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CZY WIERZYMY W PRZESĄDY I ZABOBONY?

Wydawałoby się, że rozwój na-
uki, coraz doskonalsze poznanie
praw przyrody wyeliminowały z na-
szych obyczajów i umysłów tzw. śre-
dniowieczne przesądy. Jest jednak
inaczej. Gdyby je wszystkie spisać,
powstałoby opasłe tomiszcze. Wiele
przesądów jest związanych z przyj-
mowaniem sakramentów, zwłaszcza
sakramentu małżeństwa, czy z na-
szą pracą lub zachowaniem.

Wyczytałem w 19 numerze „Go-
ścia Niedzielnego”, że niemowlęciu
po przyjściu na świat „trzeba ko-
niecznie” zawiązać czerwoną wstą-
żeczkę „na wszelki wypadek”, bo
„strzeżonego Pan Bóg strzeże”. Ta
kokardka ma strzec przed „rzuce-
niem uroku”.

Również i mamy w stanie bło-
gosławionym „muszą uważać” na
wiele rzeczy, nie chodzi tu o spra-
wy natury zdrowotnej, ale związane
z przesądami. Np. obcięcie włosów
wróży dziecku krótki rozum, farbo-
wanie – dziecko będzie miało rude
włosy, przytulanie psa grozi nowo-
rodkowi nadmiernym owłosieniem.
Noszenie łańcuchów na szyi grozi
owinięciem noworodka pępowiną.
Siadanie „po turecku” grozi tym, że
dziecko będzie miało krzywe nóżki,
a oblanie się (zwłaszcza brzucha)
przy zmywaniu może być przyczyną
alkoholizmu u dziecka. Przypatry-
wanie się twarzom innych wpłynie
na urodę dziecka, a znamię na ciele
jest wynikiem uchwycenia się za
rękę czy nogę w chwili jakiegoś
przestrachu.

Przed chrztem dziecka matka
nie może odwiedzać sąsiadów –
grozi to ogólną wszawicą. W kon-
taktach dziecka z innymi powinno
być zabezpieczone czerwoną wstą-
żeczką. A jeśli to nie poskutkowa-
ło i dziecko ciągle płacze, należy
wylać nad dzieckiem wosk, albo
„odczynić” przeciągając go przez
spódnicę. Chrzestną nie może być
kobieta w ciąży, wtedy niechybnie
jedno z dzieci umrze, a gdy nią
będzie wdowa, to dziecko będzie
nieszczęśliwe. Gdy chrzestnymi bę-
dą małżonkowie, to dziecko będzie
niepłodne lub się po ślubie rozwie-
dzie. No i jeszcze to! Nie wolno
chrześniakowi w prezencie ofiaro-
wać krzyżyka, bo to wróży krzyż
na całe życie. No i za krzyżyk ko-
niecznie trzeba zapłacić, jeśli jest
nabyty w miejscu świętym, to od
nieszczęścia się uchroni. Jeśli w cza-
sie chrztu „drze się wniebogłosy” to
dobrze! Będzie się zdrowo chowało.
Do becika należy włożyć koniecznie
monetę, znaczy to, że będzie zamoż-
ne. Powinno w prezencie otrzymać
łyżkę, by nie cierpiało głodu. Do pie-
luchy natomiast dać trochę cukru
– by miało słodkie życie. Inni dają
nawet maluchom notes, długopis, to
będzie w przyszłości miało chęć do
nauki. Po powrocie z kościoła trze-
ba malucha położyć na stole – to
będzie w przyszłości odznaczał się
gościnnością. Jeśli do chrztu ubiera
się dziecko najpierw od lewej ręki
to znaczy, że będzie „leworęczne”.
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Ile to przesądów i zabobonów
związano z przyjęciem sakramentu
małżeństwa (bo w średniowiecznej
Polsce cywilnych ślubów nie znano).
Przesądy te przetrwały do naszych
dni. Zacznijmy od maja. Także w na-
szej parafii patrząc w księgę ślubów
nie znajduję ślubów zawieranych
w maju. Dlaczego? Bo powiadają
„w maju ślub, w grudniu grób”.
A przecież to Maryjny miesiąc! No
i w nazwie miesiąca nie ma litery
„r”!. Jeśli jest litera „r”, szczęście
w małżeństwie gwarantowane (cho-
dzi tu o łacińskie nazwy miesięcy).
Gdy nie ma „r”, to drżyjcie mło-
dzi – nieszczęście nadchodzi. Panna
młoda nie może mieć przy sobie
róży czy łańcuszka, pereł, bo to
przynosi pecha! Powinna mieć na-
tomiast w bucie pieniądze – wtedy
będzie bogata, a nadto but musi
być nie dziurkowany, bo szczęście
małżeńskie będzie wyciekało. Pan
młody przed ślubem nie może też
zobaczyć sukni ślubnej swojej wy-
branki, aby żyli szczęśliwie. Deszcz
w dniu ślubu według jednych wróży
nieszczęście, a w innych regionach
kraju wróży błogosławieństwo – bo
to sam Bóg święci z nieba młodą
parę. (Nie wiem jaki przesąd jest
u nas!) Jeśli się czegoś zapomniało,
np. obrączek – nie wracać po nie
do domu, bo z tego małżeństwa
nic nie będzie. Podczas ceremonii
ciocia i babcia uważnie zerkają na
ołtarzowe świece. Nie daj Boże, by
która zgasła (choćby był przeciąg).
Ich zgaśnięcie zapowiada śmierć
małżonka stojącego po tej stronie
gdzie zgasła świeca. Po Mszy św.
oczywiście należy rzucić pieniądze

– które z nowożeńców więcej na-
zbiera, to będzie trzymało „kasę”.
Jeśli do zaślubionych z życzeniami
pierwszy podejdzie mężczyzna, np.
ojciec panny młodej – to dobry znak,
a gdy podejdzie kobieta, to z mał-
żeństwem będzie niedobrze. Ślub w
żadnym wypadku nie może być 13.
dnia miesiąca – wtedy wszystko co
złe może przyjść na to małżeństwo.
Przecież 13 maja był zamach na
życie papieża. To jest ewidentne po-
twierdzenie przesądu. No przecież
i 13 maja miało miejsce objawienie
fatimskie.

Sam nieraz byłem świadkiem,
jak domownicy obserwowali, gdy
po udzieleniu choremu sakramen-
tu gasiłem świece przed wyjściem
z domu. Raz zapytałem, czemu tak
obserwują. Odpowiedzieli: no bo jak
ksiądz zgasi świece, a dym skieru-
je się w stronę wyjścia, to chory
zaraz umrze. Więc teraz nie ga-
szę świec, aby chory, zaopatrzony
sakramentem żył jeszcze długo!

Gdy podczas kolędy panna usią-
dzie na krześle, z którego wstał
kapłan, to w tym roku na pewno
wyjdzie za mąż. Nie wiem czy to
dotyczy też tych krzeseł z kuch-
ni, które sobie czasem przynoszę,
zamiast podstawianego fotela. Dla
przykładu dodam, że przed laty
hodując prosiaki zauważyłem, jak
pracująca wtedy na plebanii pani,
dając im jedzenie, pluła do niego.
Pytałem czemu to robi. Odpowie-
działa, że wtedy lepiej jedzą i są
zdrowe.

Od tego czasu i ja zacząłem
przybierać na wadze! Nadto byłem
zdrowszy. A ile nasłuchałem się
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w młodości na wsi przesądów zwią-
zanych z wypasem bydła, z ilością
mleka dawanego przez krowy. Wy-
starczyło, że „czarownica” spojrzała
na krowę lub zabrała z podwórza
gospodarstwa źdźbło słomy, a kro-
wa od razu mniej dawała mleka
lub prawie wcale. Gdy gospodarz
zwoził do stodoły wozem snopki,
a spotkał „czarownicę”, to mu się
zaraz wóz ze snopkami przewracał
na drodze. Jeśli ktoś się powiesił,
należało koniecznie zabrać choć tro-
chę tego sznurka, „na szczęście”! Co
za przesądy!

Czy nie pokutują i dziś takie:
czarny kot przebiegający przez dro-
gę, wrócenie się po coś do domu, bo
się zapomniało, wstanie lewą nogą
i tym podobne!

Rodzi się pytanie – gdzie w Pi-
śmie św. Starego czy Nowego Te-
stamentu są takie zapisy. Czy w na-
uczaniu Kościoła jest gdzieś na-

pisane, że ślub w maju oznacza
nieszczęście? Skoro ani Pan Jezus,
ani Kościół nie przekazują podob-
nych treści, to skąd one się biorą?
Od złego ducha, który ma wpływ
na człowieka i odciąga nas od za-
wierzenia Bogu wszystkich naszych
ludzkich poczynań. To od Boga za-
leży, a nie od horoskopów, tarotów,
układu gwiazd, wróżek cygańskich
przepowiadających przyszłość.

Jak te wszystkie przesądy i zabo-
bony pogodzić z pierwszym przyka-
zaniem Bożym: „Nie będziesz miał
Bogów cudzych przede mną!” Wie-
lu mówi, że dzisiaj to przykaza-
nie jest nieaktualne. Nieprawda.
Jest bardzo często naruszane przez
nas. Tylko przy rachunku sumienia
trzeba głębiej przyjrzeć się naszym
przesądom.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2008

1 czerwca: 9. Niedziela Zwykła

Pwt 11,18.26–28
Rz 3,21–25a.28
Mt 7,21–27

Nigdy was nie znałem (Mt 7,23).
Najczęściej wydaje nam się, że ci,
których zna Jezus (a skoro zna,
to są Mu bliscy i kocha ich), to ci,
którzy prorokują w Imię Pana Boga,
powołują się na Niego, moralizują,
wyrzucają ze złych ludzi złe duchy,
jak kapłani, kaznodzieje, działacze

chrześcijańscy. Ci natomiast, którzy
tego nie czynią, są Mu obcy, niezna-
jomi. Słowa te są niespodzianką, bo
nie są kubkiem wody, ale wiadrem
wylanym na głowę. Okazuje się bo-
wiem, że właśnie do tych pierwszych
Jezus powiedział: Nie znam was.
Dzielimy ludzi na wierzących i nie-
wierzących, porządnych i niepo-
rządnych, apostołów i przeciwnych
apostolstwu. Jezus dzieli ludzi ina-
czej, bo szuka najważniejszej odpo-
wiedzi: Czy człowiek spełnia swo-
je powołanie, które wyznaczył mu
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Bóg? Czy kocha Boga i bliźniego nie
słowem, zewnętrznym gestem, lecz
tęsknotą duszy, czasem nawet za-
brudzonej, ale pragnącej pojednania
się z Bogiem, ze Źródłem światła,
czystości i dobra?

8 czerwca: 10. Niedziela
Zwykła

Oz 6,3–6

Rz 4,18–25

Mt 9,9–13

Pójdź za Mną! (Mt 9,9).

Pan Jezus swoje powołanie Mesja-
sza znalazł w tekście proroka Izaja-
sza (Łk 4,17–20). Czytał o ubogich,
więźniach i niewidomych. Czytał i o
naszych powołaniach. To my mamy
być tymi ubogimi, którzy pokładają
nadzieję w Bogu, a nie w port-
monetce. To my mamy być tymi
uwolnionymi więźniami, którzy wy-
zwalają się z wad, pretensji, słabo-
ści. Mamy być także niewidomymi,
którzy przejrzą. Jezus nie wybiera
prymusów, fachowców, utalentowa-
nych, wysokich i szczupłych, ale
wybiera tego, kogo chce, a więc
nawet gorszego od innych. Być po-
wołanym przez Boga to nie znaczy
być godnym tego powołania i sta-
nąć w szeregu po order z honorową
wstążką, ale być powołanym do peł-
nienia wielkiego trudu, ogromnego
zadania.

15 czerwca: 11. Niedziela
Zwykła

Wj 19,1–6a

Rz 5,6–11

Mt 9,36–10,8

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robot-
ników mało (Mt 9,37).

Jak rozumieć te słowa? Jedno tłu-
maczenie mówi: Wiele jest pracy, ale
tak mało ludzi. Drugie: Mała garst-
ka świętych może dokonać wielkiego
dzieła Bożego. Jezus nie powiedział:
Proście Pana żniwa, aby posłał wię-
cej robotników. Powiedział, aby ro-
botnicy poszli. Nie patrzy na ich
liczbę, stwierdza jedynie fakt: za-
wsze tak było – żniwo było wielkie,
a robotników było mało. Nawet gdy-
by do seminarium wstąpiło tysiąc
kleryków i zostało kapłanami, gdy-
by poszli na cały świat, to i tak
byliby jak kropla w morzu. Robot-
ników jest zawsze za mało. Przy
czym jeszcze z tych, którzy są, nie
wszyscy są robotnikami dobrymi.
Żniwo Pana jest wielkie. Coś więc
już się urodziło, dojrzało, stało się
złote w słońcu. Istnieje, chociaż tak
mało robotników.

22 czerwca: 12. Niedziela
Zwykła

Jr 20,10–13

Rz 5,12–15

Mt 10,26–33

Nie ma bowiem nic zakrytego, co by
nie miało być wyjawione (Mt 10,26).

Ile w tych słowach nadziei. W na-
szych czasach zło jest głośne, na-
pastliwe, zagłuszające. A ileż jest
ukrytego poświęcenia, dobroci, mi-
łości, modlitwy, pracy, bezintere-
sownej pomocy. Kiedyś się o tym
dowiemy.
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Dlatego nie bójcie się: jesteście waż-
niejsi niż wiele wróbli (Mt 10,31).

Za czasów Jezusa często płacono
za coś jak za dwa wróble. Jeden
wróbel nic więc nie znaczył. Jezus
jednak mówi, że Bóg o nim pamięta.
Ogromna, zupełnie niespodziewana
pochwała wróbla! Człowiek jest waż-
niejszy od wróbla, ale wróbel też
jest ważny, skoro sam Pan Bóg
go wspomina. Nawet to najlichsze
stworzenie, najmniej znane, będzie
odsłonięte w swoim pięknie.

29 czerwca: Uroczystość
Świętych Apostołów Piotra
i Pawła

Dz 12,1–11
2 Tm 4,6–9.17–18
Mt 16,13–19

O świętym Pawle
Święty Pawle nie odchodź daleko
nie porzucaj nas
pozostań blisko
jeszcze raz w liście nam napisz
o miłości co przetrwa wszystko

Ks. Jan Twardowski

WYDARZENIA W CZERWCU

Czerwiec jest miesiącem nabo-
żeństwa do Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa.

***
Niedziela, 1 czerwca jest dniem

dziękczynienia Panu Bogu za wol-
ną Polskę. We wszystkich kościołach
w Polsce taca niedzielna przeznaczo-
na jest na budowę świątyni Opatrz-
ności Bożej w Warszawie, wotum
wdzięczności narodu polskiego za
odzyskanie niepodległości.

***
3 czerwca, w środę planujemy

odwiedzić chorych w poszczególnych
wioskach naszej parafii: w Kleszcze-
wie, Czerniewie i Ełganowie, z Mszą
św. w Kleszczewie.

***
6 czerwca, I piątek miesiąca –

wynagrodzimy spowiedzią i Komu-
nią św. Panu Jezusowi za grzechy
nasze i całej parafii.

***

7 czerwca, I sobota miesiąca –
kontynuujemy w naszym sanktu-
arium nabożeństwa pierwszych so-
bót miesiąca, zgodnie z objawieniami
Matki Bożej w Fatimie. Zapraszam
czcicieli Matki Bożej do udziału
w tym nabożeństwie Maryjnym, na
które składają się: Różaniec fatim-
ski, 15-minutowe rozważanie nad
tajemnicami Różańca i Msza św.

***
12 czerwca, czwartek – obchodzić

będziemy 21. rocznicę koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej dokonanej na gdańskiej
Zaspie przez Sługę Bożego Jana
Pawła II podczas Mszy św. sprawo-
wanej przez Papieża dla ludzi pracy
z całej Polski.

Program obchodów
� 17.00 – wystawienie Najświętsze-

go Sakramentu z odsłonięciem
cudownego obrazu.
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� 17.05 – Koronka do Miłosierdzia
Bożego,

� 17.10 – Różaniec z litanią lore-
tańską i procesją Eucharystyczną
(panów strażaków proszę do bal-
dachimu i dzieci do prószenia
kwiatów).

� 18.00 – Uroczysta Msza św. kon-
celebrowana. Po Mszy św. śpiew
„Ciebie Boże chwalimy”.

� 21.00 – Apel Jasnogórski.

Zapraszam wszystkich parafian,
zwłaszcza na Mszę św..

***
13 czerwca, piątek – kolejna

43. rocznica moich święceń kapłań-
skich. Było nas wyświęcanych dzie-
sięciu księży. Dwóch zmarło, dwóch
jest poza granicami Polski i jeden
w diecezji elbląskiej. Pozostało nas
w diecezji pięciu:
� ks. prof. dr Andrzej Kowalczyk,

wykładowca w Seminarium Du-
chownym,

� ks. prałat Andrzej Rurarz, pro-
boszcz parafii św. Stanisława
w Gdańsku Wrzeszczu,

� ks. kanonik Bronisław Kobot, pro-
boszcz parafii św. Doroty z Mątów
w Gdańsku,

� ks. kanonik wicedziekan Gerard
Borys, proboszcz parafii św. Bar-
tłomieja w Mierzeszynie,

� ks. Edward Szymański, proboszcz
tutejszy.

***
14 czerwca, sobota – Mamy wy-

jazdową kongregację dekanalną.

***
20 czerwca, piątek – zakończenie

roku szkolnego i związane z tym
Msze św. dla uczniów i nauczycieli
poszczególnych szkół w parafii.

***
22 czerwca w naszym sanktu-

arium rozpoczną się rekolekcje dla
katechetów naszej archidiecezji, któ-
re poprowadzi ks. kanonik Adam
Kroll.

***
28 czerwca, sobota – planowana

jest pielgrzymka do Gietrzwałdu,
Stoczka Klasztornego i św. Lipki.
Wyjazd około godz. 5 rano. Koszt
w granicach 40 zł.

***
29 czerwca – Uroczystość Świę-

tych Apostołów Piotra i Pawła. Taca
tej niedzieli przeznaczona jest na
Stolicę Apostolską. My wspomina-
my 7. rocznicę poświęcenia placu
pod budowę kościoła Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie.

***
Oczekuję na decyzję w sprawie

lokalizacji planowanej budowy „ka-
plicy” w Ełganowie. Wiem, że to
jeszcze potrwa. Równolegle podją-
łem starania o wykonanie projektu
świątyni. Projekt architektoniczny
już jest. Pokazałem go Radzie Dusz-
pasterskiej na majowym posiedze-
niu. Sam projekt kosztuje 18 tys. zł
(bez obliczeń konstrukcyjnych), któ-
re będą kosztowały prawie tyle sa-
mo. Dotychczas, z kolędowych dat-
ków zapłaciłem 10 tys. zł. Czekam
na dalsze działania. Nadmienię, że
planuję, aby świątynia była pod we-
zwaniem Jana Pawła II. Byłby to
nasz hołd złożony wielkiemu Ro-
dakowi i podziękowanie za korona-
cję cudownego obrazu Matki Bożej
w Trąbkach Wielkich.

Ks. Edward Szymański
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BOŻE CIAŁO 2008
fotomigawki z procesji
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Tegoroczna trasa procesji Bożego Ciała była identyczna z zeszłoroczną. Na zdjęciach
prezentujemy poszczególne ołtarze wzniesione przy krzyżu koło poczty, na posesji
państwa Świerczków, przed wejściem do gimnazjum oraz przed urzędem gminy
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KONSEKRACJA PIERWSZYM ZNAKIEM EUCHARYSTII

Głównym znakiem Mszy Świę-
tej jest konsekracja, podstawowy
i pierwszy znak Eucharystii. Na
znak dzwonka, z wiarą klękamy,
aby gest po geście, słowo po sło-
wie, które wyszły z rąk Chrystusa,
okazać szacunek wobec tego Znaku.

Wszystkie znaki mają swój po-
czątek w znaku konsekracji. Litur-
gia Słowa przygotowuje nasz umysł
do konsekracji. Ofiarowanie (ofer-
torium) chleba i wina na ołtarzu
przygotowuje nasze serca do konse-
kracji. Komunia, która następuje po
akcie konsekracji jest aktem końco-
wym tego znaku.

Umiejscowienie znaku konsekra-
cji pośrodku liturgicznego aktu,
podkreśla jego centralny charakter,
gdyż jest on sercem Mszy Świętej.
Oprócz znaku czci i szacunku wo-
bec tego znaku, ważnym elementem
w momencie konsekracji jest zacho-
wanie milczenia. Znak dzwonków,
okadzanie hostii i kielicha podczas
podniesienia Ciała i Krwi Pańskiej
przez celebransa, podkreślają wiel-
ką godność tego Znaku. Podniesienie
świętych Postaci jest chwilą kontem-
placji przez wspólnotę oraz podkre-
śleniem, że konsekracja jest ważna
i stawia przed każdym uczestnikiem
zgromadzenia poważne wymagania.

Jak mamy przeżywać znak kon-
sekracji?

Jan Paweł II podczas uroczysto-
ści I Komunii Świętej w Łodzi tak
mówi o konsekracji jako darze.

„Pan Jezus powiedział do Apo-
stołów podczas Ostatniej Wieczerzy;

powiedział – naprzód nad chlebem:
«To jest Ciało moje, które za was bę-
dzie wydane» (Łk 22,19). A później,
nad kielichem pełnym wina powie-
dział: «To jest moja Krew. . . która za
was i za wielu będzie przelana» (Łk
22,20). Kiedy to mówił, miał przed
oczyma swoją śmierć na Krzyżu. To
właśnie na krzyżu wypełniły się te
słowa – raz jeden i na całą wieczność:
Ciało Chrystusa zostało wydane na
ofiarę, a była to ofiara krwawa:
Krew została przelana. . . dla nas
i dla naszego wiecznego zbawienia.
To stało się raz jeden jedyny na
Kalwarii, w Wielki Piątek. W Wie-
czerniku jednakże to, co miało się
dokonać w Wielki Piątek, Pan Jezus
ustanowił Najświętszym Sakramen-
tem Kościoła pod postacią chleba
i wina.

Gdy więc krwawa Ofiara na
Krzyżu dokonała się raz i na za-
wsze, Sakrament tej Ofiary pod
postacią chleba i wina ma się speł-
niać w Kościele stale, z dnia na
dzień, i z pokolenia na pokolenie.
Pan Jezus powiedział do Apostołów
w Wieczerniku: «to czyńcie na moją
pamiątkę!’» (Łk 22,19). «To czyńcie»
– to znaczy: powtarzajcie i odnawiaj-
cie Ofiarę mego Ciała i Krwi pod
postaciami chleba i wina.

Dlaczego zaś chleba i wina? Aże-
by Ciało i Krew Chrystusa mogły
być naszym pokarmem. Chleb służy
człowiekowi za pokarm, a wino jest
napojem – zwłaszcza w krajach po-
łudniowych – tam, gdzie Pan Jezus
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żył i ustanowił Sakrament swojej
Ofiary.”

W każdej Mszy Świętej, pod-
czas konsekracji, Chrystus czyni się
chlebem życia tzn. oddaje się w da-
rze.

„Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki. Chlebem, który
Ja dam, jest moje ciało za życie
świata” (J 6,51). „Ciało moje jest
prawdziwym pokarmem” (J 6,55).

Chrystus czyni się pokarmem,
tzn. oddaje się w darze. „Jam jest
chleb życia. Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął” (J 6,35).

Chrystus czyni się napojem,
tzn. oddaje się w darze. „Kto pije
moją Krew, ma życie wieczne, a ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J
6,54). „Krew moja jest prawdziwym
napojem” (J,6,55).

Konsekracja jest znakiem uni-
cestwienia. Chrystus czyni się po-
karmem. . . Chrystus czyni się napo-
jem. . ., to znaczy składa się w ofie-
rze, unicestwia się dla człowieka,
dla każdego z nas.

On nie chce być sam. Dlatego
zaprasza, abyśmy się z Nim połączy-
li. Mówi: „Kto spożywa moje Ciało
i Krew moja pije, trwa we Mnie,
a Ja w nim” (J 6,56); „Kto Mnie
spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J
6,57).

Czy potrafię skorzystać z tego za-
proszenia? Dostosować się do znaku
konsekracji, aby w pełni go przeżyć.

Na otwarcie rytu konsekracji
w czasie Mszy świętej celebrans
mówi: „Tej nocy, której był wy-
dany. . .” To wspomnienie poważne
i straszliwe nocy, która dotyka nas
wszystkich, noc zdrady, która czeka
na nas poza Kościołem, zdrady, na
którą trzeba być przygotowanym. . .

Po konsekracji, z radością „Gło-
simy śmierć Twoją!” Czy jednak
głosimy? Chrystus złożył swoje cia-
ło w ofierze za mnie, a ja? Czy
unicestwiłem samego siebie (swój
egoizm), aby zmartwychwstać do
miłości?

Konsekracja powinna zrodzić we
mnie pragnienie pełni życia. Dla-
tego celebrans w modlitwie eucha-
rystycznej prosi o pełnię miłości sło-
wami: „Obdarz nas pełnią Ducha”.
Pełnia życia to nie tylko pragnienie,
ale i zadanie. Konsekracja żąda ode
mnie bardzo wiele. Mam stać się
ofiarą przez wszystkie dni, z Chry-
stusem, przez Chrystusa i w Chry-
stusie – przez wszystkie godziny
i wszystkie minuty, we wszystkich
sytuacjach.

W konsekracji Chrystus się uni-
cestwia dla nas, abyśmy my wcho-
dząc z Nim w komunię „mieli Jego
uczucia, Jego upodobania, Jego
myśli, Jego życie, On we mnie,
ja w Nim.”

Jan Paweł II mówił: „Tylko dzię-
ki Eucharystii możliwa jest praktyka
heroicznych cnót chrześcijańskich:
miłości, aż do przebaczenia nieprzy-
jaciołom, do miłości tych, którzy
zadają nam cierpienie, do oddania
swojego życia za bliźniego; czystości
w każdym wieku i sytuacji życiowej;
cierpliwości, zwłaszcza w cierpieniu
i kiedy się jest wzburzonym z po-
wodu milczenia Boga w dramatach
historii lub swojej egzystencji. Bądź-
cie dlatego zawsze duszami żyjącymi
Eucharystią, byście mogli być praw-
dziwymi chrześcijanami.”

Ks. Adam Kroll
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WIARA RODZICÓW
Budzenie wiary

Już od chwili przyjścia na świat
dziecko odczuwa silną potrzebę
przebywania blisko osoby, która je
kocha. Potrzebuje miłości rodzi-
ców i poczucia bezpieczeństwa –
wówczas czuje się szczęśliwe.

A co dzieje się z dzieckiem, któ-
re nie czuje tego szczęścia? Dziecko
już urodzone, aby żyć i rozwijać się
normalnie, potrzebuje odpowiednie-
go środowiska, bez którego grozi
mu śmierć psychiczna. Jest nim
łono grupy rodzinnej. Najczęściej
jest to grupa przyjazna, ciepła, od
pierwszych chwil kochająca. Zdarza
się jednak, że dla dziecka przycho-
dzącego na świat jakby brakowa-
ło miejsca: albo matka za młoda,
albo ojca nie ma, albo po pro-
stu rodzicom brak poczucia odpo-
wiedzialności. Od samego początku
brak miłości rodziców powoduje, że
dziecko trafia w psychiczną pustkę
i chłód emocjonalny. Może to być
pustka własnego domu, gdy rodzice
choć utrzymują dziecko i mieszkają
z nim, ale zajęci własnymi sprawa-
mi odrzucają je psychicznie. Może
to być odtrącenie całkowite. . .

Czy jest możliwe, aby w takiej
atmosferze, braku miłości rodziców
i poczuciu bezpieczeństwa, mogła
budzić się wiara w życiu małego
dziecka?

Wzajemna miłość małżonków
w okresie życia płodowego ich dziec-
ka, a później atmosfera spokoju i mi-
łości jest czynnikiem sprzyjającym

rozwojowi u dziecka podstawowej
zasady: Bóg nas kocha i w niepo-
jęty sposób towarzyszy całemu
naszemu życiu. Dziecko, które ni-
gdy nie zaznało miłości, nie potrafi
otworzyć swego serca przed Bogiem,
który jest blisko i miłuje je.

Niepostrzeżenie i nieświadomie
dziecko samo odkryje Boga – dużo
wcześniej, niż będzie potrafiło to
zrozumieć – słysząc Jego Imię
wymawiane przez rodziców, wi-
dząc ich modlitwę, oglądając ilu-
stracje z życia Jezusa i Maryi,
patrząc na krzyż wiszący obok jego
łóżeczka. . .

Kiedy się budzi świadomość
dziecka, uczy się ono żyć z Bogiem,
jeśli tylko dla jego bliskich Bóg jest
rzeczywiście Kimś żywym i zawsze
obecnym. Trzeba pamiętać, że reak-
cje dorosłych na wszelkie wydarze-
nia kształtują osobowość dziecka.
W sprawach wiary, podobnie jak
w innych dziedzinach życia, pierw-
sze kroki w wychowaniu dziecka są
pewnego rodzaju nieświadomym
wpływaniem na nie. Zachowa-
nie najbliższego otoczenia, zwłasz-
cza rodziców, oddziałuje na rozwój
dziecka, tworzy się między nimi
rodzaj więzi.

Wiara rodziców podsyca wia-
rę dziecka.

W miarę upływu czasu dziec-
ko powinno spotykać także innych
chrześcijan – dorosłych i dzieci
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żyjących w tej samej wierze i po-
stępujących zgodnie z jej zasada-
mi. Te obserwacje mogą okazać się
ważniejsze niż wszelkie wyjaśnienia
i rozmowy. Na przykład uczestnicze-
nie we Mszy świętej, kiedy dziecko
widzi modlących się ludzi, pomoże
mu z pewnością nauczyć się mo-
dlitwy we wspólnocie większej niż
grono najbliższej rodziny.

W oparciu o tych kilka wska-
zówek, nie możemy zapominać, że
dziecko jest wolne – jak każdy z nas
– potrafi przyjmować i odrzucać.
Wychodząc z najbardziej religijne-
go domu, zderzy się z powszechnie
panującą obecnie atmosferą braku
wiary. Już w przedszkolu spotka
kolegów, którzy nie znają Boga lub
nawet Go wyśmiewają.

Każde dziecko ma swój „ta-
jemniczy ogród”, sekretne miejsce
duszy, w którym rozwija się jego

osobowość. Jako rodzice szanujmy
i chrońmy ten ogród, bowiem po-
przez chrzest Bóg umieścił tam
życie, które może rozkwitnąć lub
zwiędnąć, tak jak ziarno z przypo-
wieści.

Zachowajmy nadzieją. Wierzmy
w moc Boga, który jest w sercach
naszych dzieci.

Jeśli już we wczesnym dzieciń-
stwie uda się nam stworzyć prawdzi-
wą więź między dzieckiem i Bogiem,
ta wiara na pewno przetrwa przez
całe życie, pokonując wszystko, co
mogłoby ją zniszczyć.

A czy dla rodziców, nie będzie
wielką radością lepsze odkrywanie
Boga, poprzez rozmowy o Nim ze
swoim dzieckiem?

Budząca się wiara dziecka
podsyca naszą.

Ks. Adam Kroll

GDAŃSK W POLITYCE
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA (cz. I)

Pierwsze potwierdzone źródłowo
zetknięcie się Kazimierza Jagielloń-
czyka z zagadnieniami gdańskimi
miało miejsce, gdy młody książę
przebywał jeszcze na Litwie. 30 lipca
1440 roku Kazimierz już jako wielki
książę zwrócił się w liście do Rady
Miasta Gdańska z interwencją, aby
gdańszczanie zadośćuczynili słusz-
nym pretensjom Iwana Buławina
z Połocka. Sprawa miała swój począ-
tek, gdy Litwą w imieniu Jagiełły
władał wuj Kazimierza Świdrygiełło.
W tych latach nasz patron angażo-

wał się w rozstrzyganie rosnące-
go antagonizmu między kupcami
z Gdańska i Kowna. Z kolei w dniu
26 października stany pruskie na
zjeździe w Gdańsku prosiły księcia,
aby zapewnić kupcom z Pomorza
takie swobody w handlu, jakimi Li-
twini cieszyli się u ujścia Wisły.
Jak widzimy, konkurencja w handlu
istniała zawsze. Kazimierz pismem
z 22 stycznia 1441 r. potwierdził
wszystkie uprawnienia i przywile-
je, jakimi cieszyli się kupcy pru-
scy w Kownie. W maju 1444 r.
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Fragment wielkiego przywileju dla Gdań-
ska nadanego przez Kazimierza Jagiellończyka
w 1457 r.

wielki mistrz Konrad Erlichshausen
(1441–1449) zaproponował Jagiel-
lończykowi odbycie zjazdu w Skir-
stymoniu. Przedmiotem spotkania
była sprawa wolności handlu Litwi-
nów w Prusach. Mieszkańcy wiel-
kiego księstwa przedstawili dowody,
że już dawno mieli prawo swobodne-
go handlu nad Motławą. Problemów
nie udało się rozwiązać, bo w 1447 r.
Kazimierz zastosował sankcje wo-
bec gdańszczan, zakazując handlu
z nimi. Król chciał, aby handel pru-
sko-litewski odbywał się na równych
prawach. Po wielu latach, u schyłku
swojego panowania, w lutym 1492 r.

powiedział w Wilnie dele-
gacji stanów pruskich: „To
jest najlepiej, gdy jedna rę-
ka myję drugą tak, że oboje
pozostają czyste”.

Gdańszczanie byli bardzo
aktywni w handlu, docie-
rając również pod Wawel.
Przywozili sukno i śledzie,
a wywozili produkty leśne,
przede wszystkim drewno.
W 1449 r. król i rada ko-
ronna skarżyli się wielkie-
mu mistrzowi na utrudnie-
nia, jakie napotykali kupcy
krakowscy w Gdańsku. Po-
dobne spory miały miejsce
w latach późniejszych, gdy po
śmierci Konrada von Erlich-
shausena władzę w Malbor-
ku objął jego bratanek Lu-
dwik von Erlichshausen. Do
dawnych sporów kowieńsko-
-gdańskich dołączyły nowe
krakowsko-gdańskie. Proble-
my te omawiał król z mi-
strzem Ludwikiem na zjeź-
dzie w Nieszawie pod koniec

lipca 1452 r. 2 sierpnia na zjeź-
dzie krakowianie skarżyli się przed
mistrzem, że Gdańsk nie stoso-
wał praw o „gościach” i nakazał
im wnosić różne opłaty za pra-
wo do handlu. Wszystko to świad-
czyło o osobistym zainteresowaniu
Kazimierza problemem współpracy
z Gdańskiem. Spory litewsko-gdań-
skie i polsko-gdańskie uświadomiły
mu znaczenie grodu nad Motławą
dla rozwoju handlu w jego państwie.
Nie dziwi też opinia wygłoszona
przez wysłanników miasta, którzy
w lutym 1454 r. sondowali stano-
wisko królewskie, co do pomysłu
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przyłączenia Gdańska do korony.
W niemieckim tekście gdańszczanie
stwierdzali: „Królowi ze wszystkich
sił zależy na Gdańsku”.

Tymczasem Gdańsk był nie tylko
w sporze z miastami Litwy i Korony,
ale również stosunki z Krzyżakami
stale się antagonizowały. W 1440 r.
w Kwidzynie został założony Zwią-
zek Pruski, na czele którego stanął
Jan Bażyński. Na początku istnienia
w Związku główną rolę grali miesz-
czanie Kwidzyna, Torunia i Elblą-
ga. Celem organizacji było przeciw-
działanie nadużyciom krzyżackim
i udział w rządach stanów pru-
skich. Na przełomie 1453–1454 r.,
kiedy w Związku pewną rolę za-
czynali odgrywać gdańszczanie, po-
jawiła się myśl, aby wypowiedzieć
posłuszeństwo Malborkowi i poddać
się Kazimierzowi Jagiellończykowi.
Tajna Rada Związku prosiła pismem
z 8 stycznia 1454 r., aby miasto przy-
słało pełnomocników z uwagi na
„ciężkie i wielkie sprawy”, jakie bę-
dą rozstrzygane. Gdańsk wyposażył
swych przedstawicieli – burmistrza
Reinholda Niederhofa i rajcę Kurta
von Dalena – w całkowite pełnomoc-
nictwo i wysłał do Torunia. Następ-
nie Tajna Rada listem z 7 lutego
1454 r. stwierdziła, że wypowiedze-
nie posłuszeństwa wielkiemu mi-
strzowi nastąpiło tak „jak to zostało
postanowione”, a gdańszczanie mają
działać tak „jak już wiedzą i jak to
zostało uzgodnione”. 4 lutego 1454 r.
Związek Pruski wypowiedział posłu-
szeństwo wielkiemu mistrzowi, a w
Gdańsku wybuchło powstanie an-
tykrzyżackie. Rajcowie gdańscy wy-
słali do Kazimierza swych posłów,
Wilhelma Jordana i Jana Meyde-
burga, którzy mieli żądać od króla,

aby między innymi przyłączył do
miasta część Żuław z Grabinami
i bliski Trąbkom Sobowidz. Ponadto
chciano przejąć na własność miasta
wielkie młyny krzyżackie. Całą dele-
gację 20 lutego przyjął na audiencji
w Krakowie Kazimierz Jagielloń-
czyk. Król zdawał sobie sprawę ze
swej silnej pozycji w stosunku do
gdańszczan. Przedstawiciele innych
miast prosili go o pomoc i przy-
łączenie do królestwa. Po licznych
rozterkach, naradach i przetargach
mimo sprzeciwu Zbigniewa Oleśnic-
kiego 6 marca 1454 r. Kazimierz wy-
stawił akt inkorporacji (wcielenia)
Prus do Polski. Ponadto Kazimierz
specjalnie dla miasta Gdańska zniósł
wszelkie cła na wodzie i lądzie oraz
zrzekł się na rzecz grodu wykonywa-
nia prawa nadbrzeżnego. Te punkty
niewątpliwie wynegocjowali gdańsz-
czanie osobiście z naszym wład-
cą. Gdyby dążyli do zatwierdzenia
wszystkich pierwotnych postulatów,
mieliby przeciw sobie króla, więc
„z dwojga złego wybrali to najlep-
sze”. 15 kwietnia w Toruniu przed-
stawiciele Związku złożyli przysięgę
wierności na ręce reprezentanta kró-
la, kanclerza Jana Koniecpolskiego.
Uspakajał on mieszczan, że „muszą
otrzymać przywileje” od króla, a ci
chcąc sobie zjednać otoczenie kró-
lewskie, prosili radę miejską, aby ta
przysłała wino i sukno londyńskie.
Stwierdzono, że podarki czynią lu-
dzi ustępliwymi – „nikt nie może
gołą ręką się obronić, jeśli chce coś
uzyskać i musi coś zostawić”.

c.d.n.

Mariusz Paradecki
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CENTRUM REHABILITACJI CARITAS
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

im. Stanisława Kostki

Adres:

83–043 Trąbki Wielkie,
ul. Pasteura 1,
e-mail: trabki@caritas.pl
tel. 0 58 305 45 22, 305 45 60,
fax 0 58 322 01 36

Centrum Caritas w Trąbkach
Wielkich tworzą:
� Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-

cyjno-Wychowawczy
� Oddział Wczesnego Wspomagania

Rozwoju Dziecka
� Zakład Rehabilitacji Ambulato-

ryjnej

Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczy jest
pierwszą niepubliczną placówką
edukacyjną prowadzoną przez Ca-
ritas Archidiecezji Gdańskiej. Dwu-
dziestu niepełnosprawnych intelek-
tualnie uczniów w wieku 6–25 lat
realizują w nim obowiązek szkol-
ny. Placówka zapewnia naukę, te-
rapię pedagogiczną, logopedyczną,
psychologiczną i rehabilitacje o wy-
sokim standardzie, z udziałem do-
świadczonej i wykwalifikowanej ka-
dry.

Wczesne Wspomaganie Roz-
woju jest nową formą pomocy dla
dziecka niepełnosprawnego w wieku
0–6 lat i jego najbliższego otoczenia.

Zadaniem oddziału jest prowa-
dzenie wielospecjalistycznej, kom-
pleksowej, skoordynowanej i cią-
głej pomocy dziecku zagrożonemu

niepełnosprawnością lub niepełno-
sprawnemu oraz jego rodzinie. Od-
dział dba o rozwój psychoruchowy
i społeczny dziecka od chwili wykry-
cia niepełnosprawności do momentu
podjęcia nauki w szkole.

Zakład Rehabilitacji Ambu-
latoryjnej NZOZ Caritas świadczy
usługi rehabilitacyjne dla wszyst-
kich mieszańców gminy. Uspraw-
nianie odbywa się w specjalnie
przygotowanych salach do kinezy-
terapii, fizykoterapii, terapii ma-
nualnej, masażu oraz salach gim-
nastycznych. Placówka wyposażona
jest w aparaturę do światłolecznic-
twa, laseroterapii, magnetoterapii,
elektroterapii i krioterapii.

Działalność rehabilitacyjna fi-
nansowana jest przez Narodowy
Fundusz Zdrowia

Centrum Rehabilitacyjne św.
Stanisława Kostki stymuluje rozwój
fizyczny, psychoruchowy, intelektu-
alny i społeczny niepełnospraw-
nych. Placówka prowadzi rehabi-
litacje leczniczą i społeczną, terapię
w zakresie rozwijania dojrzałości ży-
ciowej, sprawności w samoobsłudze,
i zaradności osobistej. Podopiecz-
ni korzystają z kynoterapii – hipo-
i dogoterapii.

Centrum wspiera otoczenie
osób niepełnosprawnych. Prowadzi
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Zajęcia plastyczne w Centrum Rehabilitacji Caritas

Hipoterapia w Centrum Rehabilitacji Caritas
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warsztaty i poradnictwo psychope-
dagogiczne oraz rehabilitacyjne dla
rodzin i opiekunów osób niepeł-
nosprawnych. Promuje działalność
wolontariatu na rzecz osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie oraz
animuje działania integrujące śro-
dowisko osób pełno- i niepełno-
sprawnych.

Działalność Centrum Rehabili-
tacji jest całkowicie bezpłatna.

Z pomocy w Centrum Ca-
ritas skorzystać mogą dzieci,
młodzież i dorosłe osoby nie-
pełnosprawne oraz ich rodziny
i opiekunowie.

Placówka oferuje:
� kompleksowe wspomaganie roz-

woju dzieci niepełnosprawnych,
bądź zagrożonych niepełnospraw-
nością i ich rodzin od momentu
urodzenia do rozpoczęcia nauki
w szkole,

� szkołę dla dzieci niepełnospraw-
nych na poziomie wczesnoszkol-
nym, podstawowym i gimnazjal-
nym,

� zajęcia wyrównawcze – terapię
pedagogiczną, psychologiczną i lo-
gopedyczną,

� rehabilitację leczniczą,
� konsultacje medyczne,
� usprawnianie ruchowe i działania

fizjoterapeutyczne,
� hipoterapię,
� dogoterapię,
� rehabilitację społeczną,
� zajęcia psychologiczne dla osób

niepełnosprawnych i ich rodzin,
� zajęcia logopedyczne z wykorzy-

staniem elementów komunikacji
alternatywnej,

� terapię manualną (arteterapia,
bajkoterapia, drama),

� terapię stymulacyjną (muzykote-
rapia, światłoterapia, relaksacja),

� zajęcia komputerowe,
� zajęcia samoobsługowe – trening

jedzenia i czystości,
� kształtowanie umiejętności pra-

widłowego zachowania się w kon-
taktach międzyludzkich,

� kontakty z lokalną społecznością
poprzez zabawy i spotkania inte-
gracyjne,

� kontakt z kulturą i sztuką poprzez
wyjazdy do kina, teatru itp.

Dyrektor Centrum Rehabilitacji
Patrycja Osińska

III TRĄBKOWSKI DZIEŃ GODNOŚCI
Osób Niepełnosprawnych

Blisko 300 osób niepełnospraw-
nych – podopiecznych i przyja-
ciół Caritas Archidiecezji Gdańskiej
8 maja 2008 roku hucznie święto-
wało Dzień Godności Osób Niepeł-
nosprawnych zorganizowany przez

Centrum Rehabilitacji w Trąbkach
Wielkich.

Dzieci i młodzież niepełnospraw-
na – uczniowie Ośrodka Rehabi-
litacyjno Edukacyjno Wychowaw-
czego w Trąbkach Wielkich za-
prosili do swojej nowej siedziby
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niepełnosprawnych podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej Ca-
ritas z Gdyni, Rumi, Krzywego
Koła i Łapina, niepełnosprawnych
podopiecznych OREW Pierszczewo
oraz pełnosprawnych rówieśników
z Przedszkola i Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich i Kłodawy, by
wspólnie świętować Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych.

Obchody rozpoczęła uroczysta
Msza święta w intencji zdrowia
i pomyślności osób niepełnospraw-
nych celebrowana przez dyrektora
Caritas Archidiecezji Gdańskiej –
Księdza Ireneusza Bradtke.

Ksiądz prałat Edward Szymań-
ski gospodarz parafii Wniebowzięcia
NMP przedstawił historię powsta-
nia Sanktuarium w Trąbkach Wiel-
kich.

Podopieczni Caritas ofiarowali
Matce Boskiej Trąbkowskiej srebną
różę w podziękowaniu za powstanie
nowego Centrum Rehabilitacji.

Spotkanie integracyjne obfito-
wało w występy muzyczno – kaba-
retowe przygotowane przez pełno-
i niepełnosprawnych artystów. Nie
zabrakło gier, zabaw i konkursów
sportowych. Było malowanie twa-
rzy, asfaltu i plakatu pt. „Kocha,
Lubi Szanuje”.

W trakcie imprezy zjedzono 300
drożdżówek i wysmażono na grillu
30 kilogramów kiełbasy.

Spotkanie potwierdziło, iż
w trakcie wspólnej zabawy zni-
kają bariery i ograniczenia. Dzieci
i młodzież tak naprawdę niewiele
dzieli, a tak bardzo wiele łączy.

Patrycja Osińska

Uczestnicy Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wypełnili trąbkowski kościół
podczas Mszy św. odprawionej w ich intencji
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MUZYKA CHÓRALNA
w Trąbkach Wielkich

Występ Chóru Młodzieżowego z Bensheim w trąbkowskim gimnazjum

W piątek, 23 maja gimnazjum
w Trąbkach Wielkich rozbrzmiewało
muzyką chóralną. Do szkoły przybył
Chór Młodzieżowy z Bensheim, aby
wspólnie z naszym chórem gimna-
zjalnym odbyć warsztaty muzyczne
i wystąpić ze wspólnym koncertem.
Podczas warsztatów młodzież ćwi-
czyła emisję głosu, poznawała pieśni
ludowe kolegów. . .

Warsztaty prowadzili dyrygenci
obu chórów – Martin Detterbeck
i Janusz Beyer.

Ukoronowaniem warsztatów by-
ły wspólne koncerty, podczas których
najpierw każdy z chórów zaprezen-
tował swój repertuar, na zakończe-
nie oba chóry wystąpiły wspólnie,
prezentując przygotowane podczas
warsztatów pieśni. Pierwszy koncert
odbył się w gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich. Dzięki zaangażowa-
niu Margaret Kutschke ze Związku
Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku,

następnego dnia chóry wystąpiły ze
wspólnym koncertem w dwóch ko-
ściołach – Świętej Brygidy i Świętego
Ojca Pio w Gdańsku.

Podczas warsztatów i wspólnych
koncertów byliśmy świadkami, że
muzyka nie tylko nie zna granic,
pozwała przełamywać wszelkie ba-
riery (również językowe), ale ułatwia
nawiązywanie przyjaźni. Mam na-
dzieję, że wkrótce spotkamy się na
kolejnych warsztatach, tym razem
w Bensheim – napisał w kronice
szkolnej Martin Detterbeck.

Spotkanie obu chórów odbyło się
dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej
współpracy Haralda Webera i Mar-
tina Detterbecka z strony niemiec-
kiej oraz pani Margaret Kutschke
ze Związku Mniejszości Niemieckiej
w Gdańsku.

Dorota Niewiadomska
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WYCIECZKA DO PARYŻA
Trąbkowscy gimnazjaliści poznają Europę

Od lat uczniowie gimnazjum cze-
kają z niecierpliwością na organizo-
wane w maju wycieczki zagranicz-
ne. W tym roku wybraliśmy się do
Paryża. . .

Paryż powitał nas piękną pogo-
dą, dzięki czemu bez żadnych prze-
szkód mogliśmy podziwiać wspania-
łe widoki z Wieży Eiffla, spacero-
wać po Champs Elysees, wzgórzach
Montmartre oraz ogrodach Luwru
i Wersalu, rozkoszować się rejsem po
Sekwanie. Podczas wycieczki zwie-
dziliśmy najbardziej znane muzea
– Luwr, Orsay, Wersal, Pałac Inwa-
lidów, bawiliśmy się w Disneylan-
dzie, poznaliśmy francuską kuch-
nię. W drodze do Paryża zwiedzi-
liśmy uroczą starówkę w Bielefeld
(w Niemczech), oraz Brukselę.

Mam nadzieję, że wyjazd ten
rozbudził w uczestnikach chęć po-
dróżowania itp.

Jak oceniają uczniowie ten wy-
jazd? Kilka opinii. . .

Wycieczkę do stolicy Francji
uważam za bardzo udaną i god-
ną pozazdroszczenia.

W Paryżu ujrzałam wiele pięk-
nych miejsc. Najbardziej spodobały
mi się ogrody wersalskie, które
swym pięknem doskonale uzupeł-
niają rezydencję królewską Ludwi-
ka XIV. Inne miejsce, które również
bardzo utkwiło mi w pamięci to

Muzeum Orsay. Moją uwagę przy-
ciągnęły przede wszystkim dzieła
impresjonistów oraz postimpresjo-
nistów.

Niezwykłym momentem było
przede wszystkim ujrzenie wieży
Eiffla oraz portalu katedry Notre
Dame, a także zwiedzenie Luw-
ru. Paryż jest bardzo przyjaznym
miejscem dla turystów. Francuzi są
bardzo miłymi i życzliwymi ludźmi.

Dzięki nauczycielom z Gim-
nazjum odkryłam piękno Paryża
i mam nadzieję, że jeszcze tam
powrócę.

Aneta Zawicka, kl. IId

Uważam, że wycieczka do Pa-
ryża była jedną z najbardziej uda-
nych. Największe wrażenie zrobiła
na mnie Wieża Eiffla. Podobała mi
się szczególnie wieczorem, gdy sie-
dząc na schodach podziwialiśmy, jak
zaczęła pięknie świecić. Wyglądało
to tak, jakby przez Wieżę przenikały
malutkie, jasne gwiazdy. Myślę, że
w tej chwili każdy czuł to samo,
co ja, lecz uczucia tego nie da się
opisać słowami, samemu trzeba to
poczuć. Moim marzeniem od zawsze
było pojechać do Paryża i dzięki ro-
dzicom i nauczycielom udało się to
marzenie spełnić.

Kasia Mielnik, kl. IId
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Trąbkowscy gimnazjaliści wraz z nauczycielami w Paryżu przed katedrą Notre
Dame i nocą u stóp wieży Eiffla
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Pod opieką nauczycieli oraz prze-
wodnika zwiedziliśmy Pałac Kró-
lewski, Luwr, Ogrody Tuileries,
Plac Concorde, Champs Elysees,
Łuk Triumfalny, La Defense, wieżę
Eiffla, Łuk Triumfalny oraz wiele
innych pięknych zabytków Paryża
i jego okolic. Najbardziej podobała
mi się wieża Eiffla. Widok z niej na

cały Paryż jest przepiękny. Równie
interesujący był całodniowy wyjazd
do Disneylandu. Ogólnie wyjazd był
bardzo ciekawy i z chęcią wybrała-
bym się tam jeszcze raz.

Ola Kicińska, kl. IIc

Opracowała Dorota Niewiadomska

MAJOWE REFLEKSJE

Jak pamiętam, od najmłodszych
lat, w Ełganowie, podobnie, jak
w wielu miejscowościach w kraju,
gdy przychodził maj, wierni licznie
gromadzili się przy figurze Matki
Bożej Różańcowej. Kilkanaście lat
temu w nabożeństwie związanym ze
śpiewaniem ku chwale Matki Je-
zusa Chrystusa Litanii loretańskiej
w naszej wsi uczestniczyła spora gru-
pa dzieci i młodzieży. Wszyscy pod
przewodnictwem zelatorek Żywego
Różańca modliliśmy się w skupieniu.

W tym roku podobnie, kiedy tylko
mogłem, uczestniczyłem w Nabożeń-
stwie majowym przy figurze. I smu-
tek ogromy ogarniał mnie i tych,
którzy od lat prowadzą „majowe”.
Choć wieś liczy blisko 600 miesz-
kańców, w nabożeństwie uczestniczy
tylko 10–15 osób, przeważnie starsze
panie. Wiadomo, że są osoby obłoż-
nie chore, część osób ciężko pracuje
do wieczora, ale co z resztą miesz-
kańców mojej wsi? Podczas jednego
z ostatnich nabożeństw było... troje
dzieci, a Ełganowo ma ich ponad
100! W czasie nabożeństwa wielu
(właśnie wtedy) robi zakupy w pobli-
skich sklepach. Niektórzy kilkadzie-
siąt metrów od figury Matki Bożej
urządzają biesiadę z głośną muzyką.

Dzieci przechodzą i śmieją się z tych,
którzy się modlą... Ogarnia nie tylko
mnie smutek i wstyd za tych, którzy
tak ignorują nabożeństwo.

Tak sobie myślę: tyle jest przygo-
towań do sakramentów Komunii św.,
bierzmowania – a wdzięczności i gor-
liwości ze strony dzieci i młodzieży
brak...

Smutek tym większy, bo jak przed
laty mówiły panie Anna Burdówna,
Jadwiga Torbicka, Franciszka Mach
– przed wojną niszczono to miejsce
kultu Matki Bożej w Ełganowie, a lu-
dzie ofiarnie odnawiali figurkę i „całą
wsią” gromadzili się na modlitwie.

A dziś? Gdzie wielu czcicieli Mat-
ki Bożej, m.in. członkowie Żywego
Różańca, gdzie mamy z dziećmi,
gdzie młodzież? Gdyby nie 2–3 osoby
we wsi, to nie byłoby komu podlać
kwiatów przy figurce.

I pomyśleć, że jesteśmy cząstką
parafii, gdzie Matka Boża wybrała so-
bie tron i tu ma swoje sanktuarium.
Jak tak dalej będzie, to figurka za-
rośnie mchem i nie będzie już wcale
słychać Litanii loretańskiej w Ełga-
nowie. Smutne to, ale możliwe...

Jan Szymon Trofimowicz
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WIERSZE

Kocham cię ziemio

Kocham cię ziemio moja miła
co ręka Boża cię stworzyła
szczególnie gdańska obolała
co tyle przeszła, doświadczała
w której stawiałem pierwsze kroki
dziecięce, patrząc w świat szeroki
gdzie matka do snu mnie tuliła
ojcowska dobroć przy mnie była
tu zrozumiałem przeznaczenie
gdy w nią wrastały me korzenie.

Dziękuję Boże za Twą łaskę
i za opiekę nad tym miastem
tak specyficznym kulturowo
i różnorodnym dialektowo
gdzie solidarność się rodziła
ziemio kochana moja miła.

Tu Matka Boża czczona przez wieki
cystersów wzięła już pod opieki
jak również z Trąbek nasza Pani
co wstawia ciągle się za nami
czy Matemblewska Pani brzemienna
nowemu życiu zawsze wierna
jakże nie kochać mam ziemio ciebie
gdy myślą o tobie nawet w niebie
kocham cię ziemio moja miła
co ręka Boża cię stworzyła.

Jan Orczykowski

Matka matek

O Pani nasza Matko matek
jak musisz kochać wszystkich ludzi
że zaufania dajesz zadatek
nas ostrzegając by nas zbudzić.
Byśmy wrócili na dobrą drogę
bezpieczną, która wiedzie do celu
Jezus jest drogą, naszym Bogiem
W Trójcy Jedyny przyjacielu.
O Pani nasza Matko matek
wiemy, że wstawiasz się u Syna
by nam przebaczał, proś o zadatek
a ty w objęciach nas dalej trzymaj.

Jan Orczykowski
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DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 11 maja odbyło się
kolejne posiedzenie Duszpasterskiej
Rady Parafialnej. Przewodniczył ks.
prałat E. Szymański, rozpoczyna-
jąc wspólną modlitwą o pomyślność
i owocność obrad. Na wstępie ks.
Proboszcz przypomniał zagadnienia
omawiane na poprzednim spotkaniu
w lutym br.

Witając obecnych na spotkaniu
ks. E. Szymański omówił zasady
doboru członków rady parafialnej,
zgodnie z wytycznymi. Nasza rada
parafialna w dużym stopniu speł-
nia te warunki, mimo, że przy jej
doborze nie znaliśmy obecnie propo-
nowanych wymogów. Zgodnie z tymi
wymogami radę parafialną powin-
ni stanowić przedstawiciele różnych
grup duszpasterskich działających
na terenie parafii.

Kolejnym tematem tego spotka-
nia było omówienie procesji Bożego
Ciała w dniu 22 maja, która roz-
pocznie się Mszą św., w Trąbkach
Wielkich o godz. 9.00 i w Czer-
niewie o godz. 12.30. W tym roku
procesja Bożego Ciała w Trąbkach
Wielkich przebiegać będzie tak samo
jak w roku ubiegłym, tj.:
� ołtarz I – przy krzyżu koło poczty,
� ołtarz II – przy domu Państwa

Świerczków,
� ołtarz III – przy gimnazjum,
� ołtarz IV – przy urzędzie gminy.

Podobnie będzie w Czerniewie,
także jak w roku ubiegłym:
� ołtarz I – przy posesji państwa

Ptachów,
� ołtarz II – przy krzyżu w pobliżu

szkoły,

� ołtarz III – przy szkole,
� ołtarz IV – przy kapliczce przy-

drożnej.
Zabezpieczenie porządku w cza-

sie procesji Bożego Ciała powierza się
strażakom z Trąbek Wielkich. Rów-
nież niesienie baldachimu podczas
głównej procesji, jak i na zakoń-
czenie oktawy Bożego Ciała, w pią-
tek 30 maja, wzorem lat ubiegłych
powierza się strażakom z Trąbek
Wielkich.

W dalszej części posiedzenia ks.
prałat E. Szymański omówił pra-
ce wykończeniowe przy ołtarzu po-
lowym. W swoim wystąpieniu ks.
prałat przedstawił nam również po-
czynione starania dotyczące budowy
kościoła w Ełganowie. Radni mieli
też okazję obejrzeć wstępną projekto-
-makietę tej budowli, która, jak było
widać, wywarła w oczach uczestni-
ków pozytywne wrażenie. Wszystko
też wskazuje na to, że ta inwestycja
rozpocznie się jeszcze w tym roku.

W sprawach różnych ks. prałat
zwrócił uwagę, że parafianie coraz
mniej angażują się w sprawy związa-
ne z kościołem, m.in. przygotowanie
wystroju wokół kościoła na różnego
rodzaju uroczystości kościelne czy
patriotyczne.

Na zakończenie mieliśmy okazję
obejrzeć dorobek parafii w postaci
3 strusi, które budzą zainteresowa-
nie także wielu parafian i przybywa-
jących gości.

Przewodniczący Rady
Józef Sroka
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KRONIKA
nie tylko parafialna

29 kwietnia odbyła się III zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m.in. następujące sprawy:

1) radni wysłuchali sprawozdań
z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trąbkach Wielkich za
2007 rok, które przedstawił Michał
Olejnik – p.o. Dyrektora tych gmin-
nych instytucji,

2) sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Trąbkach Wielkich za
2007 rok przedstawiła Kierownik
Ośrodka Krystyna Roda,

3) Dyrektor Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wielkich Doro-
ta Bąk przedstawiła sprawozdanie
z działalności za 2007 rok,

4) informację z działalności Ochot-
niczych Straży Pożarnych w na-
szej gminie przedstawił Komendant
Gminnej OSP Andrzej Surma,

5) radni jednogłośnie udzielili Wój-
towi Błażejowi Konkolowi absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie za 2007 rok.
Dochody budżetowe zostały wykona-
ne na poziomie prawie 108 % planu,
a wydatki na poziomie 93 %. Stan
zadłużenia gminy na koniec 2007
roku wynosił 2,65 mln zł,

6) radni podjęli uchwałę o przystą-
pieniu do realizacji projektu pn.

„Program Aktywizacji Społeczno-
-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie
Trąbki Wielkie”. Program obejmie
8 bezrobotnych kobiet, długotrwale
korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, które uzyskają kwalifika-
cje opiekunek osób starszych i dzieci
(4 kobiety) oraz krawcowych (także
4 kobiety). Program ten o wartości
ok. 99 tys. zł przeprowadzi Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąb-
kach Wielkich.

***
4 maja w naszym kościele chrzest
św. otrzymał Mateusz Jan Rakow-
ski syn Grażyny i Wojciecha zam.
w Trąbkach Wielkich.

***
4 maja w Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich odbył się koncert z okazji
Święta Narodowego 3 Maja. Spo-
tkanie rozpoczęło się multimedial-
ną prezentacją zrealizowanego przez
uczniów gimnazjum filmu, w którym
wybrani mieszkańcy naszej gminy
zostali przeegzaminowani ze znajo-
mości historii Polski, a szczególnie
faktów związanych z Konstytucją
3 maja 1791 roku. W części arty-
stycznej po raz pierwszy w naszej
gminie zaprezentował się Gdański
Kwartet Dęty „Piontek-Band” z ob-
szernym i urozmaiconym progra-
mem światowych przebojów muzyki
filmowej i tanecznej. Nie zabrakło
także powszechnie znanych polskich
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Trąbkowski koncert Gdańskiego Kwartetu Dętego „Piontek-Band” z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja

Nowo ochrzczony Mateusz Jan Rakowski z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Amelia Weronika Jankowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Magdalena Rumin z rodzicami i chrzestnymi
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utworów patriotycznych i wojsko-
wych. Koncert połączony był z wy-
stawą prac malarskich i graficznych
mieszkańca Trąbek Wielkich Ga-
briela Roszaka – studenta IV roku
Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Po koncercie wszyscy udali się
do szkolnej stołówki, gdzie mogli
podziwiać rzecz niezwykłą – bar-
dzo duży i jeszcze pachnący farbą
obraz autorstwa Gabriela Roszaka,
przedstawiający portrety 29 postaci
znanych z historii Polski i świata.

***
11 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Amelia Weronika Jankowska cór-
ka Judyty i Michała zam. w Klesz-
czewie,

� Magdalena Rumin córka Berna-
dety i Andrzeja zam. w Trąbkach
Wielkich.

***
W maju oddane zostało do użytku
Centrum Kształcenia, zlokalizowa-
ne w budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury przy ul. Sportowej 4

w Trąbkach Wielkich. Centrum zo-
stało utworzone w ramach projektu
„Wioska internetowa – kształcenie
na odległość na terenach wiejskich”.
Centrum wyposażone jest w 10 sta-
nowisk komputerowych z oprogra-
mowaniem oraz dostępem do In-
ternetu i jest dostępne bezpłatnie
dla wszystkich mieszkańców naszej
gminy, pragnących poszerzać swoją
wiedzę lub kwalifikacje.

***

22 maja, w Uroczystość Bożego Cia-
ła, procesja eucharystyczna w Trąb-
kach Wielkich, podobnie jak w roku
ubiegłym, przeszła ulicami Poczto-
wą, Sportową i Pasteura. Ołtarze
zostały przygotowane przy krzyżu
obok budynku poczty, przy budynku
mieszkalnym Państwa Świerczków,
przy głównym wejściu do budyn-
ku Gimnazjum oraz przy Urzędzie
Gminy.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2008

1. Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 730

Za śp. Eugeniusza
Strongowskiego (25. rocznica
śmierci), godz. 900 (Czerniewo)

a) Za śp. Jana Karnata
(10. rocznica śmierci),
godz. 1100

b) Za śp. Franciszkę i Jana
Klebów oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 1100

Za śp. Franciszka Onasza
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1800

2. a) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Czesławy Miecznikowskiej,
w 65. urodziny
b) Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa Sylwii
i Mariusza Bachuszów

3. a) Za śp. Hildegardę Karnat
b) Za śp. Stefana, Władysława
i Zofię Wróblewskich
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4. a) Za śp. Jana i Bertę Stefanów
oraz zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Annę Sokołowską
Za śp. Pawła Fenskiego
i zmarłych z tej rodziny
(Czerniewo)

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
a) Za śp. Zofię Raczkowską
(2. rocznica śmierci)
b) Za śp. Zygmunta Preussa
(rocznica urodzin)

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przepraszamy Pana Jezusa za
grzechy parafian
a) Za śp. Jana (2. rocznica
śmierci) i Halinę Kozaków oraz
Genowefę i Edwarda Bożków
b) Za śp. Danutę i Kazimierza
(12. rocznica śmierci)
Jankowskich

7. Pierwsza sobota miesiąca,
Różaniec fatimski
wynagradzający
a) Za śp. Janinę i Witolda
Lorkowskich oraz zmarłych
z rodziny Dusza
b) Za śp. Władysława
(11. rocznica śmierci) i Janinę
Płazów

8. Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich oraz Bernarda
Rogowskiego, godz. 730

a) Za śp. Józefa Radomskiego
(10. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Edmunda Krywalda
(7. rocznica śmierci) oraz
o błogosławieństwo i zdrowie
dla Gertrudy Krywald,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Jerzego Czerwińskiego
(10. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z rodzin
Czerwińskich i Pikulów,
godz. 1100

a) Dziękczynna i o owoce
duchowe dla pielgrzymów
do sanktuarium w Oborach,
godz. 1800

9. a) Za śp. Sławomira Kowitza
b) Za śp. Jana, Jerzego
i Janusza Brandtów

10. a) Za śp. Tadeusza Dudka
(10. rocznica śmierci)
b) Za śp. Monikę Grenz

11. a) Za śp. Mieczysława
Goczkowskiego
b) Za śp. Małgorzatę i Marię
Szmyczek oraz Helenę
Orlikowską
Za śp. Martę i Pawła
Zulewskich (Czerniewo)

12. a) Za śp. Tomasza Romaniuka
(3. rocznica śmierci)
b) Za śp. Elżbietę Kusaj

13. a) Za śp. Bożenę Rucińską
b) Za śp. Jana Nadolskiego
i Feliksa Warczyńskiego

14. a) Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców
b) Za śp. Teresę Suss

15. Za śp. Elżbietę Kusaj, godz. 730

O szczęśliwe zbiory, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Aleksandra, Józefa
i Władysławę Plaków
oraz zmarłych z rodziny
Cymermann, godz. 1100

Za śp. Brygidę i Henryka
Kuszów, godz. 1800

16. a) Dziękczynna w 18. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ewy
i Jana Selków
b) Za śp. Teresę Suss

17. Za śp. Elżbietę Kusaj
18. Za śp. Henryka Nadolskiego

Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Haliny i Piotra Lewańczyków
(Czerniewo)

19. a) Za śp. Bożenę Rucińską
b) Za śp. Antoninę i Józefa
Jakowskich
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20. Za śp. Marię i Jerzego
Franuszkiewiczów

21. a) Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Sylwii
i Bogusława Szulców
b) Za śp. Kurta Henniga
(4. rocznica śmierci)

22. Za śp. Henryka Stępień
(10. rocznica śmierci)
oraz Monikę i Alojzego
Armatowskich, godz. 730

a) Za śp. Wandę i Władysława
Karnatów, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Jadwigę i Józefa
Borkowskich, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Wiktora Bławata
i Jakuba Czerwa, godz. 1100

b) Za śp. Jana i Henryka
Nadolskich, godz. 1100

Za śp. Władysława Myszka
i Leona Wentę, godz. 1800

23. Dziękczynna w 63. rocznicę
szczęśliwego powrotu z pracy
przymusowej w Niemczech,
godz. 700

Za śp. Kazimierza Bugę,
godz. 1800

24. a) Za śp. Gertrudę (30. rocznica
śmierci), Jadwigę i Pawła
Garczyńskich
b) Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Jana Kelera

25. Za śp. Janinę Dymitruk
a) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów
(Czerniewo)
b) Za śp. Małgorzatę
Fenską i zmarłych z rodziny
Sulewskich (Czerniewo)

26. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz Jadwigę
i Edwarda Czajków
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27. a) Za śp. Bożenę Rucińską

b) Za śp. Kazimierza i Zygmunta
Dubielów

28. a) Za śp. Rozalię Brandt
i Augusta Warczyńskiego oraz
Aleksandra Brandta i Bernarda
Zulewskiego

b) Dziękczynna w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa Celiny
i Grzegorza Połtarzyckich

29. Za śp. Bożenę Rucińską,
godz. 730

Za śp. Jadwigę Piotrowską
(5. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Agnieszki i Pawła Ziemianów,
godz. 1100

30. a) Za śp. Franciszka
Jaszewskiego i zmarłych
z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich
b) Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa Edyty
i Michała Jankowskich

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 czerwca: Stanisław Leon Żukowski, Wiktoria Głowacka,
Oliwia Barbara Kromer, Joanna Grosz;

23 czerwca: Weronika Krystyna Wendt;
30 czerwca: Maciej Ziemian.

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 czerwca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Moniki i Mirosława Krzymowskich

30 czerwca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Agnieszki i Pawła Ziemianów
21 czerwca: 10. roczn. sakr. małżeństwa Sylwii i Bogusława Szulców
26 czerwca: 15. roczn. sakr. małżeństwa Elżbiety i Krzysztofa Łakomych
26 czerwca: 15. roczn. sakr. małżeństwa Doroty i Tomasza Preussów
18 czerwca: 20. roczn. sakr. małżeństwa Haliny i Piotra Lewańczyków
25 czerwca: 20. roczn. sakr. małżeństwa Elżbiety i Dariusza Raźniewskich
10 czerwca: 30. roczn. sakr. małżeństwa Teresy i Stanisława Plichtów

ODESZLI DO PANA

13 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Zofii Baumgart
„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. . .”
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