rzymian. Dlatego wielu z tych, co do-
strzegli w Jezusie zapowiedzianego
przez proroków Mesjasza, traktowało
Go wyłącznie politycznie. To jest więc
pierwsza odkryta przez nas grupa
Jego zwolenników. Uważnie słucha-
li nauk, lecz ich interpretacja była
zupełnie odmienna od zamierzeń Au-
tora. Kiedy uświadomili sobie, że nie
ma On zamiaru wywoływać powsta-
nia i nie zamierza stanąć na czele
wojska, aby wyzwolić Jerozolimę, po
prostu od niego odeszli. Postanowili
dalej po swojemu prowadzić walkę.
Pozostał tylko Judasz, ale i on nie
zapisał się w historii najlepiej.

Drugą grupę możemy określić,
jako zwolenników z przyczyn mate-
rialnych. Jezus czynił wiele cudów,
które towarzyszyły głoszonemu Sło-
wu. Uzdrawiał chorych, z których

wielu poszło swoja drogą, nieraz na-
wet nie umiejąc podziękować, jak
czytamy w innym fragmencie Ewan-
gelii. W niezrozumiały dla człowieka
sposób rozmnożył chleb, żeby nakar-
mić wielkie rzesze na pustyni. Kie-
dy ta kategoria słuchaczy otrzymała
to, czego najbardziej pragnęła, i nie
umiała pojąć głębi zbawiennej nauki,
postanowiła wrócić do ważniejszych
dla siebie zajęć.

Pozostali tylko ci, którzy postano-
wili słuchać dalej. Tę trzecią grupę
możemy spokojnie nazwać słuchacza-
mi Słowa. Wśród nich byli wybrani
apostołowie. I to właśnie Piotr od-
powiedział na zadane przez Jezusa
pytanie: Panie do kogóż pójdziemy,
Ty masz słowa życia wiecznego.

Przekaz Ewangelii jest ponadcza-
sowy, dlatego zostawmy te historycz-
ne rozważania za sobą i przejdźmy
do naszej codziennej rzeczywistości.

Często słyszymy takie zdanie: Kie-
dyś więcej ludzi było w kościele. Na
pewno jakieś dwadzieścia lat temu
było nas więcej, tylko dlaczego?

Jak wiemy byliśmy narodem znie-
wolonym. Niewiele można było po-
wiedzieć. Wszędzie panowała cenzu-
ra. Istniał zakaz publicznych zgroma-
dzeń a każda próba ich zwoływania
była brutalnie tłumiona. Jedynym
miejscem, gdzie można było poczuć
się wolnym był kościół. Dlatego wielu
uczestników Eucharystii brało w niej
udział z przyczyn politycznych. Oczy-
wiście ogromną rolę w procesie odzy-
skania niepodległości odegrała modli-
twa. Każdy, trzeźwo oceniający tamte
realia, zdaje sobie sprawę, że bez
Boga zwycięstwo byłoby niemożliwe.
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Przyszła jednak wolność. Znikła cen-
zura, zakaz zgromadzeń i powstały
partie polityczne. Dla wielu Kościół
zszedł na dalszy plan. Kiedy odkryli
prawdziwą Jego misję, byli też tacy,
co zaczęli go krytykować. Dziś są nie-
stety bardzo daleko, ale Chrystus nie
przestał ich kochać i nikomu z nas
nie wolno ich przekreślać.

Tamtym czasom towarzyszył,
również kryzys ekonomiczny. W skle-
pach mogliśmy dostać jedynie przy-
słowiowy ocet. Z Zachodu przyjeż-
dżały całe transporty różnych darów,
które w większości rozdawane były
w kościołach. Nie wypadało więc nie
przyjść na Mszę, jeżeli dostawało się
paczkę na Święta. Dziś sklepy są
pełne. Otwarto wielkie hipermarke-
ty. Tam wielu spędza dziś niedzielę.
Ich też Jezus obdarza swoją miłością
i nieustannie zaprasza na najwspa-
nialszą ucztę.

Tak oto odeszli polityczni i eko-
nomiczni uczestnicy Eucharystii. Do
tego przyszedł zalew ateistycznych

poglądów. Brutalny atak pseudo cy-
wilizacji. Nastało panowanie gospo-
darki liberalnej z nastawieniem na
szybki zysk. Wartości duchowe prze-
szły na dalszy plan. Na pierwsze
miejsce wyszedł pieniądz. Nie dziw-
my się więc, że zmniejszyła się liczba
pełnych ławek w kościołach.

Powiedzmy, że zostaliśmy my. Czy
możemy jednak z czystym sumie-
niem zaliczyć się do słuchaczy, którzy
dostrzegają w nauczaniu Chrystusa
Słowa Życia?

Przed nami czas głębokiej reflek-
sji. Nie oceniajmy postawy tych, co
odeszli. Popatrzmy lepiej na siebie
i pomyślmy nad naszym uczestnic-
twem w niedzielnym zgromadzeniu
przy stole Pańskim. A za miesiąc
zapraszam do dalszej części tego roz-
ważania. Może uda się nam wśród
zmienności tego świata odnaleźć swo-
je miejsce w Kościele, by wznieść
serca tam, gdzie panują prawdziwe
radości.

Ks. Dariusz Woźny

CORPORA DORMIUNT VIGILANT ANIMAE
NEKROPOLIA KRÓLÓW POLSKICH (cz. 2.)

Wąskie schody, które wiodą do
podziemi wawelskich, prowadzą nas
do krypty św. Leonarda. Miejsce to
jest znane wszystkim Polakom z te-
go, że młody ksiądz Karol Wojtyła po
wyświęceniu odprawił tu 2 listopada
1946 r. swą pierwszą Mszę świętą.
Krypta jest pozostałością po romań-
skiej katedrze z lat 1090–1118. Te
pozostałości po tak zwanej katedrze
Hermanowskiej uchodzą za najpięk-
niejsze romańskie wnętrza w Polsce.
Na środku krypty znajduje się grób bi-
skupa Maurusa (zm.1118) odnalezio-

ny przez historyków dopiero w 1938 r.
Spoczywa tu Jan III Sobieski (zm.
1696) i jego żona Maria Kazimiera
(zm. 1716) oraz Michał Korybut Wi-
śniowiecki (zm. 1673). Podziemia te
kazał uporządkować Stanisław Au-
gust Poniatowski w związku z przy-
padającą na rok 1783 setną rocznicą
zwycięstwa w bitwie pod Wiedniem.
Romańską kryptę odnowiono, a dla
króla Jana wykuto sarkofag z czar-
nego dębnickiego marmuru.

Odwiedzając w 1787 r. groby kró-
lewskie, ostatni król Rzeczpospolitej
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wybrał na miejsce swojego wieczne-
go spoczynku krypty św. Leonarda.
Niestety wiemy, że nie dane mu było
spocząć między królami. Prochy je-
go po wędrówce z Petersburga przez
Wołczyn trafiły ostatecznie do kate-
dry warszawskiej. W 1840 r. cesarz
austriacki Ferdynand I ufundował
kamienny sarkofag na trumnę dla
Marii Kazimiery. W 1851 r. katedrę
zwiedzał młody cesarz Franciszek
Józef I, oprowadzający go biskup
Ludwik Łętowski przypomniał mu,
jak wiele Habsburżanek zasiadało na
tronie polskim: Elżbieta Rakuszanka
żona patrona trąbkowskiego gimna-
zjum, a także Eleonora żona Michała
Korybuta Wiśniowieckiego, którego
pierwszy grobowiec rozpadał się. Ce-
sarz pojął aluzję i nakazał ustawić
w krypcie nowy grobowiec dla sy-
na Jaremy Wiśniowieckiego, znanego
nam z kart powieści H. Sienkiewicza
pt. „Ogniem i mieczem”.

Należy pamiętać, że w XVI w.
zmieniły się zwyczaje pogrzebowe.
Do kamiennego sarkofagu jako ostat-
niego złożono Zygmunta Starego, od
jego syna Zygmunta Augusta przy-
jęto nową formę pochówku. Zmar-
ły władca wkładany był do trumny
drewnianej, a ta z kolei do dru-
giej metalowej zewnętrznej. To praw-
dziwe arcydzieła sztuki najlepszych
gdańskich rzemieślników słynących
ze swego kunsztu w całej Europie.
Musimy pamiętać, że nie były one
przeznaczone do oglądania. Ciekaw-
skich i wścibskich turystów wtedy
nie było. Po transporcie z Gdańska
do Krakowa czekały w kryptach na
umieszczenie w nich ciał naszych
królów.

Wychodząc z romańskiej kryp-
ty św. Leonarda w niszy korytarza
znajdujemy gdańskiej roboty cyno-
wy sarkofag Stefana Batorego (zm.

1586). Zawsze leżą na nim kwiaty ze
wstążkami w barwach Węgier – czer-
wono-biało-zielone. Dalej w długim
podziemiu stoją trumny: syna Wła-
dysława IV – królewicza Zygmunta
Kazimierza (zm. 1647) oraz królewny
Marii Anny Izabeli. Dalej ustawiono
dwie wspaniałe trumny z warsztatu
toruńskiego złotnika Jana Chrystia-
na Bierpfaffa, Władysława IV (zm.
1648), pokryta herbami królewski-
mi i scenami triumfu króla nad
baszą Widynia Abazym oraz kapi-
tulacją wodza moskiewskiego Szeina
pod Smoleńskiem. Trumnę jego żony
Cecylii Renaty (zm. 1644) zdobią sce-
ny biblijne. Saba przed Salomonem
i Estera przed Ahaswerem. Dalej za
ozdobną kratą umieszczono trumny
ostatniego Jagiellona, Zygmunta Au-
gusta (zm. 1572), jego siostry Anny
Jagiellonki (zm. 1596), Anny Au-
striaczki (zm. 1590, pierwszej żony
Zygmunta III), królewicza Aleksan-
dra Karola (zm. 1634) oraz maleńką
trumienkę ze szczątkami Stanisła-
wa Leszczyńskiego (zm. 1766). Za
romańskim murem dzielącym kory-
tarz stoją trumny: królowej Barbary
Zapolyi (zm. 1515) pierwszej żony
Zygmunta Starego, Anny Marii –
córki Zygmunta III oraz Augusta
II Mocnego (zm. 1733). Trumny te
spoczywają pod kaplicą Zygmuntow-
ską. Bok trumny Zygmunta Augusta
zdobi alegoria duszy nieśmiertelnej,
a trumnę jego siostry herby: Koro-
ny, Litwy i Sforców. Trumna ta jest
piękna w swej prostocie. Pozostałe
również oznaczono herbami.

Idąc dalej, przechodzimy obok ol-
brzymiego monumentalnego proste-
go sarkofagu z piaskowca. Spoczywa
w nim Zygmunt Stary (zm. 1548).
Następnie wchodzimy do krypty pod
kaplicą Wazów. Spoczywają tu: Zyg-
munt III Waza (zm. 1632), Konstancja
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Austriaczka (zm. 1631, jego druga żo-
na), ich syn, kardynał Jan Albert (zm.
1634), król Jan Kazimierz (zm. 1672),
jego żona Maria Ludwika Gonzaga
(zm. 1667), królewicz Jan Zygmunt
(zm. 1652, syn Jana Kazimierza).
W niszy umieszczono niewielką urnę
z wnętrznościami Jana Kazimierza.
Okazałą trumnę Zygmunta III Wazy
zdobią sceny z oblężenia Smoleń-
ska, bitwy pod Chocimiem oraz her-
by Rzeczpospolitej Obojga Narodów
i Szwecji. Pozostałe bardzo skrom-
ne. Uwagę naszą przyciąga jedynie
kamienny sarkofag Jana Kazimierza,
zamówiony przez biskupa krakow-
skiego Andrzeja Trzebnickiego, który
w 1675 r. sprowadził jego prochy z Ne-
vers we Francji, gdzie opiekowali się
nimi Jezuici.

Oglądając podziemia, miejmy
w pamięci inskrypcję widniejącą na
kracie w Kaplicy Wazów: „MORS
OMNIA AEQUAT” (Śmierć wszystko
równa). W drugiej połowie XIX wieku
przygotowano podziemia do zwiedza-
nia. Przebito ściany między krypta-
mi, zabezpieczono bezcenne cynowe
trumny i kamienne sarkofagi, zawie-
szono specjalne oświetlenie. Prace te

zakończono w 1877 r. Polacy nigdy
nie zakłócili wiecznego snu swoich
władców, pilnie strzegli królewskie-
go cmentarzyska. W rocznicę śmierci
monarchów odprawia się tu Msze ża-
łobne. Natomiast w Dzień Zaduszny
w krypcie św. Leonarda sprawowa-
ne są uroczyste egzekwie za królów
i ich rodziny. W 1946 r. odprawił je
ksiądz Karol Wojtyła, a tradycja ta
jest kontynuowana do dzisiaj.

Wychodzimy z podziemi na ze-
wnątrz katedry. Schody nakrywa
baldachim wsparty na nefrytowych
kolumnach z cerkwi prawosławnej
stojącej niegdyś na Placu Saskim
w Warszawie. Brązowe bazy i głowice
kolumn odlano z austriackich dział
a cokół z granitu stanowił kiedyś
podstawę pomnika Bismarcka w Po-
znaniu. Symbolika upadku trzech za-
borców, bardzo czytelna. Na posadzce
widzimy wizerunki herbów ziem Kró-
lestwa Polskiego, a nad baldachimem
czytamy napis:

CORPORA DORMIUNT VIGI-
LANT ANIMAE (CIAŁA ŚPIĄ –
DUCHY CZUWAJĄ)

Mariusz Paradecki

Po lewej: Krypta św. Leonarda; po prawej: groby królewskie.
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GMINNE ZRZESZENIE LZS W TRĄBKACH WIELKICH
w roku jubileuszu 60-lecia LZS

Ludowe Zespoły Sportowe to or-
ganizacja założona w 1946 przy
Związkach Spółdzielni Samopomo-
cy Chłopskiej, która miała za za-
danie krzewienie kultury fizycznej
i rekreacji wśród mieszkańców tere-
nów wiejskich. Już w latach 50-tych
głównie za sprawą wiodącej dyscy-
pliny – piłki nożnej – LZS-y trafi-
ły na teren obecnej gminy Trąbki
Wielkie. Najpierw w 1955 zawiąza-
no LZS Orzeł Trąbki Wielkie i LZS
Błękitni Sobowidz, a w 1956 bądź
1957 – LZS Sokół Ełganowo.

Z chwilą powołania do życia
gmin, w tym gminy Trąbki Wiel-
kie, w 1973 roku powołana zo-
stała do życia Rada Gminna LZS,
której pierwszym przewodniczącym
został Leon Wiwatowski z Trąbek
Wielkich. Szczególnie w latach 70.
i 80. LZS-y były głównym nośni-
kiem sportu i rekreacji w naszej
gminie. Do największych osiągnięć
LZS-ów w gminie zaliczyć należy:
występy LZS Trąbki Wielkie na po-
czątku lat 70-tych w rozgrywkach
III ligi piłkarskiej – jako jedyna
wiejska drużyna w północnej Pol-
sce, zdobycie przez drużynę gminną
historycznego Pucharu Polski LZS
Błażejewko 1972, oddanie do użyt-
ku gminnego stadionu w Trąbkach
Wielkich w roku 1974, zdobycie IV
miejsca w konkursie na najlepszą
Radę Gminną LZS w kraju – Kom-
prachcice 1974, Omega – nagroda

centralna dla LZS Błękitni Sobo-
widz w 1975 roku, występy LZS
Ełganowo w klasie okręgowej pił-
ki nożnej na początku lat 80-tych,
występy gminnej drużyny w lidze
szachowej w województwie, czołowe
miejsca ekipy trąbkowskiej na spar-
takiadach wojewódzkich LZS, stwo-
rzenie silnych struktur LZS w gmi-
nie – był okres, że prężnie działało
12 ogniw wiejskich, Mistrzostwo
Polski młodzieżowych drużyn LZS
drużyny Orzeł GOKSiR w 2003 ro-
ku, Omega – nagroda centralna dla
LZS Sokół Ełganowo w 2004 roku.
To tylko wycinek sukcesów i laurów
LZS-owców z terenu naszej gminy.
Wspomniane sukcesy były możliwe
dzięki wielkim „fanatykom sportu”
z gminy, którzy przez lata pro-
wadzili społecznie życie sportowe
w swoich miejscowościach i gminie.
Do najbardziej zasłużonych nale-
żeli: z Trąbek Wielkich – Man-
fred Kratzke, Sylwester Maliszew-
ski, Wiesław Kempa, z Sobowidza
– Alojzy Klukowski, z Czerniewa
Czesław Sebzda i Ryszard Kamiń-
ski, z Kleszczewa Roman Zielke,
z Kłodawy – Zbigniew Nelke i Mi-
rosław Stępkowski, z Ełganowa Jan
Czerw i Jan Trofimowicz, z Gołę-
biewa Kazimierz Arym oraz wielu
innych.

Po roku 1989 i zmianach poli-
tyczno – gospodarczych, kiedy nowa
władza chciała zniszczyć wszystko
co „ludowe”, dzięki Bogu obronione
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zostały LZS-y choć bardzo uszczu-
plono już budżety tej organizacji.
Przez szereg lat gminną organiza-
cję z wielkim poświęceniem spo-
łecznie prowadzili Sylwester Mali-
szewski, Antoni Rychlicki i aż do
1999 roku Wiesław Kempa. Do roku
2000 wszystkie imprezy sportowe
w gminie organizowane były przez
Urząd Gminy, GOKSiR i właśnie
Radę Gminną LZS. W roku 2000
w związku ze zmianami przepisów
Rada Gminna LZS przekształciła
się w Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej pod nazwą Gminne Zrze-
szenie LZS. Jednak zapału nowo
wybranym władzom jakoś do pra-
cy zabrakło i organizacja na dobrą
sprawę przestała funkcjonować.

W roku 2006, w którym przypada
60-ta rocznica struktur LZS grup-
ka „pasjonatów sportu wiejskiego”
na zebraniu dnia 26 kwietnia reak-
tywowała Gminne Zrzeszenie LZS.
W nowym Zarządzie znaleźli się:
Jan Trofimowicz junior – prezes, To-
masz Kempa – wiceprezes ds. spor-
towych, Roman Zielke wiceprezes
ds. organizacyjnych, Wiesław Kem-
pa – sekretarz, Mirosław Stępowski
– skarbnik. W Komisji Rewizyjnej
Znaleźli się: Sylwester Maliszew-
ski – przewodniczący, Małgorzata
Kujawska, Stanisław Czaikowski.

Sportowcy przyjęli sobie za cel
popularyzację sportu, rekreacji i tu-
rystyki wśród mieszkańców gminy
Trąbki Wielkie.

Pierwszą imprezą, którą zorga-
nizowali 23 lipca na boisku piłkar-
skim w Ełganowie był VII Turniej
Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar
Wicestarosty Powiatu Gdańskiego

z okazji 60-lecia LZS. Do zawodów
zgłosiło się 8 zespołów. Atrakcją tego
dnia był udział drużyny sław Lechii
Gdańsk z Romanem Józefowiczem,
Lechem Kulwickim i braćmi Wy-
drowskimi na czele, którzy w 1983
roku zdobyli Puchar Polski i grali
m.in. przeciwko sławnemu Juventu-
sowi Turyn. Po rozegraniu meczów
grupowych i finałów poszczególne
miejsca zajęły drużyny I – War-
dak Pruszcz Gdański, II – Lechia
Gdańsk, III – LZS Styna Godzisze-
wo, IV – LZS Sokół Ełganowo, V –
LZS Potok Pszczółki, VI – LZS Orzeł
Trąbli Wielkie, VII – GTS Przejaz-
dowo, VIII – LZS Orlęta Czernie-
wo. Głównymi sponsorami imprezy
byli: firma Nawirem z Gdańska,
piekarnia Sławomira Mielnika ze
Straszyna, Andrzej Pastuszek wi-
cestarosta powiatu gdańskiego, Jan
Gryń radny naszego powiatu i Karol
Kusaj właściciel sklepu w Ełgano-
wie. Wszystkie wymienione druży-
ny otrzymały pamiątkowe puchary
i dyplomy. Między rozgrywkami pił-
karskimi odbyły się zawody biego-
we dla najmłodszych. Wśród dzieci
młodszych najlepsi byli: Damian
Dończyk, Patryk Paziak i Jakub
Pelowski, natomiast wśród dzieci
starszych najszybszy był Mateusz
Dończyk przed Dariuszem Czykier-
dą i Tomaszem Dończykiem.

Tego samego dnia za całokształt
pracy na rzecz sportu wiejskiego
Srebrnymi Honorowymi Odznaka-
mi LZS odznaczono: Andrzeja Kost-
ka, Alojzego Ptach, Adama Wińskie-
go, Karola Kusaja, Jarosława Keller,
Adama Dunsta, Czesława Kulę, Ro-
mana Lorka, Małgorzatę Kujawską,

25



LZS Sokół Ełganowo gości słynną Lechię Gdańsk.

Tadeusza Woźniaka, Pawła Zającz-
kowskiego, Kazimierza Pydo, Sta-
nisława Czaikowskiego, Czesława
Dończyka, Henryka Kostka, Adama
Dubiellę i Mariolę Zarębską.

Złote Honorowe Odznaki LZS
otrzymali: Jan Zulewski, Andrzej
Karcz, Adam Ormańczyk, Józef
Surma, Mirosław Stępkowski, An-
drzej Dończyk, Wojciech Pelowski,
Mirosław Czykierda, Sławomir Ku-
saj, Renata Senger, Grażyna Sroka,
Marian i Piotr Lewańczyk, Irena
Pydo, Marek Radelski, Jan Czerw,
Andrzej Radelski, Henryk Orlikow-
ski i Bogdan Kowalczyk. Stanisław
Kusaj został odznaczony medalem
– Zasłużony Działacz LZS. Ponadto
listy gratulacyjne LZS otrzymali:
Zbigniew Nelke, Jerzy Ptach, Piotr

i Andrzej Pelowscy, Andrzej Sur-
ma, Grażyna Sroka, Zygmunt Masa
i Alojzy Pelowski.

Natomiast medalami 60-lecia
LZS wyróżnieni przez Radę Główną
z Warszawy zostali: Marcin Masa,
Ryszard Dubiela, Leszek Grześlak,
Henryk Kinder, Józef Ormańczyk,
Roman Zielke, Tomasz Kempa, Jan
i Jan junior Trofimowicz. Wyróż-
nienia wręczał obecny na imprezie
Wiesław Szczodrowski – wielolet-
ni przewodniczący Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS w Gdańsku.

Rada Gminna planuje już or-
ganizację następnych imprez spor-
towo-rekreacyjnych m.in. Memoriał
Szachowy im. śp. Mieczysława Go-
czewskiego. Jednak o tym już w na-
stępnym numerze „Kany”.

Jan Trofimowicz jr.
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Dużym zainteresowaniem uczestników trąbkowskiego festynu odpustowego cieszyła
się loteria prowadzona przez Parafialne Koło Caritas.

24 września pożegnaliśmy ks. proboszcza Kazimierza Glamę (po lewej), który
obejmie parafię w Kuźnicy. Proboszczem w Postołowie będzie ks. Dariusz Cieniewicz
(po prawej). Obu księżom proboszczom życzymy Bożego błogosławieństwa.
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Nowo ochrzczony Maciej Jaromin z rodzicami i chrzestnymi.

Jerzy Ptach podczas prac remontowych w trąbkowskim kościele.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

2 września w naszym kościele
chrzest św. otrzymał Maciej Jaromin
syn Zofii i Janusza zam. w Trąbkach
Wielkich.

***
W dniach od 3 do 10 września
w naszym sanktuarium odbył się
Tygodniowy Odpust Ku Czci Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny połączony z Dożynkami Archi-
diecezjalno-Samorządowymi Gminy
Trąbki Wielkie, które odbyły się na
zakończenie Odpustu.

***
Kontynuowane są prace renowacyj-
ne wewnątrz kościoła w Trąbkach
Wielkich. Powodzeniem zakończy-
ły się starania władz gminnych
o dofinansowanie tych prac z fun-
duszów wojewódzkich – uzyskano
kwotę 44.756 zł z Kontraktu Woje-
wódzkiego, co łącznie ze środkami
z budżetu gminy daje sumę ponad
70 tys. zł. na wsparcie remontu
naszej świątyni.

***
24 września, w dniu odpustu w ko-
ściele pw. św. Ojca Pio w Pawłowie,

odbyło się pożegnanie ks. Kazimie-
rza Glamy, proboszcza parafii w Po-
stołowie, który dekretem ks. Arcybi-
skupa Gdańskiego został mianowa-
ny proboszczem parafii w Kuźnicy.

Jednocześnie powitano nowego pro-
boszcza parafii w Postołowie, któ-
rym został mianowany ks. Dariusz
Cieniewicz.

***
Po 9 kolejkach rozgrywek piłkar-
skich IV ligi zespół Orzeł Trąbki
Wielkie zajmuje 8 miejsce z dorob-
kiem 13 pkt przy stosunku bramek
zdobytych do straconych 9:11. W do-
tychczas rozegranych meczach nasz
zespół odniósł 4 zwycięstwa, jeden
mecz zremisował i poniósł 4 porażki.

W rozgrywkach klasy A, po 5 ko-
lejkach rozgrywek, zespół Sokół Eł-
ganowo zajmuje 10 miejsce z do-
robkiem 4 pkt, a drużyna Błękitni
Sobowidz z dorobkiem 3 pkt jest na
12 miejscu.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2006
Przez cały październik jedna

Msza św. odprawiana jest jako gre-
goriańska za śp. Kazimierza Bugę.

1. Dziękczynna w 77. rocznicę
urodzin Jadwigi Zarembskiej,
godz. 730

W intencji parafian, godz. 900

(Czerniewo)

Za śp. Zygmunta Dubielę,
Romana Jaszczyka i zmarłych
z rodziny Drągów, godz. 1100

Za śp. Kazimierza Bugę,
godz. 1800
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2. Za śp. Kazimierza Bugę
3. Za śp. Helenę i Leona oraz

zmarłych z rodzin Jaszewskich,
Dąbrowskich i Gorlewskich

4. Za śp. Kazimierza Bugę
5. Pierwszy czwartek miesiąca,

modlimy się o powołania do
służby w Kościele
Dziękczynna w 4. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Alberta
Sekutowskich

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Anieli
Salawy, p. Szostek (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Preussa

7. Pierwsza sobota miesiąca,
wynagrodzenie za zniewagi
wyrządzone Niepokalanemu
Sercu Maryi
Za śp. Sylwestra Reimusa
(8. rocznica śmierci)

8. Za śp. Bronisława
Sokołowskiego, godz. 730

Dziękczynna za tegoroczne
plony z wioski Kleszczewo,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Daniela, Helenę
i Mieczysława Rucińskich
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Za śp. Kazimierza Bugę,
godz. 1800

9. Za śp. Tadeusza Adamskiego
(1. rocznica śmierci)

10. Za śp. Mariannę, Bolesława
i Stanisława Chmielewskich

11. Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków (Czerniewo)

Za śp. Franciszka Jaszewskiego
(4. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich

12. Za śp. Ryszarda (3. rocznica
śmierci) i Jarosława Kruków

13. Za zmarłych z rodzin
Lempkowskich i Pirchów

14. Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Janiny i Herberta Stefanów

15. Za śp. Władysława i Gertrudę
Ackermannów oraz zmarłych
z tej rodziny, godz. 730

Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(9. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Pawła Jelińskiego
(11. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Kazimierza Bugę,
godz. 1800

16. Za śp. Pawła Hensel
(5. rocznica śmierci)

17. Za śp. Teodora Wiebe,
Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

18. Za śp. Helenę Rucińską
(1. rocznica śmierci,
Czerniewo)
Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Andrzeja Grallów

19. Za śp. Bernarda i Martę
Lefańczyków

20. Za śp. Jerzego Zielke, Mariannę
i Ryszarda Kamińskich, Piotra
Wilka oraz zmarłych z rodzin
Zielke i Wenzel

21. Za śp. Łucję Selka (w rocznicę
urodzin)
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22. Za śp. Urszulę i Annę Kinder
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 730

Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Jarosława Grotów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Kazimierza Bugę,
godz. 1100

Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Grażyny i Łukasza Balcerów,
godz. 1800

23. Za śp. Jana Ohl (9. rocznica
śmierci)

24. Za śp. Piotra i Agnieszkę
Kotulów

25. Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków
(Czerniewo)
Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Krzysztofa Jagłów

26. Za śp. Bertę i Jana Stefanów
oraz zmarłych z tej rodziny

27. Za zmarłych z rodzin Lagów
i Szczodrowskich

28. Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Eugenii i Józefa Smukałów

29. Za śp. Teresę Kempa (12.
rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Helenę i Józefa Rodów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Jana Kantaka,
godz. 1100

Za śp. Kazimierza Bugę,
godz. 1800

30. Za śp. Metę Cymermann
31. Za śp. Marię i Władysława

Knitter
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

2 października: Dawid Karol Bugaj i Kacper Karol Kusaj
15 października: Mateusz Świerżewski

Rocznice sakramentu małżeństwa
1 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Łukasza Baumgartów
15 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Michała Świerżewskich
22 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Edyty i Marcina Pirchów
12 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Zbigniewa Makuchów
19 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Jarosława Grotów
18 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Andrzeja Grallów
25 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli i Krzysztofa Jagłów
14 października: 50. rocznica sakramentu małżeństwa

Janiny i Herberta Stefanów
28 października: 50. rocznica sakramentu małżeństwa

Eugenii i Józefa Smukałów

ODESZLI DO PANA

12 sierpnia: zmarł w wieku 53 lat śp. Zygmunt Dufke z Kleszczewa

8 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Daniela Rucińskiego
18 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Heleny Rucińskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


