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„Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie”. W adwentowej refleksji,
w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną
gwiazdę, do gorącego i otwartego serca, niech przyjdzie Pan
i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie
tam, gdzie niepokój. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Redakcja.



GRUDZIEŃ W KALENDARZU LITURGICZNYM

Adwent

Kolejny rok kościelny rozpocznie
się w pierwszą niedzielę grudnia.
W tym roku, 3 grudnia. Czas, jaki
dzieli pierwszą niedzielę grudnia do
Bożego Narodzenia nazywamy ad-
wentem. Oznacza to czas radosnego
oczekiwania na przyjście Pana w ta-
jemnicy Bożego Narodzenia. Radość
oczekiwania podkreślają uroczyste
Msze św. – od pierwszych słów
formularza mszalnego o Matce Naj-
świętszej – zwane roratami. Były
one niezwykle uroczyście obchodzo-
ne w średniowiecznych dziejach Pol-
ski. Uczestniczył w tych Mszach król
ze swoim dworem, szlachta i lud.
A niesione światło latarni nie tylko
rozświetlało drogę, ale było symbo-
lem gwiazdy jutrzenki zapowiada-
jącej brzask nowego dnia. Gwiazda
jutrzenka to symbol Maryi, czczo-
nej w adwencie jako zapowiadającej
nadejście „Światłości na oświecenie
pogan” – Jezusa Chrystusa.

Oczekiwanie na Boże Narodze-
nie przeżywajmy w atmosferze wia-
ry. Zapraszam nie tylko dzieci, ale
i dorosłych, zwłaszcza ludzi star-
szych, dysponujących czasem, na
codzienne roraty ze swoimi wnuka-
mi i prawnukami, praktykując przy
tym zwyczaj lampionów, z którymi
idziemy na Mszę św. Niech Msze św.
roratnie, w których obyśmy licznie
uczestniczyli, wyrażą naszą miłość
do Matki Najświętszej – Gwiazdy Za-
rannej, wszak wkraczamy w kościel-
ny 20 rok od koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.

Msze św. roratnie będą się odbywać
o godz. 16.00.

Czas adwentu jest czasem ocze-
kiwania na Boże Narodzenie i wiąże
się z tym wiele przygotowań, krzą-
taniny, zakupów. A prym wiedzie
wszechwładna reklama. Ta krząta-
nina nie powinna nam wierzącym
przysłonić (a niekiedy tak się dzieje)
tego co najważniejsze – przyjścia Bo-
ga na świat, przyjścia Boga do czło-
wieka, a więc do Ciebie i do mnie.
Trzeba więc otworzyć Mu „szopkę”
naszego serca i zaprosić: przyjdź do
mnie Panie Jezu. „Nie było miejsca
dla Ciebie w Betlejem, w żadnej go-
spodzie i narodziłeś się Jezu w stajni,
w ubóstwie i chłodzie”. A czy będzie
dla Jezusa miejsce w Twoim sercu?

Nie mogę niestety zrozumieć,
jak niektórzy ludzie wierzący mogą
przeżywać Święta Bożego Narodze-
nia – święta radości – bez spowie-
dzi świętej, bez oczyszczenia serca
z grzechu. Tu jest źródło radości
w czystym sercu. Nic dziwnego,
że potem ci ludzie szukają radości
w kieliszku. Ale to nie jest prawdzi-
wa radość.

Zatem w przygotowaniu do Świąt
nie może zabraknąć czasu na sakra-
ment pokuty, spowiedzi świętej.

Wigilia

W tym roku przypada w niedzie-
lę. Wielu ma problemy z postem.
Zasada jest taka, że święto znosi
post. Również nowe przepisy ko-
ścielne nie wymagają postu w wigilię
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Bożego Narodzenia. Jednak polska
tradycja w tym dniu jest niezwykła.
Serdecznie zachęcam parafian do jej
zachowania i kontynuowania. A za-
tem, niech będzie postna wieczerza
wigilijna, niech będzie 12 potraw,
niech będzie siano pod obrusem
i świeczka na stole, i talerz pusty
dla wędrowca.

Przy dzieleniu opłatkiem sym-
bolem obecnego z nami Pana Je-
zusa pod postacią chleba, wzajem-
nie przebaczmy sobie urazy i winy.
Wzajemnie się przeprośmy. Niech to
będzie dla nas wszystkich wigilia
pojednania i przebaczenia.

Wypada tę uroczystą wieczerzę
rozpocząć modlitwą wypowiedzianą
przez wszystkich, a rozpoczętą przez
głowę rodziny, i śpiewem kolędy. Po
wieczerzy weźmy do ręki książeczkę
i pośpiewajmy razem kolędy na cześć
Pana.

Ucieszmy się skromnymi upo-
minkami pod choinką, a potem przy-
gotujmy się do wyjątkowej Mszy św.
„pasterki”. Jak zwykle będzie ona
odprawiona w kościele sanktuaryj-
nym w Trąbkach Wlk. o 24.00, a w
Czerniewie, w kościele Miłosierdzia
Bożego o 21.30.

Kolęda

Po przeżyciu Świąt Bożego Na-
rodzenia my kapłani rozpoczynamy
kolędę. Przyjdziemy do każdej ro-
dziny z błogosławieństwem Kościo-
ła. Przyjdziemy do Was w imieniu
Chrystusa i prosić Go będziemy
razem z Wami o opiekę, o bło-
gosławieństwo, o codzienną pomoc.
Przeżyjmy te odwiedziny w duchu

wiary, świątecznej radości, że w oso-
bie kapłana zapraszamy w progi
naszego domu samego Chrystusa.
Ongiś Abraham prosił wędrowców
(aniołów): Nie omijajcie proszę pro-
gów mojego domu. I my nikogo nie
pominiemy, kto nam otworzy bramy
i drzwi swojego domu czy mieszka-
nia. Jest nam niezmiernie przykro,
gdy zastajemy zamkniętą bramę,
z rozwścieczonym psem przy niej.
My przychodzimy nie psy odwie-
dzać, ale przychodzimy do rodziny.
Chcemy w tym roku szczególnie
mówić o problemach rodziny i jej
świętości. Chcemy zaprosić do pogłę-
bienia więzi małżeńskiej i zachęcać
do włączenia się w kręgi Domo-
wego Kościoła. Proszę, by wszyscy
domownicy starali się być na kolę-
dzie. Proszę, by zabezpieczyć psy.
Niech na stole będzie: krzyż i woda
święcona z kropidłem, Pismo świę-
te. Domowników proszę o uklęknię-
cie na czas modlitwy i oczywiście
wyłączenie wszystkich grających od-
biorników. Jeśli chcemy, by ksiądz
na chwilę usiadł, podajmy zwykłe
krzesło, a nie fotel. Nie kładźmy
też księdzu do klęczenia żadnych
poduszek (on też jest zwyczajnym
człowiekiem).

Myślę, że nie trzeba nawet mówić
o przyjęciu kolędowym w absolut-
nej trzeźwości domowników. Nowe
rodziny proszę o wcześniejsze zgło-
szenie kolędy (w niedzielę), bo nie
wiemy jakiej wiary są nowi parafia-
nie i mogliby przyjąć nasze odwie-
dzanie, jako narzucanie im naszych
poglądów.

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

3 grudnia: 1. Niedziela Adwentu

Jr 33,14–16
1 Tes 3,12–4.2
Łk 21,25–28.34–36

Boimy się końca świata, zwłasz-
cza przedstawionego katastroficznie.
Kiedy człowiek wymiotuje, oczyszcza
się. Myślę, że świat wreszcie zwy-
miotuje paskudztwa, które w nim
siedzą.

10 grudnia: 2. Niedziela
Adwentu

Ba 5,1–9
Flp 1,4–6.8–11
Łk 3,1–6

Ewangelia wspomina o Poncjuszu
Piłacie, Herodzie, Filipie – tetrarsze
Iturei, Lizaniaszu – tetrarsze Abile-
ny, Annaszu i Kajfaszu – kapłanach.
Uważano powszechnie, że są wielcy.
Oni też tak myśleli o sobie. Jednak-
że, jeśli nie utonęli w zapomnieniu,
to tylko dlatego, że żyli w czasach
Chrystusa, którym pogardzali albo
którego nie umieli nawet zauważyć.

17 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu

So 3,14–18a
Flp 4,4–7
Łk 3,10–18

Może się wydawać, że Ewangelia
o zwiastowaniu anielskim przypomi-
na obrazy z Matką Bożą w niebieskiej
sukni, z łagodnym aniołem, cichą
izdebką w Nazarecie, niebem bez
chmur, drzewami, których nie szar-
pie wiatr. Tymczasem właśnie ten

fragment Ewangelii ukazuje wszech-
moc Bożą, potężniejszą od huraganu.
W biały dzień zjawia się nagle anioł.
Spada jak piorun z jasnego nieba. Po-
wołuje. Objawia moc Bożą. Poczyna
się w łonie Maryi Jezus. Prawdziwe
trzęsienie nieba i ziemi. Prawda, że
dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Jak często wydaje się nam, że nic
się nie dzieje albo, że jesteśmy bez-
silni, skołatani powszednim dniem,
kłopotami i nudą. I znów zaczyna
się dzień, taki sam jak wczorajszy.
I co dalej? Zapominamy o Bogu, o Je-
go potędze. A On może się objawić
w każdej chwili, w sposób, jaki sobie
wybierze. Niespodziewanie. Możemy
wszystko przewidywać po swojemu,
a wszystko stanie się inaczej. Byle
otworzyć się na Boga. Zaufać. Wtedy
usłyszymy: „Nie bój się. Pan z tobą”.

25 grudnia: Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

Pasterka:
Iz 9,1–3.5–6
Tt 2,11–14
Łk 2,1–14

O świcie:
Iz 62,11–12
Tt 3,4–7
Łk 2,15–20

W dzień:
Iz 52,7–10
Hbr 1,1–6
J 1,1–18

Boże Narodzenie jest największym
świętem Człowieka. Bóg chciał być
tak bardzo człowiekiem, że nawet
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stał się niemowlęciem, które przez
dziewięć miesięcy przebywało w łonie
matki. Bóg jest tak wielki, że nie
ogarnie Go cały wszechświat, i tak
wielki, że może być bezbronny jak
dziecko za panowania Heroda.
31 grudnia: Św. Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

Syr 3,2–6.12–14
Kol 3,12–21
Łk 2,41–52

Nieraz patrzymy na Najświętszą Ro-
dzinę jak na rodzinę „nie z tej
ziemi”. Przecież Matka Boska była
niepokalanie poczęta, a Jezus był
Bogiem-człowiekiem.

Ile jednak łączy nas z tą niezwy-
kłą Rodziną. Wiele naszych rodzin
mieszka w niedobrych warunkach;
nawet metraż stajni może się wy-
dawać nie tak mały, skoro pobożna
tradycja zmieściła w nim wołu i osła.
Ile rodzin wypędza z kraju brak
mieszkania – udają się czasem dalej
niż do Egiptu.

Matka Boska i święty Józef, szu-
kając dwunastoletniego Jezusa, prze-
żywali samotność, ogarnął ich nie-
pokój, bo szukali tylko Jezusa –

człowieka. Jego tajemnica ich prze-
rastała.

Podobnie i my, żyjąc w rodzinach,
czujemy się samotni. Choćbyśmy się
wzajemnie kochali, zapominamy, że
człowieka nie można zagarnąć tylko
dla siebie. Jest najpierw dzieckiem
Boga – potem dzieckiem rodziców,
siostrą czy bratem dla rodzeństwa.

Często o naszych rodzinach my-
ślimy bardzo krytycznie, a jednak
we wspomnieniach pięknieją. Nawet
niejedną fotografię matki całują lu-
dzie po latach jak święty obrazek.
Ojciec też po upływie lat wydaje się
nam święty, choćby nawet straszył
kiedyś jak Herod.

Rodzina jest dziełem Bożym. Mo-
że być krzyżem dla nas, może być
i radością. Nie od nas to jednak za-
leży, że mamy takich rodziców, a nie
innych, takie rodzeństwo, a nie inne.
Rodzina jest tajemnicą woli Bożej.
W takiej, jaką Bóg nam daje, mamy
dojrzewać do spotkania z Nim.

Ks. Jan Twardowski

PLAN KOLĘDY

27 grudnia, środa, godz. 9.00:
Czerniec
a) od początku wioski
b) od końca wioski

28 grudnia, czwartek, godz. 9.00:
Czerniewo i Czerniewko
a) od p. Kamińskich
b) od p. Dawidowskiej

29 grudnia, piątek, godz. 9.00:
Kleszczewo Górne

a) od p. Gugałów
b) od p. Wenzlów

30 grudnia, sobota, godz.
9.00 – 16.00: Kleszczewo
a) od stawów rybnych
b) od p. Staniszewskich

31 grudnia, niedziela, godz. 13.00:
Kleszczewo Dolne
a) od p. Kanków
b) od p. Jaroń (bez szkoły)
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KRĄG RODZIN – ŻYWA KOMÓRKA KOŚCIOŁA

Kościół jest Ludem Bo-
żym. Jest owocem planu
Bożego, który zapoczątko-
wał Jezus. Wylanie Du-
cha Świętego na apostołów
w dzień Pięćdziesiątnicy po-
kazało wielką żywotność tej
małej wspólnoty.

Każda mała wspólnota chrze-
ścijańska, otwarta na słowo Boże
i Eucharystię, jest żywą komórką
wielkiej wspólnoty Kościoła, żyjącą
jego tajemnicą.

Czy uświadamiam sobie, że je-
stem cząstką Kościoła, cząstką Lu-
du Bożego? Czy ma to dla nas,
jako małżonków, konkretne znacze-
nie? Czy wraz ze współmałżonkiem
czuję solidarność z innymi człon-
kami Kościoła? Czy solidaryzujemy
się z innymi małżeństwami i po-
dejmujemy współodpowiedzialność
w naszej wspólnocie parafialnej?

Jaką rolę w Kościele spełnia
mała grupa jako podstawa wspól-
noty, w której dokonuje się forma-
cja? Żeby dać precyzyjną odpowiedź
na powyższe pytanie, trzeba wyli-
czyć elementy konstytutywne, które
tworzą rzeczywiście mały Kościół –
żywą komórkę.

Pierwszym jest słowo Boże,
które stanowi normę działania dla
członków tej grupy.

Drugim elementem jest modli-
twa jako odpowiedź na słowo Boże.
Powinna to być, o ile możliwe,
modlitwa spontaniczna, wtedy na-
wiązuje się dialog: słowo Boże –

modlitwa. Ta mała grupa
musi być grupą modlitew-
ną.

Trzecim elementem jest
świadectwo życia – mar-
tyria, świadectwo życia
chrześcijańskiego w wyni-
ku przyjęcia słowa Bożego.

Ta grupa musi reprezentować pe-
wien styl życia chrześcijańskiego,
pracować nad odnową, wypracowy-
wać pewne formy życia w pełni
odpowiadającego Ewangelii.

Następnym elementem jest dia-
konia, posługa. Każda wspólno-
ta opiera się na wspólnocie służb
i charyzmatów. Każdy musi wnieść
wkład w budowanie całości. Mu-
si istnieć podział funkcji i zadań,
wypełniając je każdy wykorzystuje
swój charyzmat.

Również w tej grupie musi
być realizowana pewna wspólnota
dóbr materialnych. Może się to
dokonywać w różnym stopniu. Są
wspólnoty wśród świeckich chrze-
ścijan, gdzie istnieje pełna wspólno-
ta dóbr materialnych. Tam, gdzie
jest prawdziwa miłość, tam jest
wszystko wspólne.

Eucharystia – wspólnota musi
być budowana przez zgromadzenie
eucharystyczne. Dokonuje się to
w małych grupach, które sprawują
Eucharystię dla siebie, bo to jest
pełen znak ich dążeń, a jednocześnie
Eucharystia pogłębia wspólnotę.

Ostatnia cecha małej grupy to
jedność. Mała grupa musi być
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otwarta ku innym wspólnotom, że-
by wejść w wielką jedność Kościoła
Chrystusowego. Znakiem tej jed-
ności jest związek przez kapłana
z biskupem, wbudowany w Kościół
lokalny; poprzez biskupa – w jed-
ność ze Stolicą Apostolską i Kościo-
łem Powszechnym.

Przykładem małych grup w Ru-
chu Światło-Życie jest struktura
oazy, oparta na małych grupach,
liczących nie mniej niż trzy oso-
by, a nie więcej niż siedem, poza
animatorem. W Domowym Kościele
– gałęzi Ruchu Światło-Życie małe
grupy tworzą małżeństwa i nazywa-
ne są kręgiem – krąg Domowego
Kościoła.

Krąg tworzy 4–7 małżeństw pra-
gnących wzajemnie wspomagać się
w dążeniu do budowania w swo-
ich rodzinach domowego Kościoła.
Małżeństwa gromadzą się w imię
Chrystusa – dla Niego i z miłości do
Niego, aby Go wspólnie odnajdywać
i trwać przy Nim w codziennym
życiu. Krąg powinien być urzeczy-
wistnieniem ideału życia wspólnoty
chrześcijańskiej oraz stałym źró-
dłem jego odnowy w poszczegól-

Spotkanie w kręgu rodzin

nych małżeństwach. Za krąg odpo-
wiada jedno z należących do niego
małżeństw, nazywane parą anima-
torską. Jest ona odpowiedzialna za
pracę formacyjną kręgu, za jego
wzrost duchowy, za przebieg spo-
tkań formacyjno-modlitewnych.

Spotkanie w kręgu odbywa się
raz w miesiącu w mieszkaniach po-
szczególnych małżeństw. Jego punk-
tem centralnym jest dzielenie się
realizacją zobowiązań (zob. „Kana”
nr 11), które decydują o rozwoju du-
chowym poszczególnych małżeństw,
jak i całego kręgu. Takie spotkanie
składa się z trzech stałych części :
– dzielenie się życiem (wydarzenia,

radości, troski itp.) podczas sym-
bolicznej herbatki,

– modlitwa: dzielenie się Ewangelią
lub inne formy spotkania ze sło-
wem Bożym, tajemnica różańca,

– formacja: dzielenie się w atmosfe-
rze modlitwy realizacją zobowią-
zań, to znaczy: osiągnięcia i trud-
ności w rozwoju życia duchowego
swojego, małżeńskiego i rodzin-
nego; omówienie nowego tematu

(formacji podstawowej lub
permanentnej).

W pierwszym roku no-
wego kręgu, w spotkaniach
uczestniczy para małżeńska,
która żyje charyzmatem ru-
chu – nazywana parą pilotu-
jącą.

Dla prawidłowej pracy
kręgu niezbędna jest dok-
trynalna i duchowa pomoc
kapłana. Wśród rodzin jest
powiernikiem, przyjacielem,
czasem małżeństwa wybie-
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rają go na swojego kierownika
duchowego. Małżeństwa zaprasza-
ją kapłana, by był w ich małej
wspólnocie bratem pośród braci, by
był obecny wśród nich z całą łaską
swego kapłaństwa. Stąd, kapłan jest
obecny na każdym spotkaniu kręgu,
służąc wiedzą teologiczną i doświad-
czeniem duszpasterskim.

***
„Jednym z dwóch, którzy to

usłyszeli od Jana i poszli za Nim
(tj. Jezusem) był Andrzej, brat Szy-
mona Piotra. Ten spotkał najpierw
swego brata i rzekł do niego: «Zna-
leźliśmy Mesjasza» – to znaczy:

Chrystusa. I przyprowadził go do
Jezusa”.
– Czy jestem człowiekiem, który

znalazł Jezusa?
– Czy przyjmuję Go codziennie do

swego życia i żyję z Nim w przy-
jaźni np. nawiedzę Jezusa Eucha-
rystycznego w Kościele, spotkam
się z Nim w słowie Bożym?

– Czy jest we mnie pragnienie dzie-
lenia się z innym radością życia
z Jezusem?

– Kogo ostatnio przyprowadziłem
do Jezusa?

Ks. Adam Kroll

„O GRÓB DLA KOŚCI NASZYCH
W ZIEMI NASZEJ PROSIMY CIĘ, PANIE”

Złożenie prochów Juliusza Słowackiego do grobów wawelskich

Spodziewając się swej śmierci,
Józef Piłsudski prosił, że gdyby miał
być pochowany na Wawelu to: „Niech
tylko moje serce wtedy zamknięte
schowają w Wilnie, gdzie leżą moi
żołnierze, co w kwietniu 1919 ro-
ku mnie jako wodzowi Wilno jako
prezent pod nogi rzucili”. Na płycie
grobowej, pod którą spocząć mia-
ła jego matka Maria z Bilewiczów
Piłsudska i serce jej syna, zostały
umieszczone, zgodnie z życzeniem
Komendanta, dwa fragmenty z po-
ezji Juliusza Słowackiego. Pierwszy
z poematu „Wacław” mówi o jego
wyborze drogi życia

Dumni nieszczęściem nie mogą /
Za innych śladem iść tą samą drogą.

Drugi napis pochodził z poematu
„Beniowski”

Kto mogąc wybrać, wybrał za-
miast domu / Gniazdo na skałach
orła. . . niechaj umie / Spać – gdy
źrenice czerwone od gromu / I sły-
chać. . . jęk szatanów w sosen szumie /
Tak żyłem

Dokończenie myśli poety nie mia-
ło już znaleźć się na płycie grobu
cmentarza na Rossie. Przytoczę jed-
nak dokończenie tego fragmentu,
bo jest to istotne dla pełniejszego
zrozumienia myśli Piłsudskiego.

Teraz widzę pełen sromu, / Że
mam łez pełne oczy; lecz je tłumię
– / I nie chce wyznać, że mi przed
mogiłą. . . / Z aniołem śmierci żyć
tak – straszno było. . .

8



Pogrzeb Juliusza Słowackiego na Wa-
welu, 28 czerwca 1927. Marszałek Pił-
sudski wygłasza mowę

Był Słowacki dla Piłsudskiego wy-
jątkowym poetą. Pierwszy marszałek
Polski potrafił recytować z pamięci
długie fragmenty poezji Słowackiego.
Stworzył z tych wierszy swoisty oł-
tarz dla siebie i swej działalności poli-
tycznej. W 1927 r. Piłsudski wystąpił
z inicjatywą sprowadzenia prochów
poety do kraju. Ekshumacji dokona-
no 14 czerwca 1927 r. na cmentarzu
Montmart w Paryżu. Następnie ze
stolicy Francji trumna została prze-
wieziona do Cherbourga. Do Gdyni
dostarczył ją statek o znaczącej na-
zwie „Wilja”. Stąd dalsza droga odby-
wała się nurtem Wisły do Warszawy.
27 czerwca specjalny pociąg z procha-
mi poety dotarł do Krakowa. W nocy
z 27 na 28 czerwca trumna zosta-
ła wystawiona na widok publiczny
w Barbakanie. Sprawozdawca tych
niezwykłych chwil, dziennikarz ze
„Światowida” tak komentował pod-
niosłą atmosferę, która wytworzy-
ła się w przeddzień uroczystości

pogrzebowych. „Późnym wieczorem
przy świetle dziwnie jasnym i dys-
kretnym zarazem Trumna ta miała
i majestat, i sugestywną jakąś moc.
Starsze pokolenie pamięta jeszcze
pogrzeb Adama Mickiewicza, tym
razem przed oczyma ciała i duszy
widziano obraz uczuciowo nie mniej
od tamtego głęboki, wspaniałością
i pięknie zharmonizowanym arty-
zmem nad nim wszystko górujący.
Niewątpliwie nikt z tych, którzy ob-
raz ten widzieli, nie zapomni o nim,
lecz do końca życia wspominać go bę-
dzie jako wrażenie dostojne zarazem
i wzruszające”. Rankiem 28 czerwca
kondukt z trumną przez ulicę Flo-
riańską, Rynek Główny i Grodzką
dotarł na dziedziniec zamku królew-
skiego. Z loggii pierwszego piętra
z dziedzińca kolumnowego Józef Pił-
sudski wygłosił słynne przemówie-
nie. Mówił jak zwykle z pamięci,
a słuchający go tego dnia jak i póź-
niej historycy ocenili, że było to jedno
z najlepszych jego przemówień.

„Gdy przed trumną stoję, mówić
muszę o śmierci, o wszechwładnej
pani wszystkiego, co żyje. Wszystko,
co żyje, umiera, a wszystko, co umie-
ra, żyło przedtem. Prawa śmierci są
bezwzględne. Są, jak gdyby stwier-
dzić chciały prawdę, że co z prochu
powstało, w proch się obraca. Gdy
kamień na taflę spokojnej wody rzu-
camy, powstają kręgi, idące wszerz
i zamierające powoli. . . Są ludzie
i prace ludzkie tak silne i tak potęż-
ne, że śmierć przezwyciężają, że żyją
i obcują między nami. . . Słowacki
żyje dlatego, że umrzeć nie może.
Zda się, jak gdyby bramy śmier-
ci przepastne za nim zamknęły się
nieszczelnie. Dla niektórych ludzi
zostają one otwarte, tak że życie
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Publikacja Teatru im. J. Słowackiego
w Krakowie z okazji sprowadzenia zwłok
poety

i śmierć się nie rozdzielą. Zda się,
że ludzie, którzy żyć muszą dłużej,
których życie trwa nie latami, a wie-
kami, wbrew prawdzie przyrodzenia
ludzkiego. I gdy teraz szczątki Sło-
wackiego wprowadzamy do grobow-
ców królewskich, wiemy, że przedłu-
żamy mu życie dalej jeszcze i żyć
będzie tak długo, aż murów Wawe-
lu nie naruszy czas zniszczeniem,
a skała, która nad Wisłą samotna
tu stoi, nie ulegnie śmierci. Daje-
my mu w ten sposób dłuższe życie,
dłuższą prawdę bytowania, które zo-
stają pomiędzy ludźmi. . . Gdy przed
Słowackim, jedną z harf szczerozło-
tych, stoję, gdy warstwy mąk jego
i pracy jego przeliczę, znajdę w tej
harfie jedną strunę, co zawsze brzę-
czała, znajdę prawa dumy i prawa

rozkoszy cierpienia dla dumy, dla
godności ludzkiej. Szarpany niemo-
cą ciała, szarpany niemocą prawd,
które wyznawać rozum mu kazał,
szukał w rozpaczy dumy siły, tar-
gającej wnętrzności swoje i ojczyzny
swojej. Znajdziecie brzęczące stru-
ny dumy i struny godności ludzkiej
na każdym kroku. Szedł, pracując,
szedł, myśląc, że duma stargana
i sponiewierana wyda nie jęk rozpa-
czy, lecz siłę olbrzyma. Pracował, jak
i inni, myślał o możności, aby duch
ludzki mógł zastąpić siłę ciała. I nie-
raz potwornie się męcząc, wątpił,
jak i inni. «Godności nie mam, przed
męką uciekłem.» Tak mówi o sobie,
męcząc się potwornie, i nie mógł
wydobyć siły skończenia męczarni
śmiercią. Stargana duma i sponie-
wierana, w błoto człowiek zdeptany,
hardo prawa godności człowieka du-
mę nie w siłę miecza, lecz w siłę
ducha przerabiały. On z kraju był
nie dumnych helotów i dumy tej
pragnął, by była siłą, by siłę dała,
by wartość mocy, potęgę Polski mieć
mogła. Gdy niegdyś jednego z więk-
szych, co ostatnie prowadzili bunty
i powstania, pytałem, który z wiesz-
czów najwięcej wpłynął, najwięcej
działał, gdy miecze na naszej ziemi
zadzwoniły, stwierdzał mi zawsze, że
naszym poetą jest Słowacki.

Miłość ojczyzny – o! to słońce
świetne / Dla serc, co dumne, sie-
roce, szlachetne, / Całe się czystym
miłościom oddadzą. / Jako żórawie,
co łańcuch prowadzą, / Świetniejsze
serca wylatują przodem; / Umrą ich
duchy, lecą przed narodem.

Gdy teraz, patrząc na trumnę,
wiem tak, jak wszyscy zebrani, że
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Słowacki idzie, to wiem, że idzie tam,
gdzie głazy na naszym gościńcu stoją,
świadcząc nieledwie chronologicznie
przez imiona o naszej przeszłości.
Idzie między Władysławy i Zygmun-
ty, idzie między Jany i Bolesławy.
Idzie nie z imieniem, lecz z nazwi-
skiem, świadcząc także o wielkości
pracy i wielkości ducha Polski. Idzie,
by przedłużyć swe życie, by być nie
tylko z naszym pokoleniem, lecz i z
tymi, którzy nadejdą. Idzie jako Król
Duch.”

Po tych słowach marszałek wydał
rozkaz wyznaczonym oficerom:

„W imieniu rządu Rzeczypospo-
litej polecam Panom odnieść trumnę
Juliusza Słowackiego do Krypt Kró-
lewskich, by królom był równy”. Do
dziś wielbiciele Piłsudskiego i Sło-
wackiego sprzeczają się, czy mar-
szałek powiedział: „by królom był
równy” czy „bo królom był rów-
ny”. Oficerowie wnieśli trumnę do

krypty wieszczów w katedrze wa-
welskiej. W 1890r. pochowano w niej
Adama Mickiewicza. Sarkofag J. Sło-
wackiego zaprojektował Adolf Szysz-
ko-Bohusza. Nad czarną bryłą sar-
kofagu w niszy muru umieszczono
urnę z grobu matki poety. Obok
w małym ołtarzyku widnieje mo-
zaikowy wizerunek Matki Boskiej
Ostrobramskiej wykonany pod ko-
niec XIX wieku w Wenecji w pracow-
ni Antoniego Salviatiego. Pamiętam,
że jeszcze niedawno, gdy uczniowie
nosili tarcze, to wycieczki szkolne
zostawiały je na pamiątkę na sarko-
fagach wieszczów w krypcie katedry
wawelskiej. Gdy Jan Paweł II w cza-
sie jednej z ostatnich pielgrzymek do
kraju w Krakowie w prezencie otrzy-
mał pięknie wydane dzieła Juliusza
Słowackiego, popatrzył na książki
i powiedział: „Znam to, wszystko to
czytałem w swej młodości.”

Mariusz Paradecki

UBOGACENI WIEDZĄ

Już po raz piąty, dzięki inicjaty-
wie i zorganizowaniu wójta naszej
gminy Błażeja Konkola i byłych
radnych z przewodniczącym rady
Józefem Sroką, 14 listopada grupa
nauczycieli udała się do Lublina na
Katolicki Uniwersytet Lubelski, by
wziąć udział w międzynarodowej
konferencji na temat „Wychowa-
nie chrześcijańskie wobec wyzwań
współczesności”.

Uczestnikami tej konferencji
z naszej Gminy byli: Błażej Kon-
kol – wójt gminy, Józef Sroka –

przewodniczący Rady Gminy ubie-
głej kadencji, Czesław Makowski –
radny, Przemysław Sautycz – dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich, Bogdan Skiba –
dyrektor Gimnazjum w Warczu,
Dorota Lubiejewska-Skiba, Małgo-
rzata Spryszyńska, Beata Ugowska
– nauczycielki Gimnazjum w War-
czu, Dorota Niewiadomska, Bożena
Witoń – nauczycielki Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, Wiesława
Niedzielska – wicedyrektor Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich, Ja-
dwiga Głowacka – pedagog Gimna-
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zjum w Trąbkach Wielkich, Do-
rota Jaszewska, Maria Poźniak
– nauczycielki Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich, Irena
Drożyńska – pedagog Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich,
Ks. Edward Szymański – pro-
boszcz parafii w Trąbkach Wiel-
kich. Część uczestników wiózł bu-
sem bardzo sympatyczny kierowca
Roman Smul z Pruszcza Gdańskie-
go, a pozostali przyjechali samocho-
dem.

Po skróconym noclegu w „Domu
Nauczyciela” rozpoczęły się refera-
ty w auli uniwersyteckiej wypeł-
nionej przez przybyłych z różnych
stron Polski. Wśród innych 5 razy
wymieniano w powitaniach zna-
czącą grupę z Trąbek Wielkich.
Przedpołudniowej sesji przewodni-
czył JE ks. biskup dr Kazimierz
Nycz – Przewodniczący Komisji Wy-
chowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski.

Głównym organizatorem sym-
pozjum była kierownik Katedry Pe-
dagogiki Chrześcijańskiej KUL dr
hab. Alina Rynio.

Uroczystego otwarcia sesji do-
konał rektor KUL ks. prof. dr hab.
Stanisław Wilk, po czym odczyta-
ny został list prefekta Kongregacji
Edukacji Katolickiej JE kard. Ze-
nona Grocholewskiego i Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
dr hab. Michała Seweryńskiego.

W słowie wstępnym ks. bp Ka-
zimierz Nycz wskazał na aktu-
alność takiego sympozjum. Dziś
zachodzi paląca potrzeba opraco-
wania skutecznych metod wycho-
wania młodego pokolenia Polaków.

Młodzi stawiają żądania, by być
kimś, nie dając od siebie nic. Ma-
ją prawa, nie mają obowiązków.
Tak zwane wychowanie bezstreso-
we nie sprawdziło się i musi się
skończyć, jeżeli nie ma się skończyć
źle. W dobre wychowanie należy
wplatać treści ewangelizacyjne. Ro-
dzina ma prawo i obowiązek wpły-
wu na wychowanie. Wychowanie
chrześcijańskie opiera się na prze-
słankach nie poszczególnych wy-
znań czy religii, ale na wartościach
ogólnoludzkich. Reforma wychowa-
nia musi nastąpić niezależnie od
politycznych czy nawet religijnych
uwarunkowań, bo idzie w niewłaści-
wym kierunku. W swoim przesłaniu
kard. Z. Grocholewski podkreślił,
że wszyscy ochrzczeni maja prawo
do wychowania chrześcijańskiego.
Przytoczył też słowa z Adhorta-
cji Apostolskiej Ecclesia in Euro-
pa Jana Pawła II, że wychowanie
katolickie młodzieży jest głównym
zadaniem Kościoła.

Przed południem wysłuchaliśmy
pięciu wykładów. By się nie rozpi-
sywać, przytoczę tylko główne ich
tematy: wychowanie w świetle Sta-
rego i Nowego Testamentu; być wy-
chowawcą dzisiaj – wyzwaniem dla
ludzkości; w poszukiwaniu chrze-
ścijańskiej filozofii wychowania; po-
znawcza wartość wychowania; pa-
radoks chrześcijańskiej pedagogiki.
Dwóch spośród wykładowców było
z Włoch. Prof. M. de Beni – Werona
i prof. C. Esposito – Bari.

W godzinach południowych słu-
chacze uczestniczyli we Mszy św.
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w kościele akademickim. Celebro-
wałi ks. bp K. Nycz i 40 księży,
uczestników sympozjum.

Po południu były wykłady w 9
zespołach tematycznych. W każ-
dym po osiem dziesięciominuto-
wych. W sumie więc zaproszonych
było prawie osiemdziesięciu wykła-
dowców. Przewijały się w tych ze-
społach takie główne zagadnienia:
w poszukiwaniu adekwatnej wizji
wychowania chrześcijańskiego; wy-
chowanie chrześcijańskie w domu,
w szkole i w Kościele; wychowanie
poprzez pracę, teatr i media; wycho-
wanie poprzez uczestnictwo w ko-
ścielnych ruchach religijnych i sto-
warzyszeniach; współczesny kon-
tekst wychowania, jako droga do
samego siebie.

Po przerwie na kawę, odbyło się
podsumowanie wykładów z poszcze-
gólnych grup tematycznych przez
Dziekana Wydziału Nauk Społecz-
nych KUL prof. dr hab. Andrzeja

Sękowskiego i główną organizator-
kę sympozjum prof. dr hab. Alinę
Rynio. Nie zabrakło w nim wy-
różnienia naszej ekipy z Trąbek
Wielkich.

Po kolacji część uczestników na-
szej grupy udała się w drogę po-
wrotną.

Wydaje mi się, że udział w takich
sympozjach pedagogów i nauczycie-
li jest bardzo owocny. Poszerza ho-
ryzonty zainteresowań i jest okazją
do nawiązania kontaktów z inny-
mi, by to wszystko zaowocowało
pozytywnie w pracy wychowawczej
wśród naszych dzieci i młodzie-
ży. Wyrażam podziękowanie panu
wójtowi Błażejowi Konkolowi za po-
dejmowanie takich inicjatyw, które
(trzeba przyznać) są jedyne w na-
szym rejonie.

Ks. Edward Szymański

PAMIĘCI MIECZYSŁAWA GOCZEWSKIEGO

Gminne Zrzeszenie LZS w Trąb-
kach Wielkich było organizatorem
I historycznego Memoriału Szacho-
wego im. Mieczysława Goczewskie-
go. W turnieju rozegranym 19 listo-
pada w świetlicy wiejskiej w Klesz-
czewie udział wzięli szachiści z te-
renu naszej gminy i całego powia-
tu gdańskiego. W części uroczystej
odznaczono najwybitniejszych sza-
chistów z terenu gminy, ale także
sportowców i działaczy wsi Klesz-
czewo i zaproszonych gości meda-

lami i odznaczeniami przyznanymi
przez Radę Główną i Pomorskie
Zrzeszenie LZS. Poniżej prezentuję
osiągnięcia sportowe niezapomnia-
nego doktora Mieczysława Goczew-
skiego, który przez blisko 50 lat był
związany z naszą gminą i chyba nie
ma na naszym terenie osoby doro-
słej, która nie znałaby śp. doktora
Goczewskiego.

W następnym numerze prze-
każę szerszą relację z memoriału
szachowego.
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Mieczysław Goczewski
1929–2000

Urodził się 3 sierpnia 1929 roku
w Szeńsku w rodzinie wielodzietnej.
W czasie drugiej wojny światowej
jako młody chłopiec był łącznikiem
roznoszącym ulotki AK. Po zda-
niu egzaminu dojrzałości w Liceum
Ogólnokształcącym w Mławie przy-
jechał w poszukiwaniu pracy na
Wybrzeże Gdańskie do swojego ro-
dzeństwa. Tu w Gdańsku znalazł
pracę w szkole i nauczał matema-
tyki i fizyki. W międzyczasie ukoń-
czył Szkołę Felczerską i odbył staż
w Rybnie Pomorskim. Po powrocie
rozpoczął studia na Akademii Me-
dycznej w Gdańsku. W 1953 roku
podjął pracę w Ośrodku Zdrowia
w Sobowidzu. W tym czasie le-
czył pacjentów z całej naszej gminy.

W okresie od 1975 do 1995 roku był
nieprzerwanie Kierownikiem Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach
Wielkich, gdzie pracował do roku
1999.

Jego wielką pasją była gra w bry-
dża i szachy. Doktor Goczewski
bardzo lubił śpiew, wielu zapewne
pamięta, iż niemalże nieustannie
nucił wesołe melodie.

Osiągane wyniki sportowe w bry-
dżu na arenie krajowej zostały za-
uważone i został powołany do kadry
narodowej. Będąc w kadrze mógł
częściej wyjeżdżać poza granice Pol-
ski, oraz brać udział w turnie-
jach międzynarodowych o najwyż-
szej randze. Grał też w pierwszej li-
dze w parze z Adamem Dudzińskim,
a z Emilem Eugeniuszem Stokłosą
z Gdańska zdobył dwukrotnie tytuł
wicemistrza Europy par seniorów.
Będąc w kadrze Polski w okresie
1971/72 wspólnie w parze z E. Sto-
kłosą mieli reprezentować Polskę
na Mistrzostwach Świata, które od-
bywały się w USA na Florydzie,
jednak z przyczyn od nich niezależ-
nych reprezentacja Polski została
wycofana z tych mistrzostw.

Do największych sukcesów jakie
osiągnął zaliczyć należy:
– 1969 – I miejsce – II Bridge

International „Baltic Congres”
w Gdańsku,

– 1978 – I miejsce – Turniej Brydża
„Złote Piaski” w Bułgarii,

– 1988 – II miejsce – I Mistrzostwa
Europy par seniorów w Bonn
RFN,
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– 1989 – II miejsce – II Mistrzo-
stwa Europy w Salsomaggiore we
Włoszech

– 1998 – I miejsce w Turnieju Bry-
dżowym z okazji 40-lecia Kupców
Żuławskich w Elblągu.
Osiągnięte przez Mieczysława

Goczewskiego wyniki sprawiły, ze
został mu nadany tytuł Arcymi-
strza Międzynarodowego. W 2000
roku uczestniczył w turnieju bry-
dżowym Solidarności w Słupsku.
Jak się później okazało, był to
ostatni turniej z udziałem naszego
Mistrza. W trakcie turnieju poczuł
się źle i, mimo natychmiastowej re-

akcji służb medycznych, odszedł na
zawsze.

Na terenie Gminy Trąbki Wiel-
kie, jak tylko czas mu pozwalał, brał
czynny udział w turniejach szacho-
wych o mistrzostwo gminy. W la-
tach 1973–2000 wielokrotnie zdo-
bywał tytuł Mistrza Gminy Trąbki
Wielkie. Reprezentował wielokrot-
nie gminę w turniejach szachowych
„O Złotą Wieżę”, których organiza-
torem była Rada Wojewódzka LZS
w Gdańsku. W jego kolekcji trofe-
ów sportowych jest wiele dyplomów,
medali i pucharów.

Jan Trofimowicz jr

DZIEŃ SENIORA

W dniu 28 października 2006 ro-
ku w Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Trąbkach Wiel-
kich odbył się coroczny „Dzień Se-
niora” zorganizowany przez wójta
gminy Trąbki Wielkie i Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich.

Na uroczystość zaproszono 200
seniorów z terenu całej gminy, do-
wiezionych autobusami szkolnymi
udostępnionymi przez wójta gminy
Trąbki Wielkie.

Zaproszenie przyjęły również
następujące osoby: ks. Edward Szy-
mański, sołtys wsi Trąbki Wielkie
Edward Kaczmarek, Maria i Wła-
dysław Ornowscy z Fundacji Na
Rzecz Dzieci „Pan Władek” z Gdań-
ska, kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia Dorota Bąk, kierownik

Domu Pomocy Społecznej Danuta
Gajkowska.

Wszystkich zebranych przywi-
tał wójt gminy Trąbki Wielkie Bła-
żej Konkol, składając seniorom naj-
serdeczniejsze życzenia i zaprosił
do wspólnej zabawy.

Do tańca i śpiewu przygrywał
strażacki zespół muzyczny z Pręgo-
wa pod kierunkiem ks. Zygmunta
Słomskiego.

Najbardziej uroczystym mo-
mentem było odznaczenie meda-
lami za 50 lat pożycia małżeń-
skiego państwa Eugenii i Józefa
Smukałów z Ełganowa, a także
uhonorowanie wiązankami kwia-
tów najstarszych seniorów na tym
spotkaniu, tj. 86-letniej pani Ma-
rii Krause z Gołębiewa Średniego
oraz 78-letniego pana Jana Bzicho-
ta, mieszkańca Cząstkowa.
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Sołtys wsi Trąbki Wielkie, wójt
gminy Trąbki Wielkie, pan Józef
Sroka i Pan Władysław Ornowski
otworzyli dla gości butelki szampa-
na, aby wznieść toast za zdrowie
seniorów.

Podczas zabawy odbył się kon-
kurs na „Miss Babunia” i „Mister
Dziadek” 2006, kandydaci musieli
wykazać się umiejętnością założe-
nia pampersa dziecku, odgadnąć
jaka to melodia oraz dokończyć
znane przysłowia.

Po dłuższej dyskusji komisja
konkursowa wyłoniła „Miss Ba-
bunię”, 2006, którą została pani
Regina Langmesser z Gołębiewka,
natomiast „Mister Dziadek” 2006

został pan Dieter Preuss z Trąbek
Wielkich.

Po kilku godzinach wspólnej za-
bawy seniorzy udali się do domów
otrzymując upominki od sponsora
państwa Marii i Władysława Or-
nowskich, a przygotowanych przez
pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dzięki uprzejmości i dobroci
serca sponsorów z terenu naszej
gminy, jak i spoza gminy, oraz
środkom finansowym z budżetu
gminy, spotkanie mogło się odbyć,
ponieważ każdy czas niezależnie
od wieku jest dobry na zabawę
i spotkanie w gronie rówieśników.

Krystyna Roda

Uczestniczki Dnia Seniora podczas zmagań w konkursie na „Miss Babunię”
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OBCHODY ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada liczni mieszkańcy
naszej gminy zgromadzili się w Auli
im. Jana Pawła II w naszym gimna-
zjum, aby uczestnicząc w koncercie
uczcić Święto Niepodległości.

W pierwszej części spotkania wy-
stąpili uczniowie gimnazjum z pro-
gramem słowno-muzycznym, prezen-
tując utwory Marka Grechuty, Ja-
rosława Iwaszkiewicza, Jerzego Fi-
cowskiego, Stanisława Grochowiaka,
Ewy Lipskiej, Aleksandra Jurewicza
i Agnieszki Osieckiej. Teksty lite-
rackie recytowali: Alicja Jereczek,
Piotr Idem, Józefina Zacharz, Syl-
wia Sopata i Monika Schuchardt.
Przy akompaniamencie Karoliny Sa-
lewskiej śpiewali Adrianna Karcz
i Adam Keler.

Historię dążenia Polski do niepod-
ległości przedstawił dyrektor gimna-

zjum Mariusz Paradecki. Wykład hi-
storyczny był poparty pokazem zdjęć,
fragmentów audycji radiowych i fil-
mów. W części muzycznej wystąpili
Maciej Gański (fortepian) i Dorota
Roszkowska (skrzypce). Młodzi mu-
zycy zaprezentowali wspólnie utwory
M.Kleofasa Ogińskiego, Piotra Czaj-
kowskiego, Fritza Kreislera, Clau-
de’a Debussyego i Henryka Wie-
niawskiego. Maciej Gański zachwy-
cił zebranych interpretacją fantazji
d-moll Wolfganga Amadeusa Mozar-
ta, ballady g-moll Fryderyka Chopina
oraz „Śmierci Izoldy” z opery „Tri-
stan i Izolda” Ryszarda Wagnera.
Wywołany przez publiczność piani-
sta mistrzowsko zagrał II Rapsodię
Węgierską Franciszka Liszta.

Dorota Niewiadomska

Uczniowie Gimnazjum w Trąbkach Wielkich podczas koncertu dla uczczenia
Święta Niepoległości
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KRONIKA
nie tylko parafialna

26 października odbyła się XI
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
Była to jednocześnie ostatnia sesja
IV kadencji samorządu gminnego.
Sesja została podzielona na dwie
części: roboczą i uroczystą.

W programie części roboczej znala-
zły się m.in. następujące tematy:

1. Uchwalono Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) dla fragmentów wsi Trąbki
Małe i Kaczki.

2. Uchwalono MPZP dla fragmentu
wsi Ełganowo.

3. Uchwalono MPZP dla fragmentu
wsi Zaskoczyn.

4. Nadano nazwy 3 ulicom w Ełga-
nowie, w tym Wiktora Orlikowskie-
go i Teodora Wrzesińskiego – dla
uczczenia pamięci ludzi szczególnie
zasłużonych dla tej miejscowości.

5. Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2006 rok:

1) Zwiększono plan dochodów z ty-
tułu dotacji celowej z Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego (Kontrakt
Wojewódzki):

– o kwotę 44,7 tys. zł na renowację
Kościoła w Trąbkach Wielkich,

– o kwotę 50 tys. zł na modernizację
boiska w Trąbkach Wielkich.

2) Zwiększono plan wydatków bu-
dżetowych z przeznaczeniem na:

– zakup gruntu pod budowę oczysz-
czalni ścieków w Sobowidzu –
10 tys. zł,

– zakup samochodu gaśniczego dla
OSP w Ełganowie – 20 tys. zł,

– zakup aparatu oddechowego dla
OSP w Sobowidzu – 3,8 tys. zł,

– ochronę przeciwpożarową –
5,3 tys. zł,

– dowóz uczniów do szkół – 5 tys. zł,
– utrzymanie wodociągów gmin-

nych – 20,5 tys. zł.

3) Zmniejszono plany wydatków
z kilku tytułów o łączną kwotę
29 tys. zł.

6. Wysłuchano informacji Komen-
danta Gminnego OSP Andrzeja Sur-
my o stanie jednostek OSP na tere-
nie naszej gminy.

7. Wysłuchano sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za I półro-
cze 2006 roku.

8. Podjęto uchwałę w sprawie ustale-
nia 3 nowych licencji na wykonywa-
nie transportu drogowego taksówką
na terenie naszej gminy.

W uroczystej części sesji zaprosze-
ni goście (radna powiatowa Dorota
Bąk, dyrektorzy szkół z naszej gmi-
ny) radni gminni i sołtysi wzięli
udział w Mszy św. dziękczynnej
w naszym sanktuarium, którą kon-
celebrowali: ks. prałat Edward Szy-
mański, ks. kanonik Adam Kroll,
ks. kanonik Gerard Borys oraz
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Honorowy obywatel gminy Trąbki Wielkie ks. prałat Edward Szymański otrzymuje
nominację z rąk przewodniczącego Rady Gminy Józefa Sroki

Honorowy obywatel gminy Trąbki Wielkie ks. kanonik Gerard Borys odbiera
gratulacje od wójta gminy Błażeja Konkola
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Czcigodni jubilaci Eugenia i Józef Smukałowie podczas uroczystości 50-lecia
sakramentu małżeństwa

Uczestnicy spotkania wzorowych rodzin oglądają kronikę dokumentującą działanie
Kapituły Promującej Wzorowe Rodziny
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ks. Dariusz Cieniewicz – proboszcz
parafii w Postołowie. Po Mszy św.
wszyscy udali się do Gimnazjum na
wspólny obiad (z udziałem Starosty
Gdańskiego Bogdana Dombrowskie-
go), po którym nastąpiło podsumo-
wanie dorobku IV kadencji Rady
Gminy i wręczenie podziękowań
radnym i sołtysom. Kolejnym punk-
tem tej części sesji było wręczenie
Medali „Honorowy Obywatel Gmi-
ny Trąbki Wielkie”, przyznanych
przez Radę Gminy. Tym zaszczyt-
nym tytułem oraz medalem wy-
różnieni zostali: ks. prałat Edward
Szymański oraz ks. kanonik Gerard
Borys. Następnie młodzież gimna-
zjalna przestawiła krótki program
artystyczny związany ze zbliżają-
cym się Świętem Niepodległości 11
Listopada. Na zakończenie ostat-
niej sesji w tej kadencji, przy kawie
toczono rozmowy o sukcesach i po-
rażkach w ostatnich 4 latach oraz
o planach na przyszłość – w tym
o nadchodzących wyborach samo-
rządowych.

***
28 października 50-lecie sakra-
mentu małżeństwa obchodzili Eu-
genia i Józef Smukałowie z Ełga-
nowa. Z tej okazji w naszym ko-
ściele odprawiona została msza św.
dziękczynna, w której uczestniczyli
Jubilaci oraz licznie przybyli goście.

***
29 października, na zaproszenie
ks. prałata Edwarda Szymańskiego
i Wójta Gminy Trąbki Wielkie Bła-
żeja Konkola, w Trąbkach Wielkich
spotkały się rodziny wyróżnione
w minionym pięcioleciu przez Ka-
pitułę mającą siedzibę przy naszym

Sanktuarium. Po mszy św. w na-
szym kościele, wyróżnione rodziny
oraz członkowie Kapituły udali się
na wspólny obiad do Gimnazjum,
a następnie wszyscy wzięli udział
w spotkaniu, w trakcie którego
na własnych przykładach omawia-
no znaczenie i rolę rodziny w życiu
każdego z nas. Podsumowano także
dotychczasową działalność Kapituły
oraz poinformowano, że idea pro-
mowania wzorowych rodzin została
rozszerzona na kolejne diecezje (pel-
plińską i elbląską). Na zakończenie
spotkania, przy kawie prowadzone
były rozmowy w mniejszych grup-
kach. Można było także zapoznać
się z kroniką prowadzoną przez
Kapitułę oraz Złotą Księgą Rodzin.

***
5 listopada w naszym kościele
chrzest św. przyjęli:

� Stanisław Jurski, syn Joanny
i Michała z Trąbek Wielkich,

� Eliza Szwindowska, córka Andże-
liki i Jerzego z Ełganowa,

� Weronika Rosanowska, córka
Magdaleny i Artura z Trąbek
Wielkich.

***
12 listopada odbyły się wybory
samorządowe do rad gmin, powia-
tów i sejmików wojewódzkich oraz
wybory wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów.

W naszej gminie na stanowisko
wójta kandydowały 2 osoby: urzę-
dujący wójt Błażej Konkol z Do-
machowa oraz Rita Lewandowska
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z Mierzeszyna – radna gminna mi-
nionej kadencji i sołtys Mierzeszy-
na. W wyborach w I turze zwyciężył
Błażej Konkol, na którego głosowało
2229 wyborców, co stanowi 82,8 %
oddanych głosów; kontrkandydatka
uzyskała 463 głosy czyli 17,2 %.

W wyborach do Rady Gminy Trąbki
Wielkie startowało 37 kandydatów
na 15 miejsc w Radzie. Tylko w Go-
łębiewie Wielkim wybory się nie
odbyły ze względu na to, że zgłosiła
się tylko jedna kandydatka, która
automatycznie została radną.

W wyniku wyborów radnymi V ka-
dencji Rady Gminy Trąbki Wielkie
zostali: Roman Zielke z Kleszczewa,
Grzegorz Malinowski z Pawłowa,
Anna Koszałka z Postołowa, Longi-
na Górnowicz z Domachowa, Anna
Stosio z Gołębiewa Wielkiego (bez
głosowania), Eugeniusz Markowski
z Rościszewa, Stanisław Dziemiński
z Trąbek Wielkich, Andrzej Gralla
z Trąbek Wielkich, Jacek Gębu-
ra z Trąbek Małych, Józef Sroka
z Trąbek Wielkich (radny z Kłoda-
wy), Zenon Orlikowski z Ełganowa,
Aleksander Kleczewski z Sobowi-
dza, Barbara Harbul z Sobowidza,
Tadeusz Mundrzyński z Mierzeszy-
na i Stanisław Kleps z Mierzeszyna.

Do Rady Powiatu Gdańskiego z na-
szej gminy zostali wybrani: Magda-
lena Marks z Kłodawy (608 głosów
czyli 13,25 %) i Zbigniew Leszczyń-
ski z Sobowidza (235 głosów czyli
5,12 %).

***
Pod koniec października rozpoczęły
się roboty przy budowie kilku ulic

w Trąbkach Wielkich. W przetargu
zwyciężyło Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowe „TUGA” z No-
wego Dworu Gdańskiego, które do
końca maja 2007 r. ma zrealizować
inwestycję za kwotę 1 997 757 zł.
Inwestycja obejmuje budowę ulic
Sportowej, Leśnej, części Poczto-
wej, Pasteura oraz ulicy bez nazwy
(pomiędzy Urzędem Gminy i pa-
wilonami handlowymi w kierunku
gimnazjum).

***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
rundy jesiennej. W IV lidze ze-
spół Orzeł Trąbki Wielkie zajmuje
8 miejsce z dorobkiem 27 pkt. przy
stosunku bramek 27:22. W rozegra-
nych meczach nasz zespół odniósł
8 zwycięstw, 3 mecze zremisował
i poniósł 6 porażek.

W rozgrywkach klasy A zespół Błę-
kitni Sobowidz z dorobkiem 20 pkt.
jest na 3 miejscu w grupie II, a So-
kół Ełganowo zajmuje 11 miejsce
z dorobkiem 10 pkt. w tej samej
grupie.

***
Caritas działająca od niedawna przy
naszej parafii, przed uroczystością
Wszystkich Świętych przygotowa-
ła stroiki na groby i sprzedawała
je przed kościołem w niedziele 22
i 29 października. Dochód ze sprze-
daży przeznaczony jest na działal-
ność charytatywną, a szczególnie
na upominki w okresie Świąt Bo-
żego Narodzenia dla najuboższych
rodzin w parafii.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczony Stanisław Jurski z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Eliza Szwindowska z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Weronika Rosanowska z rodzicami i chrzestnymi

Członkinie parafialnej Caritas sprzedają wykonane przez siebie stroiki na groby
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VERDUN

Przybyli przed świtem w doborowym szyku
Dumnie sobie zajęli głębokie okopy
Nie znali jeszcze siły bitewnego krzyku
Ci przed nimi to tylko nielubiane szkopy

Dozorca, co sprzątał paryską kamienicę
Zamienił starą miotłę na nowy karabin
Policjanta, który patrolował ulice
Obdarzył piękną modlitwą pobożny rabin

Młody student kształcony na słynnej Sorbonie
Zostawił w domu filozoficzne książki
Aktor grający króla w złotej koronie
Włożył do kieszeni trójkolorowe wstążki

Drwal, który wiosną przerabiał drzewa na wióry
Przekazał młodziutkiej żonie ostrą siekierę
Sportowiec biegający w butach ze skóry
Tylko na moment przerwał przepiękną karierę

Arystokrata w oficerskim mundurze
Schował do spodni nierozpoczęte cygara
Dziennikarz piszący o nowoczesnej kulturze
Swój kolejny dzień zaczął w rytmie zegara

Ateista co z chrześcijaństwa sobie drwi
Wierzy tylko w siebie i swoje zdolności
Od dzieciństwa bez Boga przeżywał wszystkie dni
Dzisiaj ojczyźnie pragnie dochować wierności

Ruszyli do szturmu przy dźwiękach marsylianki
Za ojczyznę, za tragiczną klęskę pod Sedan
Skończył się niedawny czas niewinnej sielanki
Pod kulami, przez błota do przodu sobie brną

Wybuchają pociski rozrywając ciała
Karabiny zbierają swoje krwawe żniwo
Ktoś stracił rękę, na szczęście głowa jest cała
Oficer krzyczy, naprzód, dalej, do przodu, żywo

Młode serca padały niczym zboża kłosy
Czarna ziemia zmieszała się z krwi czerwienią
Na tym polu zostały różne ludzkie losy
A gdzieś daleka łąka porasta zielenią

Zostało ich dwustu kroczących do zwycięstwa
Ponad sześciuset legło przed zachodem słońca
Za Francję gotowi do największego męstwa
Szereg za szeregiem będzie walczył do końca
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Gdy filozoficzną głowę przebiła kula
Zostało puste miejsce na sorbońskiej sali
Artysta nie wystąpi już w roli króla
Jego pierwszego w tej ziemi pochowali

Młoda kobieta stoi przy zamkniętym oknie
Została jej na pamiątkę mocna siekiera
Gdy pole chwały pod Verdun od deszczu moknie
Ciało maratończyka grobowiec zabiera

Odważny kapitan z tytułem barona
Nie dobiegł do ostatniego rzędu zasieków
Trafiony granatem, pośród kamieni kona
Z twarzą utopioną w kałuży ścieków

Starą kamienicę zaległa pajęczyna
Żałobne psalmy śpiewają w synagodze
Kiedy nadeszła pierwsza wieczorna godzina
Krzyż oraz gwiazdę Dawida wbito przy drodze

Jedynie ateista przeżył to natarcie
Znalazł pośród trupów pokrwawiony różaniec
Dzisiaj w jego duszy nastąpiło starcie
I dwudziestoletniej niewiary nadszedł kraniec

Ks. Dariusz Woźny

Wiersz pochodzi z trzeciego tomiku wierszy ks. Dariusza Woźnego pt. „Okruszki
chleba”, który ukazał się w październiku 2006 r.

INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2006

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Alberta
Chmielowskiego, p. Kowalczyk

2. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Jolanty, p. Kisickiej

3. Dziękczynna w intencji rodziny
Trofimowiczów, godz. 730

Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże w 80. rocznicę
urodzin Krystyny Zulewskiej,
godz. 900 (Czerniewo)

4. Za śp. Genowefę Dejlitko
(9. rocznica śmierci)

5. Za śp. Jadwigę Bukowską
6. Za śp. Zygmunta Preussa

Za zmarłych z rodzin Blokusów
i Zulewskich (Czerniewo)

7. Za śp. Jadwigę Bukowską
8. Za śp. Kamilę Hościłło
9. Za śp. Sławomira Kowitza

10. Za śp. Rozalię, Józefa
i Franciszka Dończyków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Annę i Leona Zulewskich,
godz. 1100

11. Za śp. Gertrudę Hebel
(1. rocznica śmierci)

12. Za śp. Bronisława i Cecylię
Zimnych oraz zmarłych z tej
rodziny

13. Za śp. Wiktora Bławata
14. Za śp. Jadwigę Bukowską
16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego

(15. rocznica śmierci)
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17. Za śp. Teodora Wiebe oraz
Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin, godz. 730

Za śp. Bronisława (9. rocznica
śmierci) i Katarzynę
Iwanowiczów, godz. 1100

18. Za śp. Jadwigę Bukowską
22. Za śp. Jadwigę Bukowską
23. Dziękczynna w 18. rocznicę

urodzin Anny Jagły
24. Dziękczynna w 75. rocznicę

urodzin Ewy Senger, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna w intencji
ofiarodawców i budowniczych
kościoła w Czerniewie,
godz. 2130 (Czerniewo)

25. W intencji parafian, godz. 0000

Za śp. Metę Cymermann oraz
zmarłych z rodziny Plaków,
godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
O zdrowie dla Moniki Buga,
godz. 1100

a) Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa Zofii
i Antoniego Jakowskich
b) Za śp. Jadwigę Borkowską
(3. rocznica śmierci), godz. 1800

26. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 730

Za śp. Marię (5. rocznica
śmierci) i Tadeusza (15. rocznica
śmierci) Kosikowskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Jana, Helenę i Jana
Bukowskich, godz. 1100

Za śp. Szczepana Goczkowskiego,
godz. 1800

27. Za śp. Jadwigę Bukowską
28. Za śp. Dorotę Knapińską

(9. rocznica śmierci)
29. Za śp. Jolantę Kopicką
30. Za śp. Jadwigę Bukowską
31. Za śp. Sylwestra Reimusa,

godz. 730

SPIS TREŚCI
Grudzień w kalendarzu
liturgicznym,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 grudnia: Martyna Maryla Nieradko, Dominika Grzębska
25 grudnia: Wiktoria Klaudia Wasyna, Miłosz Emil Haraburda,

Klaudia Murawska
31 grudnia: Karol Adam Możuch

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Karoliny i Tomasza Kolendo
31 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Norberta Możuchów
26 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli i Romana Rosa
25 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Kazimierza Myszke

ODESZLI DO PANA

3 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Wandy Kotwa
11 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Gertrudy Hebel

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


