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Symeon zaś

błogosławił Ich

i rzekł do Maryi,

Matki Jego:

„Oto Ten przeznaczony

jest na upadek

i na powstanie

wielu w Izraelu,

i na znak,

któremu sprzeciwiać

się będą.

A Twoją duszę

miecz przeniknie,

aby na jaw wyszły

zamysły serc wielu”

(Łk 2,34–35)



REFLEKSJE KOLĘDOWE

Od wielu lat wizytę duszpa-
sterską w rodzinach rozpoczyna-
my w dniu następującym po uro-
czystości św. Szczepana. Najpierw
kolędujemy w wioskach poza Trąb-
kami. Rozpoczynamy tradycyjnie od
Czerńca i Czerniewa, potem nastę-
pują kolejno: Kleszczewo, Ełganowo
i Trąbki Wielkie. W tym roku nie
było pośpiechu, bo kolędowaliśmy
razem z ks. kanonikiem Adamem,
któremu serdecznie dziękuję za pod-
jęty trud. Dziękuję też szafarzom
Eucharystii za sprawny współudział
w kolędzie oraz panu organiście,
który w śpiewie akompaniował so-
bie akordeonem. W niektórych re-
jonach potrzebny był pojazd. Bóg
zapłać panom kierowcom za poświę-
cenie swojego cennego czasu na ten
cel.

Zwykle kolęda rozpoczynała się
z dwóch krańców wioski lub ulicy,
a zakończenie zwykle wiązało się
ze wspólnym spożyciem obiadu lub
kolacji. Wspólnie z ks. kanonikiem
serdecznie dziękujemy paniom za
przygotowanie posiłków i wszystkim
domownikom za wielką gościnność.
Dobrze, że niedługo rozpoczyna się
Wielki Post, będzie okazja do pozby-
cia się zbędnych kilogramów naby-
tych podczas kolędowych posiłków.

Z niekłamanym uznaniem oce-
niamy tegoroczne kolędowanie.
Wszędzie, za nielicznymi wyjątka-
mi, rodziny były przygotowane do
wizyty duszpasterskiej swoich ka-
płanów (ja zastałem tylko dwie ro-
dziny nieprzygotowane). Czuliśmy

w rodzinach świąteczną atmosfe-
rę, przejawiającą się w odświętnych
ubraniach domowników i posprzą-
tanych mieszkaniach. Nigdzie nie
spotkałem się z wzajemnym poży-
czaniem sobie krzyża czy kropidła.
Ufam, że na stołach woda była świę-
cona, a nie prosto z kranu. . . Nawet
trzeba zaznaczyć, że w tym roku
nie mieliśmy też problemów z pie-
skami. Cieszę się, że posiadacze
czworonogich „pociech” właściwie
je zabezpieczyli i nie byliśmy przez
nie atakowani, jak to wielokrotnie
zdarzało się w poprzednich latach.
Zabawne jest to, jak wieczorem ga-
sną światła i jesteśmy obserwowani,
gdy przechodzimy od domu do do-
mu. To się czuje.

Trochę się niepokoiliśmy, że kolę-
dowanie przypadło w czasie pewnego
„zawirowania” w Kościele polskim
i wierni będą kierować rozmowę na
te lub inne polityczne tematy, jednak
tak nie było. Nikt nas nie prowoko-
wał do takich rozmów, przeciwnie –
czuliśmy bardzo życzliwe nastawie-
nie wiernych do Kościoła, do naszej
parafii i do swoich duszpasterzy. Bóg
zapłać za to!

Podczas kolędy zwracaliśmy
szczególną uwagę na uczestnictwo
w niedzielnej Mszy św. Pod tym
względem jest w naszej parafii bar-
dzo źle. Liczenie wiernych obecnych
na Mszach św. w uroczystość Chry-
stusa Króla (dokonywane we wszyst-
kich parafiach w Polsce) wykazało,
że było nas 868 osób na ok. 2000 pa-
rafian. Oznacza to, że ponad połowa

2



parafian nie uczestniczy w niedziel-
nej Mszy św. Z moich szkolnych
lat pamiętam, że jeśli z wioski ktoś
nie był na Mszy św., to musiał być
bardzo chory. Mówili: „byłem taki
chory, że nawet nie dałem rady pójść
na Mszę św.” A teraz? „Idę, jak czu-
ję potrzebę”. Niewiele poskutkował
list apostolski Ojca św. Jana Paw-
ła II „Dies domini” o świętowaniu
niedzieli. Przykazanie Boże: „Pa-
miętaj, abyś dzień święty święcił”
nic nie straciło na aktualności. Pro-
szę rodziny, proszę rodziców, proszę
zwłaszcza kochane mamusie – dbaj-
cie o wiarę w waszych rodzinach,
o religijne wychowanie w domowych
Kościołach, o świętowanie dnia Pań-
skiego. Od was zależy przyszłość
Kościoła w naszej Ojczyźnie.

Wielu młodych parafian zachę-
caliśmy do przemyślenia, czy nie
włączyć się do wspólnoty Domowe-
go Kościoła lub Neokatechumenatu
czy Oazy Młodych. Zachęconych za-
prosimy na wspólne spotkanie, aby
zechcieli podjąć decyzję. Przyszłość
Kościoła idzie przez wspólnoty. In-
formuję, że od lutego rozpoczną się
w naszej parafii kolejne katechezy
neokatechumenalne, podczas któ-
rych będzie można dowiedzieć się
więcej o idei tego ruchu w Koście-
le. Już dziś obejmuje on ponad sto
krajów i szybko się rozwija, zwłasz-
cza w Azji, Australii i na wielkich
obszarach Rosji.

Kolęda jest szczególną okazją
do poznania parafian, nabywa się
też dużo doświadczenia. Na przy-
kład, jeśli domownicy są milczący
w czasie kolędy, a atmosfera jest
„ciężka”, to wiadomo, że w tym
domu nie uczęszczają na Mszę św.

i nie mają kontaktu z Kościołem.
Bywa i odwrotnie – nadzwyczajną
uprzejmością i gadatliwością usiłują
zatuszować swoją niewiarę.

Dziękujemy za kolędowe ofia-
ry. Trzeba przyznać, że parafianie
wcale nie są bogatsi, choć przeżyli
tyle obietnic przemian gospodar-
czych. Wiem, że te ofiary na Kościół
składane są z głębi waszego serca
i w trosce, aby nasze kościoły były
zadbane i piękne. Zawsze mogłem
liczyć na ofiarność drogich parafian,
i dotąd nigdy mnie nie zawiedli.
Nawiasem mówiąc, śmieszy mnie
obserwacja, że im większa i pięk-
niejsza jest koperta, tym mniejsza
w niej mieści się ofiara.

Jak napisałem w styczniowym
numerze „Kany”, tegoroczne ofia-
ry kolędowe pragnę przeznaczyć na
bardzo kosztowną inwestycję – oł-
tarz polowy. Część tych ofiar trzeba
jednak przeznaczyć na powinności
wobec kurii biskupiej – inaczej by-
libyśmy zadłużeni. O tych i innych
powinnościach parafialnych pisałem
już w „Kanie”.

Jeżeli mowa o ofiarach, to mu-
szę przyznać, że bardzo pomocne są
ofiary przez was składane podczas
comiesięcznej zbiórki. Wiem, że nie
wszyscy to akceptują, ale bez nich
byłaby niemożliwa jakakolwiek pra-
ca przy kościele. Serdecznie dziękuję
drogim parafianom za zrozumienie
tych potrzeb i współuczestnictwo
w pracach na rzecz kościoła para-
fialnego. Jest to również realiza-
cja piątego przykazania kościelnego:
„Troszczyć się o potrzeby wspólno-
ty Kościoła”. Jakże w tym miejscu
nie podziękować naszym ofiarnym
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i wytrwałym comiesięcznym kwe-
starzom. Bóg wam zapłać! Trzeba
będzie od marca (tj. od Wielkie-
go Postu) wznowić zbiórki (będzie
to też forma jałmużny postnej) na
wykonanie funkcjonalnego ołtarza
polowego przy naszym sanktuarium

i dokończenie renowacji kościoła –
pozostała do odnowienia zakrystia
i częściowo ołtarz główny. Czekają
nas też prace przy Domu Pielgrzy-
ma.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2007

4 lutego: 5. Niedziela zwykła

Iz 6, 1–2a.3–8
1 Kor 15,1–11
Łk 5,1–11

Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny. (Łk 5,8)

W słowach świętego Piotra kry-
je się wielkość adoracji. Gdy święty
Piotr zobaczył wielkość Boga i wła-
sną małość – został powołany. Wiemy,
że człowiek grzeszny najbardziej po-
trzebuje Jezusa. Musi trzymać Go
za prawą i lewą rękę. Słowa Pio-
tra: „Odejdź ode mnie, Panie, bo
jestem człowiek grzeszny” tłumaczą
inaczej: „Wyjdź, Panie, bo nie jestem
godzien być z Tobą w jednej łodzi”.
Dla żydowskiego rybaka łódź była
jego całym domem, gdzie spał, pra-
cował, jadł. Podobnie brzmią słowa
setnika: „Panie, nie trudź się, bo
nie jestem godzien, abyś wszedł pod
dach mój” (Łk 7,6).

Jestem niegodzien być z Tobą, ale
nie odchodź ode mnie. Jestem nie-
godzien, ale Ty bądź ze mną właśnie
wtedy, kiedy jestem niegodzien, by
mnie wspierać i pomagać mi. Jestem
niegodzien przyjąć Ciebie w Komu-
nii świętej i jedyną moją godnością

jest to, że czuję skruchę w moim ser-
cu i wiem, że jestem niczym wobec
Ciebie.

11 lutego: 6. Niedziela zwykła

Jr 17,5–8
1 Kor 15,12.16–20
Łk 6,17.20–26

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy,
albowiem do was należy królestwo
Boże. (Łk 6,20)

Tłumaczą niektórzy, że ubogi
oznacza tego, kto ma wszystko u Bo-
ga. Może nie mieć tego, co jest
bogactwem na ziemi: domu z ogród-
kiem, pieniędzy, opla, powodzenia,
uznania u ludzi. Można być szczę-
śliwym, będąc bez pieniędzy, bez
rozgłosu. Można być czystym i wy-
śmiewanym w brudnym świecie i być
jednocześnie bliskim Bogu. Pozdro-
wieni, którzy boleją nad sobą, nad
złem. Nie człowiek, ale sam Bóg ich
pocieszy. Zrozumieją, że to, czego się
bali, przed czym uciekali – może ich
zbliżyć do Pana.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie
chwalić was będą (Łk 6,26).

Z tego rzadko cytowanego zda-
nia Ewangelii wynika, że biada nam
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wszystkim, bo każdy z nas chce,
żeby o nim dobrze mówili. Wyczeku-
jemy komplementów i dobrej opinii
o nas. Naprawdę, biada nam! Jak
się zachować, kiedy o nas źle mówią,
zaczynają wymyślać od bałwanów
i głuptasów? Wtedy jest tylko jed-
na odpowiedź: Mój Boże, tylko tyle?
Ile gorszych rzeczy można jeszcze
o mnie powiedzieć.

18 lutego: 7. Niedziela zwykła

1 Sm 26,2.7–9.12–13.22–23
1 Kor 15, 45–49
Łk 6,27–38

Jeśli cię kto uderzy w (jeden) policzek,
nadstaw mu i drugi. (Łk 6,29).

To znaczy: zatrzymaj potok zła.
Uczyniono ci coś złego? Nie myśl
o sobie. Jeżeli odpłacisz dobrocią,
zatrzymujesz ciąg zła, które mnoży
się na świecie. Jakkolwiek dobro i zło
mnożą się na świecie, nasza wiara
jest pełna nadziei dlatego, że dobro
jest nieśmiertelne. Śmiertelne jest
tylko zło. To, co Bóg stworzył, nigdy
nie umrze. Dobro stworzył Pan Bóg,
zło – upadły anioł i człowiek. Zło
miało swój początek i będzie miało
swój koniec. Dobro jest nieskończone
i nieśmiertelne, zło jest skończone
i śmiertelne.

Wy natomiast miłujcie waszych
nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i poży-
czajcie, niczego się za to nie spodzie-
wając. (Łk 6,35).

Czy sami sobie nie stwarzamy
nieprzyjaciół, kiedy kłócimy się, za-
zdrościmy, obmawiamy?

Nie sądźcie, a nie będziecie są-
dzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie
potępieni; odpuszczajcie, a będzie
wam odpuszczone. (Łk 6,37).

Gdyby Bóg sądził po ludzku, oj-
ciec z przypowieści nie przyjąłby
swego marnotrawnego syna w do-
mu, ale wysłał do poprawczaka albo
do więzienia. Magdalenę Pan Jezus
wyprawiłby na kilkuletnie rekolek-
cje, a dobremu łotrowi powiedziałby:
Za późno, tu nie ma taryfy ulgowej,
przez całe życie trzeba pracować
i nie uda ci się prześlizgnąć. Cała
nasza nadzieja, że Bóg patrzy i na
ostatnich.

25 lutego: 1. Niedziela
Wielkiego Postu

Pwt 26,4–10
Rz 10,8–13
Łk 4,1–13

Nie wszyscy chcą być sławni, nie
wszyscy chcą, aby ich aniołowie no-
sili na rękach, nie wszyscy chcą rzą-
dzić. Jednak każdy chce zaspokoić
swoją potrzebę wygody, sytości, zmy-
słów. Diabeł uderzył od razu w to,
co zawsze najsłabsze w człowieku.
Trzy pokusy: głód ciała, pragnienie
sławy, pragnienie bogactwa. Wyda-
wałoby się, że pierwsza pokusa jest
najlżejsza, następne coraz trudniej-
sze. Tymczasem nie każdy chce być
sławny, nie każdy chce rządzić, mieć
magnetowid i volvo, ale każdy zmaga
się ze słabością ciała. Trzy pokusy
wydobyte w tak krótkim tekście, ob-
nażają człowieczeństwo Jezusa i na-
sze. Jezus wybiera inne szczęście,
dla nas niepojęte. Gdy ufamy słowu
Bożemu, nigdy się nie załamiemy.
Gdy ktoś chce założyć interes, firmę,
sklepik z diabłem – zawsze kiepsko
na tym wyjdzie.

Ks. Jan Twardowski
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KATECHUMENAT NA DZISIEJSZĄ GODZINĘ (fragmenty)

(. . .) Kościół jako rzeczywistość
dynamiczna, jako lud Boży, świąty-
nia i Matka wiernych, musi patrzeć
w przyszłość. Musi troszczyć się
o pokolenia zdążające ku niemu
i dorastające, musi je przygotować
Panu. Dla spełnienia tego zadania
musi Kościół zawsze być całkowicie
obecny w swojej godzinie. Wyraża
się to w katechumenacie dostosowa-
nym do potrzeb danej godziny zba-
wienia – kairos. Historia wykazuje,
że konkretna forma katechumena-
tu zmienia się w różnych epokach
dziejów Kościoła. Ta ewolucja formy
katechumenatu jest koniecznością
wynikającą z historyczności Kościo-
ła. Katechumenat musi zawsze być
zwrócony do człowieka tej godziny
– danego kairos. W zmianie posta-
ci katechumenatu aktualizuje się
żywa troska zbawcza Kościoła. (. . .)

(. . .) Zarówno doświadczenie jak
i psychologia religii wykazują, że
wiara dziecka, normalnie biorąc,
nie może się rozwinąć bez oparcia
o wiarę i życie religijne najbliż-
szego, codziennego otoczenia. (. . .)
Z tego należy wyprowadzić wniosek,
że głównym przedmiotem kateche-
zy i wychowania chrześcijańskiego

jest wierząca rodzina. (. . .) A więc
nawrót do katechumenatu rodzin-
nego? Tak, albowiem katechumenat
rodzinny jest prostą konsekwencją
przyjęcia praktyki chrztu niemow-
ląt w Kościele.

(. . .) Dorosły chrześcijanin po-
trzebuje pomocy, aby rozwinąć w du-
chu wiary ciągle się nasuwające pro-
blemy życiowe i aby zdać sprawę
ze swojej wiary w razie zapytań.
(. . .) Istotna racja konieczności re-
gularnej i systematycznej katechezy
dorosłych leży jednak gdzie indziej,
właśnie w praktyce chrztu niemow-
ląt i konieczności podjęcia się przez
rodziców prowadzenia rodzinnego
katechumenatu. Dorosłych trzeba
nieustannie uzdalniać do spełniania
obowiązku świadków i nauczycieli
wiary młodego pokolenia. Instytu-
cja katechizacji dorosłych jest więc
koniecznym dopełnieniem instytucji
katechumenatu rodzinnego. (. . .)

W końcu trzeba wspomnieć o jed-
nym jeszcze istotnym elemencie
skutecznego i owocnego katechume-
natu, mianowicie o liturgii. Litur-
gia, o ile w niej Kościół objawia się
i urzeczywistnia jako nadprzyrodzo-
na wspólnota Ludu Bożego, a więc
przede wszystkim jako liturgia zgro-
madzenia eucharystycznego, stano-
wi konieczne oparcie i gwarancję
skuteczności dla wszystkich form
katechumenatu. Dlaczego? Bo ce-
lem katechumenatu jest ostatecznie
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wprowadzenie do wspólnoty Kościo-
ła, a ta wspólnota jest czymś przeży-
wanym i doświadczanym egzysten-
cjalnie właśnie w znaku zgromadze-
nia eucharystycznego. Bez przeży-
cia Kościoła w liturgii, w zgroma-
dzeniu liturgicznym i w rodzącej się
z niego wspólnoty parafialnej, pozo-
stanie on dla katechumenów zawsze
nieżyciową abstrakcją, co znów po-
stawi pod znakiem zapytania całą
skuteczność trudu katechetycznego.
Wspólnota z Bogiem i z Kościołem
przez Eucharystię musi być na-
turalnym celem i ukoronowaniem
wszelkiego katechumenatu. (. . .)

Musimy sobie powiedzieć trzeź-
wo i bez złudzeń: jeżeli chcemy
pozostać jako społeczność żywą czę-
ścią Kościoła powszechnego, musi-
my podjąć ogromny trud odnowy
i odbudowy realnego i skutecznego
katechumenatu, który byłby w sta-
nie wprowadzać młode pokolenia
Polaków do życia we wspólnocie lu-
du Bożego. Nie wolno nam zakładać,
że taki katechumenat posiadamy –
posiadamy tylko jego szczątki, które
są w stanie zaniku. Trud odnowy
musi iść w czterech kierunkach:

1. W kierunku odnowy naszej
katechezy. Chociaż wkładamy w nią

ogromny trud organizacyjny, pozo-
stawia ona, jak wyżej ukazano, wiele
do życzenia co do poziomu.

2. W kierunku ratowania i odno-
wy rodziny polskiej jako chrześcijań-
skiej wspólnoty wiary i środowiska
wychowującego.

3. W kierunku zorganizowania
różnych form katechizacji dorosłych
w ramach zwyczajnego duszpaster-
stwa parafialnego.

4. Wreszcie w kierunku odnowy
liturgii, aby wierni skupiający się
tak licznie wokół naszych ołtarzy
wynosili stamtąd głębokie przeżycie
Kościoła jako zgromadzenia ludu
Bożego i aby stamtąd byli sku-
tecznie pobudzani do budowania
Kościoła jako wspólnoty dzieci Bo-
żych w swoich rodzinach i innych
wspólnotach swego życia.

Oto jest droga do wypracowania
integralnego katechumenatu, jakie-
go domaga się chwila obecna i jaki
jedynie może zagwarantować przy-
szłość Kościoła w Polsce. Zrozumieć
tę drogę i wkroczyć na nią od-
ważnie, to znaczy odczytać znaki
czasu i pójść za wezwaniem chwili
– boskiego Kairos.

Ks. Franciszek Blachnicki

KATECHUMENAT RODZINNY

Katechumenat dzieci nie istnieje
bez równoległego katechumenatu
rodziców

Rodzina jest podstawowym śro-
dowiskiem, w którym dokonuje

się chrześcijańskie wtajemniczenie.
W niej przede wszystkim objawia się
macierzyńska troska Kościoła, który
przygarnia do siebie nowe pokole-
nia chrześcijan, aby je przysposobić
Panu. Analizując założenia forma-
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cyjne nakreślone przez ks. Fran-
ciszka Blachnickiego dla Domowe-
go Kościoła dostrzegamy wyraźny
akcent na katechumenalny wymiar
wspólnoty rodzinnej i określanie
jej mianem „rodzinnego katechu-
menatu”. Używając tego określenia
ks. Blachnicki widział rodzinę jako
wspólnotę, w której dokonuje się
formacja do wiary dojrzałej.

Z historii katechumenatu
rodzinnego

Już w Starym Testamencie mo-
żemy znaleźć pewne zwyczaje i prze-
pisy mające na celu zapewnienie
przekazania młodym pokoleniom
doświadczenia wielkich dzieł Bo-
żych, które były podstawą egzysten-
cji Izraela. Taki „katechetyczny”
charakter miała na pewno paschal-
na haggada opowiadana corocznie
w rodzinach spożywających Paschę.
W Nowym Testamencie źródeł kate-
chumenatu można szukać w naka-
zie misyjnym Chrystusa – „Czyńcie
uczniów” (Mt 28,19), bowiem wła-
śnie katechumenat jest planowym
przyjmowaniem do grona uczniów
Pana.

Analizując wydarzenia Pięćdzie-
siątnicy (Dz 2, 1–47), drogę setnika
Korneliusza (Dz 10, 1–48), dzia-
łalność Filipa w Samarii (Dz 8,
5–12) oraz nawrócenie dworzanina
etiopskiego (Dz 8, 25–40) możemy
dostrzec, jak w czasach apostol-
skich przebiegał proces „stawania
się chrześcijaninem”. Było tam ko-
lejno: spotkanie z Kościołem, gło-
szenie słowa, akt wiary, nawrócenie,

chrzest, a potem życie w gromadzą-
cej się w Eucharystyczną wspólnotę
gminie chrześcijańskiej jako żywej
kontynuacji tego, co dokonało się
podczas inicjacji. Katecheza kiero-
wała się zasadniczo do ludzi doro-
słych, o chrzcie dzieci nic wyraźnego
i pewnego nie znajdujemy w świa-
dectwach pochodzących od czasów
apostolskich. Możemy jednak wnio-
skować, że udzielano chrztu także
dzieciom, skoro często mamy tam
wzmiankę, że nawróceni przyjmują
chrzest „z całym domem” (Korne-
liusz – Dz 11, 14; Lidia – Dz 16, 15;
strażnik z Filippi – Dz 16, 33; Kry-
spus z Koryntu – Dz 18, 8). Można
zatem dopatrywać się tu pewnych
analogii do katechumenatu rodzin-
nego w naszym rozumieniu.

Bardzo dynamiczny rozwój kla-
sycznego katechumenatu przypa-
da na okres patrystyczny. U Oj-
ców Kościoła odnajdujemy wzmian-
ki o chrzcie dzieci, co stanowi po-
twierdzenie tezy o istnieniu rodzin-
nego katechumenatu od początku
chrześcijaństwa. Św. Hipolit należy
do najstarszych świadków udziela-
nia chrztu małym dzieciom, a nawet
niemowlętom. Koronnym świadec-
twem rozwoju instytucji katechu-
menatu jest jego Traditio Apostolica
zredagowana ok. 215 r., zawierająca
wszystkie istotne elementy struktu-
ry dzisiejszego katechumenatu Ko-
ścioła. Św. Hipolit pisze, że w imie-
niu dzieci, które nie potrafią jeszcze
mówić, wyznanie wiary w czasie ce-
lebracji sakramentu chrztu składają
rodzice lub krewni. Ta forma za-
stępstwa jest świadectwem własnej
wiary rodziców i gwarancją doty-
czącą przyszłości. Rodzice świadczą
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o przyszłości dziecka, o klimacie
wiary we własnej rodzinie, któ-
ra zapewni niemowlęciu wrastanie
w atmosferę wiary i doprowadzi
w przyszłości do pełnego uczestnic-
twa w życiu Kościoła.

O chrzcie dzieci pisze wyraźnie
Tertulian, który jako niekiedy prze-
sadny rygorysta, odradza jednak
chrzest małych dzieci, ze względu
na troskę o ich przyszłą formację.
Także w pismach innych Ojców od-
najdujemy wzmiankę o odkładaniu
chrztu dzieci przez ich rodziców,
motywowane niby szlachetną decy-
zją o odpowiedzialności za ich wiarę.
Przyjęcie chrztu w wieku później-
szym miało niby przyczynić się do
bardziej świadomego przeżycia tego
sakramentu przez małego katechu-
mena. Nieraz też rodzice obawiali
się, że wcześnie ochrzczone dziec-
ko może łatwo utracić otrzymaną
łaskę przez grzech osobisty. Te prak-
tyki były negatywnie oceniane przez
pisarzy patrystycznych, którzy jed-
noznacznie krytykowali odkładanie
chrztu.

Św. Augustyn jako znaczą-
cy świadek wczesnochrześcijańskie-
go katechumenatu nazywa chrzest
dzieci i niemowląt rzeczą rozum-
ną i dobrą. Pisze: „Matka Ko-
ściół użycza małym dzieciom nóg
innych ludzi, aby przyszły, serca
innych, aby uwierzyły, języka in-
nych, aby potwierdziły swoją wia-
rę. To przez kogoś innego obciąża
je choroba (grzech pierworodny);
to również przez wyznanie kogoś
innego w ich zastępstwie dostę-
pują zbawienia”. Najmocniejszym
świadectwem Augustyna jest list

do biskupa Bonifacego. Autor listu
uważa za coś normalnego, że wo-
bec dziecka „chrzestnymi” są jego
rodzice. Inne praktyki uznaje za
coś niezwykłego. Cechą znamien-
ną ówczesnego katechumenatu ro-
dzinnego jest ścisłe, wewnętrzne
powiązanie katechumenatu rodzi-
ców i dzieci. Rodzice wchodzą na
drogę katechumenatu i otrzymują
chrzest razem ze swoimi dziećmi.
Katechumenat dzieci nie istnieje tu
bez równoległego katechumenatu
rodziców. To spostrzeżenie stanowi
wyraźną wskazówkę dla określe-
nia, jakie są warunki skuteczności
katechumenatu rodzinnego.

Po roku 313 chrześcijaństwo bę-
dące dotychczas religią zakazaną,
znalazło się w warunkach toleran-
cji prawnej, która wkrótce prze-
kształciła się w uprzywilejowaną
wolność. To stało się źródłem pro-
blemów związanych z masowym
napływem kandydatów do chrztu
posiadających mierną motywację.
W tym okresie obserwuje się prze-
miany, które będą miały wpływ na
rozwój katechumenatu rodzinnego.
Najpierw zauważa się zmianę w poj-
mowaniu roli instytucji „świadków”
w procesie chrześcijańskiego wta-
jemniczenia. Pierwotnie, jako po-
wołanych do świadectwa wiary wo-
bec katechumenów, wymieniano ca-
łą wspólnotę, która miała czuwać
nad ich rozwojem. Potem nastąpiło
przesuwanie akcentu w kierunku
podkreślania roli diakonów i wdów,
którzy we wspólnocie mieli stać
się szczególnie odpowiedzialni za
postęp katechumenów. Są tu więc
tendencje ku jakiejś klerykalizacji
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i powierzaniu troski o formację ra-
czej przedstawicielom hierarchii niż
świeckim. Podobny charakter prze-
mian zauważa się w ujmowaniu
roli jaką przyjął świadek w liturgii
chrzcielnej.

Po roku 313 świadkowie nie ty-
le przyprowadzają kandydatów do
chrztu i świadczą na ich korzyść,
co raczej gwarantują ich przyszłość.
Rola „gwaranta” zaczyna się po
chrzcie katechumena. „Gwarant”
stawał się dla neofity przewodni-
kiem jego słów i czynów i on
go nauczał praktyk życia ducho-
wego. Pozwala to nam zrozumieć
dzisiejszą rolę rodziców w przy-
padku chrztu dzieci. Funkcja kate-
chumenatu została w tym okresie
wbudowana w wychowanie w rodzi-
nie. Wcześniejsza praktyka chrztu
całych rodzin świadczy o współ-
zależności wychowania religijnego
dzieci i wzrostu w wierze ich rodzi-
ców. Było to organicznie połączone
i nawzajem dla siebie bezwzględnie
konieczne.

Zanik katechumenatu dorosłych
spowodował, że formacja do wiary
dojrzałej dokonywała się dla ludzi
dorosłych głównie w czasie liturgii
niedzielnej, dzieci natomiast for-
mację przechodziły w rodzinach.
W średniowieczu powstały kościel-
ne szkoły parafialne, w których na-
uczano prawd wiary – ciężar wycho-
wania został przeniesiony ze wspól-
noty rodzinnej na parafię. Dalszy
rozwój szkolnictwa, wpływ refor-
macji i opublikowanie katechizmu
Soboru Trydenckiego spowodowa-
ły, że katechumenat pochrzcielny
został ograniczony w zasadzie do

katechezy szkolnej. Doprowadziło
to w końcu do prawie zupełnego
zaniku elementu świadectwa i gło-
szenia słowa Bożego, uczestnictwa
w liturgii i roli wspólnoty – zasad-
niczych elementów kształtujących
środowisko zdolne do wychowania
w wierze.

Katechumenat rodzinny dziś

W dzisiejszej praktyce pastoral-
nej ks. Franciszek Blachnicki odnaj-
dywał różne formy katechumenatu:
katechumenat dorosłych przygoto-
wujących się do chrztu, katechume-
nat domowy – rodzinny, parafialny
katechumenat dzieci i młodzieży,
katechumenat szkolny. Pośród tych
form kluczową rolę, zdaniem Sługi
Bożego, spełnia katechumenat ro-
dzinny. I będzie tak dotąd, dopóki
zasadniczą formą udzielania chrztu
pozostanie chrzest niemowląt. Rola
katechezy szkolnej jest pomocnicza.
Trzeba więc zorganizować kateche-
zę dla dorosłych, konkretnie dla
rodziców, którzy w głównej mierze
mają wpływ na wychowanie dzieci.
Ks. Blachnicki ostrzegał, że prak-
tyka chrztu niemowląt tylko wtedy
zabezpieczy trwanie i przedłużanie
Kościoła w nowych pokoleniach, je-
żeli rodzina będzie żywym środowi-
skiem wiary i żywą komórką Kościo-
ła – domowym Kościołem i eklezjolą,
a przez to samo domowym katechu-
menatem. Inaczej dojdzie do tego,
co już istnieje w wielu krajach:
sformalizowana, magicznie i czy-
sto zabobonnie pojmowana, i czysto
zwyczajowo zachowywana prakty-
ka chrztu i innych sakramentów
w połączeniu z całkiem pogańskim
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i materialistycznym stylem życia.
„W tej sytuacji oazy rodzin i wy-
wodzący się z nich ruch wspólnoty
rodzinnej «Domowy Kościół» stano-
wią także cenny charyzmat – dar,
jakim Ruch może służyć Kościoło-
wi” – pisał Założyciel. Podstawową
metodą rodzinnego katechumena-
tu pozostanie podejmowanie stałe-
go wysiłku, aby rodzina stawała się
coraz bardziej tym, czym powinna
być według zamysłu Bożego, czy-
li „niejako domowym Kościołem”
– jak mówi konstytucja soborowa
„Lumen Gentium”. W ten właśnie
sposób stanie się wspólnotą kate-
chumenalną.

Budowanie domowego Kościoła

„Rodzina jest w Kościele, słu-
ży Kościołowi przez to głównie, że
sama jest Kościołem, jest miejscem
i formą jego urzeczywistniania się”
– pisał ks. Franciszek Blachnicki.
Fundamentem tego są sakramenty,
jakimi żyje wspólnota rodzinna –
przede wszystkim sakramenty wta-
jemniczenia oraz sakrament mał-
żeństwa. Chrzest i bierzmowanie są
podstawą i źródłem apostolskiego
posłannictwa świeckich w Kościele.
Chrzest, którym mają najpierw żyć
małżonkowie, określa rodzinę ja-
ko wspólnotę wezwaną do trwania
w tajemnicy Chrystusa. Misterium
Paschalne Chrystusa jako rzeczywi-
stość żywa i dynamiczna ma „tęt-
nić” w rodzinie poprzez nieustanne
umieranie dla grzechu i rodzenie się
do nowego życia w wierze i nawró-
ceniu. Tajemnica Paschalna w do-
mowym Kościele dopełniona jest da-
rem Ducha Świętego ofiarowanym

w sakramencie bierzmowania, który
namaszcza do dawania świadectwa
osiągającego swój szczyt w kulcie
chrześcijańskim.

Świadectwem, do dawania które-
go szczególnie zobowiązani są świec-
cy, jest świadectwo życia chrześci-
jańskiego w wierze, nadziei i miłości
– uczy konstytucja „Lumen Gen-
tium” (n. 35). Do świadectwa życia
powinno się dołączyć świadectwo
słowa. Świadectwo świeckich chrze-
ścijan nabiera szczególnego znacze-
nia i wartości przez to, że doko-
nuje się w zwykłych warunkach
właściwych światu. Ks. Blachnicki
wskazywał, że laikat bierze udział
w prorockim posłannictwie Kościoła
poprzez katechumenat pochrzcielny
realizowany przez rodziców chrze-
ścijańskich wobec swych dzieci. Ro-
dzice wobec dzieci spełniają rolę
świadków wiary. Jeżeli hierarchia
w swoim Urzędzie Nauczycielskim
jest gwarantem nieomylności prze-
kazu słowa Bożego, to laikat w swo-
jej roli świadków słowa i życia jest
gwarantem skuteczności i owoco-
wania tego przekazu. Współcześnie
rola świeckich w rozwoju i zachowa-
niu Kościoła będzie miała znaczenie
decydujące.

Eucharystia, którą żyje rodzi-
na, ukazuje w sposób najpełniejszy
miejsce rodziny – Kościoła domo-
wego w Kościele lokalnym. Życie
Kościoła domowego tu osiąga swój
szczyt i ma swoje źródło. Liturgia
jest skutecznym i owocnym ele-
mentem katechumenatu. Jest jego
koniecznym oparciem i gwarancją
skuteczności, o ile w niej objawia
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się i urzeczywistnia Kościół. Zasad-
niczym celem katechumenatu jest
bowiem wprowadzenie do wspólno-
ty Kościoła, a ta wspólnota jest
czymś przeżywanym i doświadcza-
nym w znaku zgromadzenia eu-
charystycznego. Wspólnota z Bo-
giem i Kościołem przez Euchary-
stię musi być naturalnym celem
i ukoronowaniem katechumenatu.
Ks. Franciszek Blachnicki za teo-
logiczną podstawę katechumenatu
rodzinnego uważał także sakrament
małżeństwa. To bowiem małżeńskie
przymierze jest podstawą misji da-
wania świadectwa spełnianej we
dwoje. Poprzez sakrament to przy-
mierze staje się znakiem wspólnoty
– koinonii zarówno pomiędzy Bo-
giem a jego ludem, jak i pomiędzy
ludźmi. Małżeństwo urzeczywistnia
Kościół jako wspólnotę oddającą się
Chrystusowi przez Ducha Święte-
go w wiernej miłości oblubieńczej.
Umocniona sakramentem małżeń-
stwa miłość jest miłością płodną
i to nie tylko w aspekcie natural-
nym, ale także w aspekcie życia
wiary. I tak staje się w szczególny
sposób katechumenatem, czyli miej-
scem rodzenia się nowych członków
Kościoła z wody i Ducha Świętego.

„Odniesienie katechumenalne”
w rodzinie nie może być ograni-
czone jedynie do relacji rodzice –
dzieci. Także małżonkowie potrze-
bują formacji. Oni to dla siebie
w małżeństwie stanowią podstawo-
wą komórkę formacyjną – kate-
chumenalną. Istnienie właściwego
katechumenatu rodzinnego zakłada
przejście przez rodziców wszystkich
etapów drogi wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego we własnym katechu-
menacie pochrzcielnym. Podstawą
do rozeznania właściwego kształtu
drogi deuterokatechumenalnej ro-
dzin Domowego Kościoła winny stać
się w rozpoczętym nowym roku for-
macyjnym teksty Ojca publikowane
w 9. i 10. numerze „Domowego
Kościoła”, w których Sługa Boży
dokładnie opisuje własną drogę ka-
techumenalną rodzin.

Ks. Piotr Kandefer
Moderator diecezjalny Ruchu
Światło-Życie w archidiecezji
przemyskiej, delegat na
Kongregację Diakonii Ruchu
Światło-Życie

GENTE GERMANUS, NATIONE POLONUS
Z pochodzenia Niemiec, z narodowości Polak

Mało wiemy o życiu wielkiego
twórcy piętnastego stulecia Wicie
Stwoszu. Do niedawna zarówno da-
ta, jak i miejsce urodzenia były
tematem sporów historyków. Szes-
nastowieczny biograf artystów no-

rymberskich – Jan Neudörfer pisał,
że rzeźbiarz dożył 95 lat. Spo-
ry budziło również nazwisko mi-
strza. Na grobowcu patrona trąb-
kowskiego gimnazjum Kazimierza
Jagiellończyka artysta wykuł pod-
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pis EIT STVOS. Na dokumencie
z 1506 r. wydanym w Norymberdze
podpisał się jako FEYT STWOSZ.
W różnych dokumentach widnieją
najrozmaitsze odmiany jego nazwi-
ska: Stosz, Schtoss, Stosche, Stoss.
Kiedy żył i tworzył w Krakowie,
mówiono o nim przybysz z No-
rymbergi, a w Norymberdze, że to
mistrz z Krakowa. W nieszczęsnym
XX wieku rozgorzał spór między
historykami polskimi a niemiecki-
mi, do jakiej kultury przynależał
Stwosz. Polemika toczyła się raczej
na zamówienie polityków niż wyni-
kała z potrzeb naukowych. W tym
sporze z ubiegłego stulecia nikt nie
miał racji.

Mistrz Wit urodził się prawdo-
podobnie w 1447 lub 1440 r. w ma-
łym miasteczku Horb nad rzeką
Neckarem w Badenii-Wirtembergii,
czyli prościej Szwabii. Potwierdza
to odkryty zapis w Krakowskim Ar-
chiwum Metropolitarnym określa-
jący brata Wita – Maciejem Szwa-
bem. Był on złotnikiem, bracia
więc byli uzdolnieni artystycznie.
Dzieciństwo upłynęło w rodzinnej
Szwabii, którą przyszły mistrz rzeź-
by szybko opuścił. W wieku około
13 lat przybył po nauki do Stras-
burga. Artystyczna stolica Górnej
Nadrenii była jednym z najwięk-
szych i najbogatszych miast nie-
mieckiej Rzeszy. Tam Stwosz mógł
poznać tajniki wszelkich dziedzin
sztuk plastycznych: snycerki, ma-
larstwa, złotnictwa, grafiki, rzeźby
kamiennej, architektury. Jego na-
uczycielem i mistrzem był Mikołaj
z Lejdy. Młody Stwosz pomagał

Gmerek Wita Stwosza (znak graficzny
rzeźbiarza)

prawdopodobnie mistrzowi Mikoła-
jowi w wykonaniu wielkiego ołtarza
dla katedry w Konstancji. Szkoda,
że to szwajcarskie dzieło zniszczyli
w okresie reformacji protestanci,
bo być może było ono inspiracją
dla krakowskiego ołtarza. Stwosz
pracował również w tym czasie nad
płytą nagrobną cesarza Fryderyka
III znajdującą się dziś w Katedrze
Św. Stefana w Wiedniu. Doświad-
czenie tam nabyte wykorzystał przy
pracy nad grobowcem K. Jagielloń-
czyka na Wawelu. Nie naśladował
swego nauczyciela Mikołaja z Lejdy,
geniusze tego nie robią, on tworzył
nowe dzieła, korzystając z wie-
dzy starych mistrzów. W 1477 r.
Wit Stwosz przybył do Krakowa,
prawdopodobnie za namową ślą-
skiej gałęzi rodu Stwoszów. Celem
przybycia do stolicy ówczesnej Pol-
ski była praca, jaką miał wyko-
nać dla kościoła Mariackiego. Rada
Miejska zamówiła wielki ołtarz dla
głównej fary miasta. Mistrz pra-
cował nad tym dziełem w latach
1477–1489, czyli całe dwanaście
lat. Decyzja o jego zatrudnieniu
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nie mogła być samodzielnym po-
mysłem rajców miasta. Kościół był
wprawdzie główną świątynią patry-
cjatu i mieszczan, ale patronat nad
nim należał do dworu królewskie-
go. O tym wyborze mógł decydować
K.Jagiellończyk i jego żona Elżbie-
ta Rakuszanka. Wiemy, że inicjaty-
wę o decyzjach kulturalnych często
podejmowała żona Jagiellończyka,
Elżbieta, nazywana „matką kró-
lów”. Wiedziała przecież, że Stwosz
pracował nad grobowcem cesarza
Fryderyka III, który był kuzynem
jej ojca Albrechta II króla rzym-
skiego. Praca w kościele Mariackim
postępowała szybko, w 1481 r. arty-
sta kupił dom przy ulicy Poselskiej,
a w dwa lata później Rada Miasta
zwolniła go od płacenia podatku.
W 1484 r. został starszym cechu
malarzy i rzeźbiarzy. Pracując nad
ołtarzem, opuszczał miasto, udając
się „w swych pilnych interesach”
do Wrocławia i Norymbergi. Pi-
sarz miejski skrupulatnie zanoto-
wał, że zapłata za pracę wyniosła
2808 florenów. Za dwanaście lat
pracy nie była to cena wygórowa-
na. Mistrz Michał z Augsburga za
ołtarz dla gdańskiego kościoła Ma-
riackiego otrzymał sumę większą
niż Stwosz.

Być może zaraz po ukończe-
niu Ołtarza Mariackiego artysta
otrzymał zamówienie na grobowiec
polskiego króla. Umieszczona przez
rzeźbiarza data 1492 r. odnosi się
do śmierci Jagiellończyka. Maciej
z Mieckowa w swej kronice pisał, że
fundatorką była królowa Elżbieta
i dzieło zostało ukończone w 1494 r.
W tym czasie Stwosz wykonał jesz-

cze dwie płyty nagrobne, dla bisku-
pa włocławskiego Piotra z Bnina
i arcybiskupa gnieźnieńskiego Zbi-
gniewa Oleśnickiego. Dzieła te moż-
na dziś podziwiać w katedrze we
Włocławku i Gnieźnie. W 1496 r. ar-
tysta przyjął zamówienie na kolejny
nagrobek od biskupa włocławskiego
Krzesława z Kurozwęk. Pracy tej
już nie wykonał. Nagle przeniósł
się do Norymbergi, gdzie zmarła
jego żona Barbara z domu Hertz.
W rok po śmierci pierwszej żony za-
warł powtórnie związek małżeński
z Krystyną Reinolt. Z tych dwóch
związków miał dwanaścioro dzie-
ci. Jego synowie wybrali zawody
artystyczne, byli malarzami, sny-
cerzami i złotnikami. Tylko syn
Andrzej wstąpił do zakonu karme-
litów. W 1499 r. W.Stwosz nabył
duży dom w mieście i pożyczał
znaczne sumy na procent. Proce-
der ten stał się początkiem tragedii
artysty. Za namową kupca Jaku-
ba Banera pożyczył przedsiębiorcy
Hansowi Starzedlowi wielką su-
mę pieniędzy, 1250 guldenów. Była
to jednak pułapka zastawiona na
niego. Starzedel właśnie zbankru-
tował i potrzebował pieniędzy, aby
oddać długi między innymi Bane-
rowi. Gdy bankructwo Starzedla
wyszło na jaw, uciekł on z mia-
sta, a Stwosz wytoczył Banerowi
proces o oszustwo i zwrot poży-
czonych sum. W sądzie niełatwo
było udowodnić winę nieuczciwe-
go kupca. Mistrz domyślał się, że
pożyczonej sumy już nie odzyska.
Podrobił więc weksel na nazwisko
Banera, chcąc odzyskać choć w czę-
ści swą pożyczkę. Fałszerstwo było
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prawie doskonałe, bo sam Baner
nie mógł odróżnić własnego podpi-
su od podrobionego. Wielka groźba
zawisła nad Stwoszem, w tym cza-
sie za fałszerstwo groziło spalenie
na stosie. Schronił się on przed
wyrokiem w klasztorze karmelitów.
Kiedy nieroztropnie opuścił mu-
ry klasztoru, został aresztowany
i uwięziony. Od śmierci uratowało
go wstawiennictwo rycerstwa fran-
końskiego i biskupa würzburskiego
Wawrzyńca von Bibra. Ostatecznie
został skazany na publiczne na-
piętnowanie. 4 grudnia 1503 r. kat
gorącym żelaznym prętem wypa-
lił mu znamię na obu policzkach
i czole. Mimo że „mistrz sprawie-
dliwości” wykonał swe zadanie ze
szczególną łagodnością, publiczna

Wit Stwosz prowadzony przez wnuczkę

hańba była dla artysty tragedią.
W Krakowie zrodziła się legenda,
że zazdrośni i mściwi mieszcza-
nie z Norymbergi, oślepili Stwo-
sza. Zhańbiony stracił pracownię,
uczniów i zlecenia, ponadto musiał
złożyć przysięgę, że nie opuści mia-
sta. W 1506 r. cesarz Maksymilian
ułaskawił mistrza Wita oraz przy-
wrócił mu prawa obywatelskie, co
wzbudziło wielkie niezadowolenie
rady miejskiej. Następnie rozpoczął
pracę nad ołtarzem dla kościoła
Karmelitów w Norymberdze. W my-
ślach artysty miało być to votum
Stwoszów. Po wystąpieniu Marci-
na Lutra i rozpoczęciu reformacji,
zamarła praca na rzecz kościołów.
Nikt nie chciał być fundatorem
twórczości artystycznej dla świą-
tyń. W ostatnich latach brakowało

mistrzowi siły, ale szczegól-
nie dotkliwa była pustka wo-
kół jego osoby. Umarł w li-
stopadzie 1533 r. i został po-
chowany na cmentarzu Św.
Jana w grobie oznaczonym
numerem 268. Mała plakiet-
ka umieszczona na płycie
nagrobnej mówi, kto tam
spoczywa. Był wspaniałym
artystą, który żył na prze-
łomie dwóch stylów: gotyku
i renesansu. Zapewne nie ro-
zumiał ascetycznej surowo-
ści protestantów w stosunku
do sztuki. Choć żył, zwłasz-
cza w Krakowie, w wielkiej
chwale swego talentu, to
zmarł w zapomnieniu z pięt-
nem wypalonym na twarzy.

Mariusz Paradecki
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MEDAL 100-LECIA ZNP DLA ANNY BURDÓWNY

W listopadzie 2006 roku
nauczyciele-emeryci z terenu naszej
gminy, a zarazem wieloletni człon-
kowie Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego wystąpili z wnioskiem do
oddziału ZNP w Pruszczu Gdań-
skim, któremu przewodzi Jadwiga
Świątek – na początku lat 70-tych
pracowała w Szkole Podstawowej
w Ełganowie, potem w szkołach
pruszczańskich – aby poparła w sto-
licy starania o nadanie Medalu
100-lecia ZNP nestorce szkolnic-
twa na naszym terenie – Honorowej
Obywatelce Gminy Trąbki Wielkie
– Annie Burdównie. Pani Świątek
poparła wniosek emerytów i Rada
Główna ZNP natychmiast przyzna-
ła medal.

Medal zatem przyznano – py-
tanie, kto go wręczy pani Annie.
Na wniosek nauczycieli wójt naszej
gminy Błażej Konkol ze środków
budżetowych zaproponował pokry-
cie kosztów przejazdu delegacji na-
uczycieli na uroczyste wręczenie
medalu. Na miejsce uroczystości –
dzięki uprzejmości członków ZNP
w Łodzi – wybraliśmy gościnne
progi ZNP Łódź Bałuty, oddziału,
do którego należy Anna Burdów-
na. Uroczyste spotkanie przy kawie
i cieście (część ciast piekła nieza-
wodna Zofia Chmielewska z Ełga-
nowa) przygotowały członkinie ZNP
Łódź Bałuty. Przybyli także przed-
stawiciele rodziny pani Anny, nawet
siostrzenica z Zaolzia z Czech.

Zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych
z Anną Burdówna członków Szarych

Szeregów z Łodzi i powiadomiliśmy
dyrektorów placówek oświatowych,
w których pracowała pani Anna.
19 XII 2006 r. delegacja wyruszyła
wczesnym rankiem do Łodzi. Po 6
godzinach jazdy wygodnym „busi-
kiem” byliśmy na miejscu. O kilka
minut uprzedziliśmy Panią Annę,
która od 75 lat związana jest z ZNP.
Druhowie i druhny z Szarych Sze-
regów stanowili poczet sztandarowy
sztandaru Szkoły Polskiej Macierzy
Szkolnej w Ełganowie z 1939 roku.

Samym pogodnym przyjściem
i powitaniem ujęła zebranych pani
Anna. Lekcję patriotyzmu mieliśmy
na samym początku spotkania, pod-
czas śpiewu „Boże coś Polskę” –
(akompaniował na pianinie nauczy-
ciel z Trąbek Wielkich i organista
Michał Olejnik, który był między
nami) – Anna Burdówna wyraź-
nie wzruszona ucałowała wizerunek
Królowej Korony Polski wyszyty na
sztandarze. Łzy wzruszenia spływa-
ły wszystkim zebranym, widzącym
ten piękny gest Anny Burdówny,
będący świadectwem przywiązania
do symboli patriotycznych. Wielu
nauczycieli „Babunię” widziało po
raz pierwszy.

Prezes ZNP w Trąbkach Wiel-
kich Maria Sautycz przedstawiła
trąbkowską delegację, przybyli tak-
że, jak wspomniałem, zasłużeni har-
cerze łódzcy – m.in. wiekowy hm.
Jerzy Miecznikowski i wiceprzewod-
niczący Rady Chorągwi Łódzkiej
ZHP, twórca Arsenału Pamięci, hm.
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Krzysztof Jakubiec. Byli także obec-
ni dyrektorzy szkół – Ewa Ratajczak
ze SP nr 2 im Bolesława Ścibiorka
w Konstantynowie Łódzkim, gdzie
Anna Burdówna pracowała w latach
1932–1937 u boku patrona szkoły,
podobnie jak w Trąbkach Wielkich,
Piotr Przybysz z ZSP nr 21, gdzie
przez lata powojenne pracowała ne-
storka.

Wspaniałe karty z życiorysu na-
uczycielskiego pani Anny przedsta-
wiły Zofia Trofimowicz i Barbara
Harbul. Piękne, ciepłe słowa do bo-
haterki dnia skierowali ks. prałat
Edward Szymański i wójt Błażej
Konkol.

Uroczystego wręczenia Medalu
100-lecia ZNP dokonały Jadwiga
Świątek, prezes ZNP w Pruszczu
Gdańskim i Krystyna Góra, prezes
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
w Pruszczu Gdańskim – dodatkowo
wręczyła wspaniałą paterę z imien-
nymi życzeniami dla pani Anny.

Piosenki harcerskie, ludowe oraz
kolędy wspaniale intonował pan Mi-
chał. W upominkach pani Anna
otrzymała oprócz bukietów pięk-
nych kwiatów m.in. ciepły koc, kosz
owoców i wspaniały album o Polsce,
który wręczył Błażej Konkol.

Wspaniałe czyny Anny Burdów-
ny z 1945 r., mające miejsce tuż
po wyzwoleniu obozu koncentra-
cyjnego, przedstawił druh Krzysz-
tof Jakubiec. Anna wraz z inną
druhną Janeczką z polskiej obo-
zowej drużyny harcerskiej „Mury”
nie zgodziły się na ewakuację! Na
własne życzenie zostały w obozie
i poprosiły jeszcze kilka koleżanek
Polek, by pozostały, aby opiekować

się tysiącem schorowanych, pokale-
czonych, wycieńczonych koleżanek,
które zostawione bez opieki, umar-
łyby w opuszczonym obozie. Przez
blisko miesiąc 10 Polek opiekowało
się tymi chorymi. Do Polski powró-
ciło w sumie ponad 800 osób, ura-
towanych m.in. przez druhnę Annę
więźniarek obozu w Ravensbrück.

Kiedy druh Krzysztof mówił te
słowa, niemal wszystkim „szkliły”
się oczy. Zachować godność kobiet,
godność Polki w tych nieludzkich
warunkach, to sprawa niesamowi-
ta, wręcz niewyobrażalna. Wyraź-
nie wzruszony druh mówił, że do
dni dzisiejszych żyje jeszcze kilka
z więźniarek uratowanych z łoża
śmierci, i kiedy tylko widzą Pa-
nią Annę, niemalże padają jej do
stóp, bądź, choć schorowane, stają
na baczność, kiedy widzą tę, któ-
ra odważyła się wystąpić na apelu
w obozie hitlerowskim i zająć się
nimi. . . i uratować od śmierci gło-
dowej i z wycieńczenia.

Szanowni Czytelnicy, kto miał
szczęście spotkać się z Anną Bur-
dówną, przyzna, że jest to osoba,
mówiąc po ludzku, „święta”! I po-
myśleć, że nie musiała narażać się
na te wszystkie przykre doświad-
czenia. . . bo w sierpniu 1939 roku
mogła wyjechać z Ełganowa i zo-
stawić gromadkę polskich dzieci,
z których do dziś żyje chyba pię-
cioro. Została i do końca sierpnia
uczyła w Ełganowie i Trąbkach
Wielkich. . . i właśnie za tę decyzję
spędziła w nieludzkich warunkach,
pośród śmierci, głodu, nędzy i upo-
korzenia 5 długich lat, będąc, jak
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wspominają współwięźniarki, „cho-
dzącym aniołem Ravensbrück”.

Przez lata powojenne uczyła
w łódzkich szkołach zawodowych
z pasją przybliżając młodzieży taj-
niki języka polskiego i ciekawostki
pasjonującej geografii.

W 2007 roku dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Kunegundy Paw-
łowskiej (z którą pracowała i wię-
ziona była nasza bohaterska, harc-
mistrzyni Anna) planuje uroczyste
obchody 25-lecia nadania placówce
imienia. Wiem, że zaproszona zo-
stała także Anna Burdówna. Jak
powiedziała pani Anna: „jak Bóg
da, to, jak 25 lat temu, przybę-
dę pokłonić się Pani Trąbkowskiej,
u której stóp modliłam się w pierw-
szy piątek miesiąca, 1 września 1939
roku”. . . w niezapomniany piątek,

kiedy wszędzie w Trąbkach, Ełga-
nowie Pruszczu Gdańskim wisiały
purpurowe flagi ze swastykami.

Delegację naszego terenu sta-
nowili nauczyciele: Krystyna Góra,
Jadwiga Świątek, Walentyna Kle-
mienia, Maria i Przemysław Sau-
tycz, Maria Maćkowska-Zarzycka,
Anna Stosio, Barbara Har-
bul, Janina Gliniecka, Hanna
Litwińska-Sygnowska, Teresa Waw-
rynowicz, ks. Edward Szymański,
Michał Olejnik, Zofia Trofimowicz,
Błażej Konkol i piszący ten artykuł,
który jeszcze dzień spędził w domu
pani Anny i uzyskał jakże cen-
ny własnoręczny wpis Zasłużonej
Członkini ZNP do kroniki Sołectwa
Ełganowo, którą prowadzi.

Jan Trofimowicz jr

Goście z gminy Trąbki Wielkie u Anny Burdówny (siedzi w środku)

18



NOWI PATRONI ULIC W EŁGANOWIE

W Ełganowie zaistniała sytu-
acja, w której trzeba było nadać
nazwy istniejącym ulicom. W li-
stopadzie sołtys Ełganowa w po-
rozumieniu z radą sołecką wniósł
wniosek, aby ulicy, która wiedzie do
pana Bolesława Ziemiana (w poro-
zumieniu z nim) nadać nazwę Spo-
kojna. Natomiast dwóm ulicom: od
państwa Orlikowskich w kierunku
Czerniewka – Wiktora Orlikow-
skiego, a drogę w kierunku pani
Anny Tiborskiej – Teodora Wrze-
sińskiego.

Obaj to niezwykłe postaci, które
bardzo zasłużyły się dla Ełganowa
jeszcze w latach przedwojennych
i był to ostatni dzwonek, aby pa-
mięć o nich nie zaginęła. Rada
Gminy Trąbki Wielkie jednogło-
śnie przyjęła wniosek mieszkańców
Ełganowa. Oto życiorysy Wiktora
Orlikowskiego i Teodora Wrzesiń-
skiego.

Wiktor Orlikowski

Urodził się 2 grudnia 1890 roku
w Ełganowie pow. Gdańsk jako syn
robotnika – murarza Szczepana
Orlikowskiego i Barbary z domu
Gdaniec. Od siódmego roku ży-
cia uczęszczał do czteroklasowej,
pruskiej szkoły podstawowej w Eł-
ganowie – Lamenstein, którą ukoń-
czył w 1904 roku. Był narodowości
polskiej. Rodzice wychowywali go

w duchu polskim. Jego siostra uczy-
ła go czytać po polsku z książeczek
do nabożeństwa.

Po ukończeniu szkoły pomagał
ojcu i przyuczał się do zawodu
murarza. Następnie pracował już
w wyuczonym zawodzie. W 1912
roku powołany został do służby
w wojsku pruskim, którą odbył
w Grudziądzu i zakończył w 1914
roku. Z wybuchem pierwszej wojny
światowej w 1914 roku zaciągnięty
został do wojska pruskiego. Walczył
na frontach wschodnim i zachod-
nim. Po kapitulacji Prus wrócił do
Ełganowa i podjął pracę murarza.

Należał do Towarzystwa Ludo-
wego. Po powołaniu Gminy Polskiej
Związku Polaków w 1921 roku był
aktywnym członkiem i pełnił funk-
cję sekretarza. W 1922 roku ożenił
się z Matyldą Elmanowską, córką
rolnika Franciszka Elmanowskie-
go i Albertyny z domu Kitowskiej.
Przekwalifikował się na rolnika
i objął gospodarstwo rolne wspól-
nie z żoną. Urodziło się im pięcioro
dzieci, które wychowywali w du-
chu polskim. Dopóki w Ełganowie
nie było szkoły polskiej, starsze
dzieci uczęszczały do szkoły senac-
kiej. W 1934 roku Macierz szkolna
w Gdańsku zorganizowała w Ełga-
nowie szkolę polską i od razu dzieci
Orlikowskich przeszły do Szkoły
Polskiej Macierzy Szkolnej, gdzie
uczęszczały do 1939 roku. Najstar-
sza córka Felicyta, w 1938 roku
została skierowana przez Macierz
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Szkolną w Gdańsku do Semina-
rium dla Wychowawczyń Przed-
szkoli w Poznaniu. Krzewicielem
polskości w tym czasie w Ełga-
nowie był bardzo dobry pedagog
Teodor Wrzesiński, z nim Wiktor
Orlikowski współpracował na niwie
wychowania młodzieży.

Wiktor Orlikowski był Przewod-
niczącym Komitetu Rodzicielskiego
w polskiej szkole. Po przeniesieniu
pana Wrzesińskiego do Gdańska
współpracował z Janem Błaszkiem
i żyjącą do dziś Honorową Oby-
watelką Gminy Trąbki Wielkie –
Anną Burdówna. Wszystkie dzieci
Wiktora należały do Związku Har-
cerstwa Polskiego i aktywnie w nim
działały.

1 września 1939 roku Wiktor
Orlikowski zwany w tym czasie na
Gdańskiej Wyżynie – „Królem Po-
laków” – został aresztowany przez
hitlerowców i wspólnie z wszyst-
kimi działaczami polskimi z Ełga-
nowa, Trąbek Wielkich i okolicz-
nych miejscowości przewieziony do
Pruszcza Gdańskiego i zatrzymany
w prowizorycznym areszcie. Stam-
tąd przetransportowany do Gdań-
ska, zatrzymany w Victoriaschule,
dalej osadzony w kazamatach wię-
zienia gdańskiego przy Schiesstan-
ge. Z Gdańska wywieziony został
do obozu koncentracyjnego w Stut-
thofie. W 1940 roku przekazano go
do podobozu w Słupsku, stamtąd
natomiast skierowany został jako
młody rolnik na roboty przymuso-
we do Krępy koło Słupska. Praco-
wał jako robotnik rolny w majątku

ziemskim. Rodzinę Wiktora Orli-
kowskiego wysiedlono w listopadzie
1939 roku do Generalnej Guberni,
w siedleckie. Po wyzwoleniu w ma-
ju 1945 roku wrócił do Ełganowa.
Wróciła także jego rodzina, Wspól-
nie pracowali, aby podźwignąć go-
spodarstwo po zniszczeniach wo-
jennych. Wiktor Orlikowski został
sołtysem, przy jego udziale ożywiło
się życie gospodarcze i kulturalne
w Ełganowie. Wstąpił do Stronnic-
twa Ludowego i pracował społecz-
nie jako członek Gromadzkich Rad
w Ełganowie i Trąbkach Wielkich.
Funkcję Sołtysa w Ełganowie pełnił
w latach 1946–1954.

W 1972 roku zapisał się do
Związku Byłych Więźniów o Wol-
ność i Demokrację. Za działalność
polonijną w Wolnym Mieście Gdań-
sku, w roku 1972 odznaczony został
Złotym Krzyżem Zasługi i honoro-
wą odznaką „Zasłużonym Ziemi
Gdańskiej”. Do śmierci mieszkał
wraz z synem Wiktorem – Kazi-
mierzem i jego rodziną. Mimo po-
deszłego wieku zachowywał dobre
zdrowie i doskonałą kondycję. Był
bardzo poważanym wśród miesz-
kańców Ełganowa. Zmarł 3 marca
1975 roku.

(Opracowałem wykorzystując
wiadomości przekazane przez
członków rodzin.)

Teodor Wrzesiński

Urodził się w 1902 roku w Gol-
czewie w powiecie Wąbrzeźno.

W 1934 roku dotychczasowy
„wędrowny nauczyciel” Macierzy
Szkolnej otrzymał nominację na
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kierownika Szkoły Polskiej w Ełga-
nowie. Ucząc w szkole zorganizo-
wał i prowadził chór i zespoły te-
atralne. Brał czynny udział w życiu
organizacji polskich przede wszyst-
kim Gminy Polskiej Związku Po-
laków, współpracował z Polakami
w Ełganowie. Był organizatorem
i opiekunem drużyn harcerskich.
Oddziaływał przykładem, odwagą
i hartem w obronie praw ludności
polskiej do mowy ojczystej i nauki
ojczystego języka.

Wspomnienia działaczy polonij-
nych, z którymi dane było współ-
pracować Teodorowi Wrzesińskie-
mu spisał Stanisław Szwentner
w swej książce pt. „Polacy z piekła
rodem”.

Postać Teodora Wrzesińskiego
przedstawił też Zygmunt Kurek
(były kierownik Szkoły Macierzy
w Trąbkach Wielkich) podczas uro-
czystości wmurowania tablic na
budynkach po polskich szkołach
w Trąbkach Wielkich i Ełgano-
wie – listopad 1964. W uroczysto-
ści brała udział Polonia z Gdań-
ska, młodzież szkół Gromady Trą-
bek Wielkich i Sobowidza, władze
szkolne Powiatu Gdańskiego i licz-
nie zgromadzona społeczność ww.
miejscowości.

Według opinii byłych uczniów
(do dziś wspominają swego nauczy-
ciela pani Jadwiga Torbicka z do-
mu Zulewska oraz Felicyta i Maria
z domu Orlikowskie – był to czło-
wiek pogodny, lubił muzykę, sam
grał na skrzypcach. Był kierow-
nikiem chóru ludowego i kościel-
nego. Utrzymywał stały kontakt

z ks. Rogaczewskim. Organizował
wycieczki dla dzieci szkolnych do
Sobowidza i Gdyni z okazji świąt
narodowych (Święta Morza, Święta
Niepodległości).

W 1938 roku opuścił Ełgano-
wo przekazując szkołę w ręce i pod
opiekę swej następczyni Annie Bur-
dównie.

Podczas okupacji działał w or-
ganizacjach podziemnych. Ranny
w walce pod Kielcami został
umieszczony w szpitalu w Kiel-
cach. Zmarł 1 stycznia 1942 –
niedawno przypadała 65-rocznica
jego śmierci.

Z najnowszych dziejów Szkoły
Podstawowej w Ełganowie wiemy,
że prowadzona od 1962 roku przez
Krystynę Świecę (Marcinkowską)
drużyna harcerska przyjęła imię
Teodora Wrzesińskiego.

Szkoła w Ełganowie (wzorem
Trąbek Wielkich) nosiła się z za-
miarem przyjęcia imienia bohatera
drużyny. Nawiązano kontakt z by-
łą Polonią Gdańską oraz rodziną
Teodora Wrzesińskiego w osobie
Urszuli Janiszewskiej zamieszkałej
w Elblągu.

W zbiorach „izby pamięci” w Eł-
ganowie są już tylko nieliczne zdję-
cia i świadectwa szkolne z podpi-
sem tego zasłużonego nauczyciela
i działacza polonijnego. Jest więc
chyba ostatnia szansa, by zacho-
wać pamięć o Teodorze Wrzesiń-
skim nadając ulicy w Ełganowie
jego imię.

Jan Trofimowicz jr
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BOŻE NARODZENIE W SZKOLE

Gimnazjum w świątecznym
nastroju

W ostatnich dniach zajęć lek-
cyjnych w 2006 roku społeczność
gimnazjalna uroczyście obchodziła
zbliżające się Święto Bożego Naro-
dzenia. W środę 20 grudnia odbył się
Turniej Gwiazdkowy, podczas któ-
rego klasy rywalizowały w licznych
konkurencjach sportowych, chłopcy
rozegrali mecz o mistrzostwo szkoły
w piłce nożnej, uczennice walczyły
o mistrzostwo szkoły w układzie
tanecznym (I miejsce zajęła klasa
IIB). Tradycyjnie rozegrano mecz
w piłkę siatkową uczniowie kon-
tra nauczyciele (niestety uczniowie
znowu wygrali). Turniej Gwiazdko-
wy prowadzili pod okiem Bożeny
Witoń przedstawiciele Samorządu
Szkolnego, a wśród nich znalazł się
również Mikołaj, który obdarowywał
wszystkich słodyczami.

W piątek 22 grudnia wszyscy
zgromadzili się w auli przy choince
i żłobku z sianem. Tegoroczne jaseł-
ka, przygotowane pod kierunkiem
Barbary Paradeckiej, mówiły o szu-
kaniu sensu życia we współczesnym
świecie. Ani sława, ani pieniądze,
ani kariera nie dają człowiekowi
prawdziwego szczęścia. Pełne szczę-
ście może dać tylko nowonarodzone
dzieciątko. Grze młodych aktorów
towarzyszył chór radośnie wyśpie-
wując kolędy. Ksiądz prałat Edward
Szymański poświęcił opłatek i rozdał
uczniom.

W spotkaniu wigilijnym uczest-
niczyli księża – ks. prałat Edward
Szymański, ks. kanonik Adam Kroll,
ks. Dariusz Cieniewicz, przewodni-
czący Rady Gminy Józef Sroka, wice-
przewodnicząca Rady Gminy Barba-
ra Harbul z Sobowidza, Radni Gmi-
ny Stanisław Dziemiński z Trąbek
Wielkich i Roman Zielke z Klesz-
czewa oraz przewodnicząca Rady
Rodziców Marzena Kopeć.

Po jasełkach uczniowie z wycho-
wawcami i rodzicami zorganizowali
wigilie klasowe. W klasach śpiewano
kolędy, łamano się opłatkiem, skła-
dano sobie życzenia i obdarowywano
prezentami. Niektórzy przygotowali
tradycyjne polskie potrawy wigilij-
ne. W szkole panowała atmosfera
radości, wzajemnego zrozumienia
i pokoju.

Kolejnym etapem świętowania
w gimnazjum był Koncert Pieśni
Bożonarodzeniowych 14 stycznia.
Podczas koncertu wystąpili chór Le-
śne Echo z Kalisk, Kwartet Quattro
Voci z Tczewa, chór z Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich oraz ucznio-
wie szkoły Muzycznej w Kolbudach.
Licznie zgromadzona publiczność
hojnie nagradzała oklaskami wy-
stępy zarówno doświadczonych jak
i debiutujących artystów. Szczególną
sympatię wzbudziły dzieci, grające
na fortepianie, gitarach i pianinie
oraz chór prowadzony przez Janusza
Beyera. Wszyscy goście zostali ob-
darowani kolorowymi piernikowymi
ciasteczkami.

Dorota Niewiadomska
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Jasełka w Szkole Postawowej w Trąbkach Wielkich

Wigilia w Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich

Jedną z piękniejszych tradycji
Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich jest wigilia szkolna. W tym
roku już po raz siedemnasty dane
nam było przeżyć uroczystość, któ-
ra rokrocznie wprowadza w świą-
teczny nastrój i przypomina wy-
darzenia sprzed dwóch tysięcy lat.
Spośród licznych szkolnych wigilii
pozostały w pamięci te najpiękniej-
sze, najbardziej wzruszające, bądź te
szczególnie radosne. Obecni w na-
szej szkole w grudniu 1990 roku
przechowują we wspomnieniach nie-
zapomniany występ chóru ojców na-
szych uczniów, uczestnicy uroczysto-
ści w 1996 roku pamiętają doskonale
nastrój pierwszych wieczornych jase-
łek, a organizatorzy szkolnej wigilii
z 2002 roku do dziś czują dresz-
czyk niepokoju na wspomnienie zi-
mowej aury i niepewność czy aby

aktorzy i widzowie zdołają dotrzeć
przez śnieżne zaspy do szkoły. Te-
goroczny montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez Sabinę Stolc,
Ewę Wojewódkę i Michała Olejnika
pozostanie w naszej pamięci przede
wszystkim dzięki wspaniale wykona-
nym kolędom i dźwięcznym głosom
utalentowanych solistów: Agnieszki
Wojtas, Wojtka Kosińskiego, Adria-
na Dery i najmłodszej, uroczej Elizy
Olejnik. Na pewno na miejsce w na-
szej pamięci zasłużyli także snujący
sceniczną opowieść, wcieleni w ro-
lę narratorów Adam Radziszewski
i Adrian Dera oraz pełne uroku
pierwszoklasistki, w roli gwiazde-
czek. Dźwięki kolęd, licznie przybyłe
na scenę anioły w pięknych strojach,
słowa wypowiadane przez małych
artystów i dekoracje „wyczarowane”
przez Marylę Poźniak, Dorotę Ja-
szewską i Lucynę Rekowską sprawi-
ły, że zagościła w szkolnych murach
atmosfera Świąt Bożego Narodzenia.
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I tak kolejna szkolna wigilia przeszła
do historii. . . a nam pozostaje cze-
kać na następną pierwszą gwiazdkę
i kolejne wzruszenia.

Ewa Wojewódka

Jasełka w Czerniewie

21 grudnia, jak każdego roku,
w Szkole Podstawowej im. Zygmun-
ta Bukowskiego w Czerniewie odbyły
się Jasełka zatytułowane „Betlejem-
skie Narodzenie”, które pozwoliły
nam na nowo przeżyć to, co działo
się ponad 2000 lat temu w Betlejem.
Przedstawienie przygotowały wraz
z dziećmi nauczycielki Mariola Jan-
kowska i Maria Sautycz. W pięknej
scenerii Jasełka obejrzeli wspólnie
z uczniami i pracownikami szkoły
zacni goście: wizytator Iwona Mi-
chowska, wójt gminy Błażej Konkol,
patron szkoły Zygmunt Bukowski
z małżonką, przedstawiciele zaprzy-
jaźnionej szkoły z Gdyni oraz Maria

i Władysław Ornowscy z fundacji
„Pan Władek”. Po przedstawieniu
przybył długo oczekiwany Święty
Mikołaj, który jak zwykle miał wiele
prezentów dla wszystkich obecnych.
Następnie goście i pracownicy szko-
ły udali się na uroczystą Wigilię –
łamiąc opłatek składali sobie życze-
nia, śpiewali kolędy oraz spożywali
typowo wigilijne dania.

Jasełka „Betlejemskie Naro-
dzenie” zostały zaprezentowane
na Gminnym Konkursie Jasełek
w Trąbkach Wielkich, gdzie jury wy-
soko oceniło przedstawienie i przy-
znało zespołowi I miejsce. Natomiast
w Powiatowym Przeglądzie Jasełek
i Widowisk Kolędniczych w Prusz-
czu Gdańskim, Jasełka te otrzymały
III lokatę, a dwoje aktorów Klau-
dia i Przemysław Polasik, zostało
wyróżnionych za grę aktorską.

Mariola Jankowska

Jasełka w Szkole Postawowej w Czerniewie
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Podczas pasterki w Czerniewie

Koncert kolęd w trąbkowskim gimnazjum
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KRONIKA
nie tylko parafialna

Przed Świętami Bożego Narodzenia
w szkołach w Trąbkach Wielkich
i w Czerniewie uczniowie zaprezen-
towali tradycyjne jasełka. Szersze
relacje ze zdjęciami z tych przed-
stawień prezentujemy w oddzielnym
artykule.

***
W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia
wielu z nas uczestniczyło w Paster-
kach. W kościele w Czerniewie msza
św. pasterska rozpoczęła się o godzi-
nie 21.30 i zgromadziła wielu uczest-
ników również spoza naszej parafii.
Msza św. koncelebrowana była przez
obu naszych księży w scenerii szopki
bożonarodzeniowej, którą prezentu-
jemy na zdjęciu.

***
25 grudnia, pierwszego dnia Świąt
Bożego Narodzenia, w naszym ko-
ściele chrzest św. otrzymali:

� Alex Michał Pydo, syn Doroty
i Szymona z Ełganowa

� Piotr Józef Wittkamp, syn Ag-
nieszki i Piotra z Kleszczewa

� Aleksandra Klonowska, córka Syl-
wii i Tadeusza z Trąbek Wielkich

***
25 grudnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli:

� Sylwia Bobrowska z Tadeuszem
Klonowskim

� Agnieszka Wochowska z Bartło-
miejem Turzyńskim

***
29 grudnia odbyła się III sesja Rady
Gminy Trąbki Wielkie z następują-
cym porządkiem obrad:

1) uchwalono zasady wynajmowania
i zamiany mieszkań komunalnych
oraz socjalnych będących własnością
Gminy;

2) uchwalono zasady ustalania wyso-
kości czynszu za wynajem gminnych
lokali mieszkalnych;

3) podjęto uchwałę w sprawie przyję-
cia „Programu profilaktyki, rozwią-
zywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii dla
gminy Trąbki Wielkie na 2007 rok”;

4) ustalono wynagrodzenie dla wój-
ta Błażeja Konkola, które będzie
obowiązywać w obecnej kadencji, po-
cząwszy od 5 grudnia 2006 r.;

5) dokonano zmian w uchwale z mar-
ca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na prefinansowanie prze-
budowy kilku ulic w Trąbkach Wiel-
kich;

6) wprowadzono zmiany w Planie
Rozwoju Lokalnego gminy Trąbki
Wielkie na lata 2006–2008;

7) dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2006 rok;

� zwiększono plan dochodów o po-
nad 140 tys. zł przede wszystkim
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Nowo ochrzczony Alex Michał Pydo z rodzicami i chrzestnym

Nowo ochrzczony Piotr Józef Wittkamp z rodzicami i chrzestnymi
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Państwo Młodzi Sylwia i Tadeusz Klonowscy

Państwo Młodzi Agnieszka i Bartłomiej Turzyńscy
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ze sprzedaży gminnych działek bu-
dowlanych,

� zmniejszono plan dochodów o po-
nad 1 mln zł z powodu przesunięcia
terminu zakończenia niektórych
inwestycji na 2007 r. i związanego
z tymi inwestycjami dofinanso-
wania z funduszy zewnętrznych,
które nastąpi w tym roku,

� zmniejszono plan wydatków
o kwotę ponad 800 tys. zł z ww.
powodów,

� zwiększono plan wydatków o kwo-
tę ponad 260 tys. zł, w tym m.in.
na wydatki oświaty (235 tys. zł),
dowóz uczniów (11 tys. zł) oraz
budowę wodociągu w Mierzeszynie
(13 tys. zł);

8) uchwalono budżet Gminy Trąbki
Wielkie na 2007 rok.

Ponieważ budżet gminy jest opraco-
waniem bardzo obszernym, w związ-
ku z tym podajemy tylko podstawowe
informacje.

Dochody budżetu gminy ustalono
w wysokości 22.800.784 zł, a wy-
datki w wysokości 22.759.309 zł.
W 2007 r. zaplanowano limit na za-
ciągnięcie kredytów lub pożyczek
w wysokości 1.620.000 zł oraz spłaty
kredytów w wysokości 1.661.475 zł.
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwo-
cie 100 tys. zł oraz rezerwę celową
dla sołectw w kwocie 155 tys. zł.

Więcej informacji na ten temat po-
dawać będziemy w kolejnych nu-
merach „Kany”, w miarę realizacji
zaplanowanych zadań budżetowych,
szczególnie w zakresie inwestycji.

Na zakończenie sesji w bibliotece
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich

odbyło się spotkanie opłatkowe rad-
nych i sołtysów, na które przybyli
zaproszeni goście: ks. prałat Edward
Szymański, ks. kanonik Adam Kroll,
ks. kanonik Gerard Borys, radni po-
wiatowi z naszej gminy – Magdalena
Marks i Zbigniew Leszczyński, dyr.
GOZ w Trąbkach Wielkich Dorota
Bąk, dyr. GOK w Trąbkach Wielkich
Agata Opałka-Dobrzyńska, dyr. SP
w Czerniewie Kazimiera Kozak, dyr.
SP w Kłodawie Halina Podolska, dyr.
Zespołu Szkół w Mierzeszynie Bog-
dan Skiba oraz dyr. SP w Trąbkach
Wielkich Przemysław Sautycz.

***
14 stycznia w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbył się
koncert pieśni bożonarodzeniowych,
o czym piszemy obszerniej w rela-
cjach z jasełek szkolnych.

***
14 stycznia w Trąbkach Wiel-
kich wolontariusze zbierali datki
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy. W budynku Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich odbyły
się liczne imprezy kulturalne, które
prowadził Michał Olejnik (wystę-
py muzyczne, występy dzieci, pokaz
iluzjonisty, licytacje różnych przed-
miotów). Nad całością czuwała dyr.
GOK Agata Opałka-Dobrzyńska. Na
zakończenie imprezy odbył się pokaz
sztucznych ogni na sąsiadującym ze
szkołą stadionie.

***
19 stycznia w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich Studenci Aka-
demii Muzycznej z Gdańska za-
prezentowali koncert muzyki kla-
sycznej. Występ rozpoczął utwór
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pt. „Trio” współczesnego kompozy-
tora Karola Bessy, w wykonaniu
Agnieszki Świerczak – fortepian,
Barbary Totoń – skrzypce i Marcina
Malinowskiego –klarnet. Następnie
muzycy zaprezentowali Trio c-mol
op. 101 Johannesa Brahmsa. W tym
utworze usłyszeliśmy Agnieszkę Ku-
łakowską – wiolonczela, Emi Ueno –

skrzypce oraz Łukasza Jankowskie-
go – fortepian. Dość licznie zgroma-
dzeni widzowie brawami nagrodzili
popisy młodych muzyków. Po kon-
cercie dyrektor gimnazjum Mariusz
Paradecki zaprosił wykonawców i wi-
dzów na kawę i ciasto.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2007

W okresie od 31 stycznia do 1 mar-
ca jedna Msza św. odprawiana jest
jako gregoriańska za śp. Grzegorza
Ogórka.

1. Za śp. Stefanię Wróblewską
2. Pierwszy piątek miesiąca,

przebłagalna za grzechy
parafian z róży św. Marii
Goretti, p. Ogórek, godz. 1000

Za śp. Kazimierza Orlikowskiego
(7. roczn. śmierci)
Za śp. Stanisława i Jadwigę
Dorniak (Czerniewo)

3. O pokój na świecie i w rodzinach
4. Za śp. Grzegorza Ogórka,

godz. 730

Za śp. Stanisława i Eugenię
Machniców oraz Leona
Cieszyńskiego, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Zuzi Kusaj,
w 5. rocznicę urodzin (int.
babci), godz. 1100

Za śp. Romana Zielke
(z Gołębiewa), godz. 1800

5. Za śp. Stefanię Wróblewską
6. Za śp. Romana Zielke

(z Gołębiewa)

7. Za śp. Stefana (7. rocznica
śmierci) i Stefanię Homów
oraz Mariannę i Czesława
Bobkowskich
Za zmarłych z róży
św. Franciszka z Asyżu
(Czerniewo)

8. Za śp. Tomasza (9. rocznica
śmierci) i Eckharda Sławińskich

9. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego

10. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Reginy
i Andrzeja Rogallów

11. Za śp. Witolda (1. rocznica
śmierci) i Mariannę Kosińskich,
godz. 730

Za śp. Leokadię Grot oraz
zmarłych z rodzin Grotów
i Macholów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Eugenię Smukałę (30.
dzień od pogrzebu), godz. 1100

Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 1800

12. Za śp. Gertrudę Dargacz
13. Za śp. Eugenię Smukałę
14. Dziękczynna i o błogosławień-

stwo Boże dla Katarzyny Keler,
w 18. rocznicę urodzin

15. Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek
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16. Za śp. Gertrudę Dargacz
17. Za śp. Jana Bukowskiego
18. Dziękczynna za uratowanie

życia w wypadku Anity Ogórek,
godz. 730

Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Gertrudę i Antoniego
Bremborów, godz. 1100

Za śp. Henryka Leszczyńskiego
i Wiktorię Wójtowicz, godz. 1800

19. Za śp. Eugenię Smukałę
20. O zdrowie i błogosławieństwo

Boże dla szafarza Eucharystii
Józefa Sroki, w rocznicę urodzin

21. Za śp. Aleksandra, Adama
i Waleskę Bławatów

22. Za śp. Eugenię Smukałę
23. Za zmarłych z rodzin Płocke

i Lisów
24. Dziękczynna w 28. rocznicę

sakramentu małżeństwa Danuty
i Jerzego Brokosów

25. Za śp. Gerarda Lewandowskiego
i Kurta Markowskiego, godz. 730

a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Magdaleny
Lewańczyk, w 18. rocznicę
urodzin, godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże w 40-lecie sakr.
małżeństwa Janiny i Kazimierza
Rucińskich, godz. 1100

Za śp. Aleksandra Plaka,
godz. 1800

26. Za śp. Eugenię Smukałę
27. Za śp. Sławomira Kowitza
28. Za śp. Leona i Jana Hendrychów

oraz zmarłych z rodzin
Hendrychów i Dończyków
(Czerniewo)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 lutego: Daria Szarmach

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 lutego: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny i Piotra Budników
9 lutego: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Agaty i Arkadiusza Kempików
29 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Tamary i Ireneusza Kołków
20 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Reginy i Andrzeja Rogallów
12 lutego: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny i Kazimierza Łangowskich
19 lutego: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Elwiry i Mieczysława Presiów

ODESZLI DO PANA

6 stycznia: zmarła w wieku 77 lat śp. Gertruda Dargacz z Trąbek Wielkich
7 stycznia: zmarła w wieku 74 lat śp. Eugenia Smukała z Ełganowa

15 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Gertrudy Świeczkowskiej
16 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Alberta Czerwińskiego
18 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Gertrudy Brembor
26 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Witolda Kosińskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.bop.eps.gda.pl/Kana

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


