
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH
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W drogę z nami wyrusz, Panie!
Nam nie wolno w miejscu stać.
Gdy zbłądzimy, podaj rękę.
Gdy upadniemy pomóż wstać.

Zabierz smutek, przywróć radość,
Osłabionym dodaj sił.
Byśmy innym nieść pomogli
Ciężar krzyża przez ten świat.

I do serca Swego prowadź, prowadź nas!



PODZIĘKOWANIE

Wyrażam serdeczne podziękowa-
nie tym wszystkim drogim parafia-
nom, którzy wzięli udział w obcho-
dach 21. rocznicy koronacji cudowne-
go obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
Patronki Świata Pracy. Szczególne
słowa wdzięczności kieruję do nasze-
go chóru „Bel Canto” za piękny wy-
stęp w czasie Mszy św. jubileuszowej.
Dziękuję państwu Krystynie i Józefo-
wi Srokom za ufundowanie kwiatów
na ołtarze i pani Zdzisławie Dziemiń-
skiej za ułożenie bukietów i przystro-
jenie ołtarzy. Dziękuję panom stra-
żakom za niesienie baldachimu oraz
paniom katechetkom i dzieciom za
udział w procesji Eucharystycznej
i prószenie kwiatów.

Szkoda, że wielu parafian nie
docenia daru obecności Matki Naj-
świętszej wśród nas; nie docenia też
daru koronacji papieskiej cudownego
obrazu. Nawet wielu członków Ży-
wego Różańca nie uczestniczyło w tej
podniosłej uroczystości – a to bardzo
niedobrze świadczy o ich pobożności
Maryjnej.

Drodzy parafianie, im bardziej
będziecie kochać Matkę Najświętszą,
tym więcej wyprosicie przez Nią
łask w codziennym życiu i na życie
wieczne.

Ks. Edward Szymański

BĄDŹMY GOŚCINNI DLA PIELGRZYMÓW

W lipcu wyrusza 26 raz z Gdańska
piesza pielgrzymka na Jasną Górę do
tronu Królowej Polski. Pielgrzymka
to czas modlitwy, słuchania Bożego
Słowa, okazywania życzliwości i przy-
jaźni, to czas wejrzenia w głąb du-
szy i odkrywania swojego powołania.
Każda pielgrzymka ma niepowtarzal-
ny charakter i jest niezwykle skutecz-
nym sposobem wypraszania Bożych
łask. Hasło tegorocznego programu
duszpasterskiego „Bądźmy uczniami
Chrystusa” będzie myślą przewodnią
pielgrzymowania. Zapraszam para-
fian, zwłaszcza młodych, do udziału
w tej pielgrzymce. Odkryjcie swoje
powołanie i sens życia. Podziękuj-
cie nią za dotychczasowy etap życia
może za maturę, może zakończo-
ne gimnazjum. Zgłoszenia kierujemy

do księży lub do matemblewskiego
sanktuarium.

Pielgrzymka rozpocznie się w po-
niedziałek 28 lipca i zakończy się we
wtorek 12 sierpnia.

Co roku podejmujemy pielgrzy-
mów posiłkiem na stadionie. Ser-
decznie proszę parafian o materialne
wsparcie na przygotowanie ciepłego
posiłku. Kierownictwo naszych skle-
pów proszę o wystawienie skarbonek
z napisem: „Ofiara dla pielgrzym-
ki”. Przy zakupach można odłożyć
drobną ofiarę na ten cel. Skarbonki
wystawiamy od poniedziałku 14 lip-
ca. Sponsorów proszę o łaskawą po-
moc, byśmy godnie i gościnnie podjęli
pielgrzymów.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2008

6 lipca: 14. Niedziela Zwykła

Za 9,9–10

Rz 8,9.11–13

Mt 11,25–30

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba

i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś

je prostaczkom (Mt 11,25).

Najczęściej chwalimy Pana Boga
ze względu na siebie, bo coś od
Niego otrzymaliśmy, w czymś nam
pomógł. Nawet w szlachetnej mo-
dlitwie: „Panie Boże, co by się ze
mną stało, gdyby Ciebie nie było,
gdyby w Wielki Piątek było puste
miejsce na Kalwarii, gdybyś o trze-
ciej nie krzyknął wielkim głosem,
gdyby byli sami tylko łotrzy?” – jest
myśl o sobie.

Boga mamy chwalić nie ze względu
na siebie i nasze korzyści, ale za
Jego wielkie plany, jakie realizują
się w świecie i w naszym życiu.
Nawet wtedy, gdy jest nam ciemno,
wtedy, gdy trzeba umierać, a chce
się jeszcze żyć, wtedy, gdy trzeba
odejść, a jeszcze chce się napisać
list, otworzyć okno po burzy, wy-
deptać ścieżkę w lesie, nadziwić się
mrówkom.

13 lipca: 15. Niedziela Zwykła

Iz 55,10–11

Rz 8,18–23

Mt 13,1–23

Posiane w końcu na ziemię ży-
zną oznacza tego, kto słucha słowa
i rozumie je. On też wydaje plon: je-
den stokrotny, drugi sześćdziesięcio-
krotny, inny trzydziestokrotny (Mt
13,23).

Kiedy jesteśmy jak żyzna ziemia?
Kiedy całkowicie oddajemy się Bogu
i wszystko czynimy, żeby przyjmo-
wać słowo Boże. Jednak nie do nas
należy obliczanie owoców naszej
pracy. Bóg nazwał ziemię żyzną nie-
zależnie od tego, czy wydała owoc
większy czy mniejszy. Jeżeli głosimy
słowo Boże razem z Jezusem, bie-
rzemy udział w Bożym działaniu.
Nie bójmy się swoich niepowodzeń –
są one zbyt małe wobec mocy Bożej.
Na wsiach powiadają, że na polach
więcej rośnie, niż ludzie sieją.

20 lipca: 16. Niedziela Zwykła

Mdr 12,13.16–19

Rz 8,26–27

Mt 13,24–43

Słudzy gospodarza przyszli i zapyta-
li go: „Panie, czy nie posiałeś dobre-
go nasienia na swej roli? Skąd więc
wziął się na niej chwast?” Odpowie-
dział im: „Nieprzyjazny człowiek to
sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz
więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”
A on im odrzekł: „Nie, byście zbiera-
jąc chwast nie wyrwali razem z nim
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i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż
do żniwa” (Mt 13,27–30).

Kiedy gorliwi słudzy chcieli usunąć
chwast z pola, gospodarz powiedział:
„Nie czyńcie tego”. Gdyby chrześci-
janie po swojemu wydawali wyroki
na ludzi, usunęliby Szawła, po-
czątkowo wroga Kościoła, tak nam
dziś potrzebnego Pawła; pozbyliby
się Magdaleny grzesznicy, która zo-
stała świętą; odrzuciliby Mateusza,
który był celnikiem i kolaborantem,
wpłacającym żydowskie pieniądze
do rzymskiego skarbca. Bardzo źle
wyszlibyśmy na tej lustracji. Zaufaj-
my Bogu, On najlepiej wie, kiedy
osądzić zło.

27 lipca: 17. Niedziela Zwykła

1 Krl 3,5.7–12

Rz 8,28–30

Mt 13,44–52

Królestwo niebieskie podobne jest do

skarbu ukrytego w roli. Znalazł go

pewien człowiek i ukrył ponownie.

Z radości poszedł, sprzedał wszyst-

ko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej,

podobne jest królestwo niebieskie do

kupca, poszukującego pięknych pe-

reł. Gdy znalazł jedną drogocenną

perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co

miał, i kupił ją (Mt 13,44–46).

Każdy może znaleźć najświętszy
skarb – Boga. Trzeba Go jednak
szukać, tak jak kupiec poszukiwał
drogocennej perły, i kiedy znalazł,
„sprzedał wszystko, co miał, i kupił
ją”. Nie bójmy się wyrzeczeń, bo
one zbliżają nas do Boga.

Ks. Jan Twardowski

KOŚCIÓŁ KATOLICKI
I ZWIĄZKI WYZNANIOWE W POLSCE

Struktura kościoła
katolickiego w Polsce

Szacuje się, że w Polsce, na 38,8
miliona ludności jest 34,5 miliona
wyznania rzymsko-katolickiego, co
daje 94,5 procent ludności. Mamy
121 biskupów w tym 18 emerytowa-
nych. Terytorium Polski podzielone
jest na 39 diecezji oraz diecezję woj-
skową, zwaną Ordynariatem Polo-
wym Wojska Polskiego.
Oto diecezje w Polsce: białostocka,
bielsko-żywiecka, częstochowska,

drohiczyńska, elbląska, ełcka,
gdańska, gliwicka, gnieźnień-
ska, kaliska, katowicka, kielecka,
koszalińsko-kołobrzeska, krakow-
ska, legnicka, lubelska, łomżyńska,
łowicka, łódzka, olsztyńska, opol-
ska, pelplińska, płocka, poznańska,
przemyska, rzeszowska, radom-
ska, sandomierska, sosnowiecka,
siedlecka, szczecińsko-krośnieńska,
tarnowska, toruńska, warszaw-
ska, warszawsko-praska, włocław-
ska, wrocławska, zamojsko-luba-
czowska, zielonogórsko-gorzowska.
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Parafii jest w Polsce około 10500,
a księży diecezjalnych 22200 i za-
konnych 8300. Sióstr zakonnych
jest 25800, a braci zakonnych 1460.

Na misjach pracuje ponad 2000
misjonarzy, w tym misjonarzy die-
cezjalnych 277, zakonnych 1109,
sióstr i braci zakonnych 583 i 32
osoby świeckie.

Kościół greckokatolicki

Są dwie diecezje obrządku grec-
kokatolickiego zwanego też bizan-
tyńsko-ukraińskim. Są to diecezje:
przemysko-warszawska i wrocław-
sko-gdańska. W obu diecezjach jest
około 123 tys. wiernych w 137 pa-
rafiach i 72 księży. Różnice między
tymi wiernymi, a katolikami do-
tyczą liturgii i kalendarza świąt.
Językiem liturgicznym jest staro-
cerkiewnosłowiański.

Kościół ten powstał w wyniku
Unii Brzeskiej zawartej w 1596 r.
Na mocy Unii biskupi prawosławni
działający w granicach ówczesnego
państwa polskiego uznali władzę
i dogmaty kościelne, zachowując
odrębność w zakresie liturgii i dys-
cypliny kościelnej. Kapłani tego ob-
rządku wchodzą w związki małżeń-
skie. W ten sposób powstał Kościół
unicki zwany też greckokatolickim
lub bizantyńskoukraińskim.

W okresie rozbiorów Mikołaj I
wcielił unitów do prawosławia.
Opornych dotknęły krwawe prze-
śladowania i zsyłki za Ural. Pod
zaborem austriackim Kościół unic-
ki miał zupełną swobodę działania.

Po 1918 r. na terenie Polski
znalazły się grekokatolicka metro-
polia lwowska, diecezja przemyska
i stanisławowska oraz Administra-
cja Apostolska obejmująca Łem-
kowszczyznę. Były też u nas ich se-
minaria duchowne, Grekokatolicka
Akademia Duchowna we Lwowie,
3 zgromadzenia zakonne męskie
i 8 żeńskich. Prowadziły one szkoły
podstawowe i gimnazja z ukraiń-
skim językiem wykładowym.

II wojna światowa spowodowała
wcielenie tych terenów do Ukrainy,
a prawosławni duchowni zostali
skazani na śmierć lub zesłanie. 10
biskupów zostało zamordowanych,
a 1000 księży zesłanych na Syberię
i do łagrów. Dopiero 16 stycznia
1991 r. sługa Boży Jan Paweł II do-
konał reorganizacji kościoła unic-
kiego na terenach Polski i Ukrainy.

Kościół bizantyńskosłowiański

Przed II wojną światową w Pol-
sce był 1 biskup, 71 księży i 47
parafii tego obrządku. Obecnie jest
tylko jedna parafia tego obrządku
w Kostomłotach z 2350 wiernymi
i jednym duchownym.

Kościół ormiańskokatolicki

Obecnie są trzy miejsca skupia-
jące Ormian w Polsce. Są to Gdańsk,
Gliwice i Kraków. Dwóch kapłanów
posługuje wiernym w tym obrząd-
ku. Kościół Ormiański w Polsce
w 1607 r. zawarł unię z Kościołem
rzymskokatolickim. Dla Ormian
polskich ówczesny papież ustano-
wił diecezję we Lwowie. W 1939 r.
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Stalin ją zlikwidował. Ormianie wy-
wodzą się z Armenii, a ich głów-
ny duchowy ośrodek znajduje się
w Eczmiazynie. Kościół Ormiański
uznaje 7 sakramentów, choć mał-
żeństwo traktuje bardziej jako kon-
trakt świecki i dopuszcza rozwody.
Szczególnie jest tu pielęgnowane
Pismo Św., Tradycja i mocno ak-
centowane są posty, których jest
dużo.

Kościoły Wschodnie

Do nich należy głównie Kościół
prawosławny, który działa również
w granicach naszej Ojczyzny.

Kościół katolicki zwłaszcza po
II Soborze Watykańskim określa go
jako Kościół „siostrzany”. Z my-
ślą o tym Kościele jak i Kościele
protestanckim, papież Jan Paweł II
napisał encyklikę o treści ekume-
nicznej „Ut unum sint” (Aby byli
jedno).

Kościół ten szczyci się pocho-
dzeniem od Apostołów, zachował
depozyt wiary, posiada sakramen-
talne kapłaństwo, wysławia Maryję
i wielu świętych, zwłaszcza Ojców
Kościoła. Dla podkreślenia religij-
nej więzi z tym Kościołem Papież
Jan Paweł II ogłosił jubileuszo-
we obchody 1100-lecia ewangeliza-
cji apostołów Słowian, św. Cyry-
la i Metodego, a także ustanowił
ich współpatronami Europy. Ogło-
sił również 1000-lecie chrztu Rusi
(988–1988). Zostały też zniesione
wzajemnie ekskomuniki rzucane
na siebie w 1054 r. Dokonali te-
go papież Paweł VI i patriarcha
Konstantynopola Atenagoras II.

Polski Autokefaliczny
Kościół Prawosławny

Słowo prawosławny pochodzi
od „prawosławije” czyli prawdzi-
wej wiary. W pierwszych wiekach
rywalizowały ze sobą dwa ośrodki
kościelne: Rzym i Konstantynopol.
Podstawą rywalizacji były czynni-
ki kulturowe (wyższość kulturo-
wa Konstantynopola), ambicjonal-
ne między cesarzem a papieżem
oraz między patriarchą Konstanty-
nopola a papieżem.

Pojawiły się też różnice dok-
trynalne co do tajemnicy Trójcy
Świętej. Wschód uznaje, że Duch
Święty pochodzi od Ojca przez Syna,
a Kościół katolicki uznaje równość,
to znaczy, że Duch Św. pochodzi
od Ojca i Syna; wspólną też mają
jedność i działanie.

Do ostatecznego rozdziału Ko-
ściołów doszło w roku 1054 za
patriarchy Cerulariusza. Przypie-
czętowała go papieska ekskomuni-
ka rzucona na patriarchę i eks-
komunika papieża przez patriar-
chę Cerulariusza. Nadto krzyżowcy
podczas czwartej wyprawy krzyżo-
wej zamiast do Jerozolimy, najpierw
skierowali się do Konstantynopola,
zajęli go i utworzyli cesarstwo łaciń-
skie w 1204 roku, które przetrwało
do 1261 r., a ostatecznie Konstanty-
nopol został podbity przez Turków
w 1453 r.

Ustrój Kościoła ptrawosławnego
opiera się na autokefalii czyli nie-
zależności. Poszczególne Kościoły

6



tworzą autokefalie, czyli wspólnoty
niezależne. Honorowy prymat po-
siada Patriarcha Konstantynopola
(dziś Istambułu). Właściwą władzę
posiada Święty Synod, a najwyż-
szym autorytetem jest sobór eku-
meniczny. Kościół prawosławny po-
siada około 330 milionów wiernych
mieszkających w krajach Europy
Wschodniej, Środkowej i Południo-
wej. W wyniku II wojny światowej
powstały też ośrodki prawosławia
w Europie Zachodniej, z siedzibą
w Genewie, i w Ameryce.

W Polsce w czasie zaborów
Kościół prawosławny został pod-
porządkowany Patriarchatowi Mo-
skiewskiemu. Po uzyskaniu nie-
podległości, Kościół prawosławny
w Polsce ogłosił się niezależnym
czyli autokefalicznym w 1922 r. Po-
twierdził to Patriarcha Konstan-
tynopola w 1924 r. a Patriarchat
Moskiewski uznał niezależność Ko-
ścioła prawosławnego w Polsce
w 1948 r.

Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny obecnie liczy oko-
ło 509 500 wiernych. Na jego
czele stoi metropolita warszaw-
ski i całej Polski oraz synod bi-
skupów prawosławnych w Polsce.
Istnieje 6 prawosławnych diece-
zji: warszawsko-bielska, białostoc-
ko-gdańska, wrocławsko-szczeciń-
ska, łódzko-poznańska, przemysko-
-nowosądecka i lubelsko-chełmska.
Są 223 parafie i jest 296 duchow-
nych prawosławnych – popów.

Nadto istnieją u nas dwa klasz-
tory męskie w Jabłecznej i Supra-
ślu oraz jeden żeński w Grabar-
ce koło Siemiatycz. Najważniejsze

świątynie prawosławne w Polsce
to: katedra metropolitalna św. Ma-
rii Magdaleny w Warszawie, kate-
dra św. Mikołaja w Białymstoku,
katedra św. Aleksandra Newskie-
go w Łodzi i katedra Narodze-
nia NMP we Wrocławiu. Sanktu-
aria: święta Góra Grabarka i Su-
praśl. W diecezji białostocko-gdań-
skiej jest 221 tys. wiernych pra-
wosławnych i 183 700 w diecezji
wrocławsko-szczecińskiej. W Gdań-
sku prawosławni mają cerkiew św.
Mikołaja przy ul. Traugutta 45.

Podstawą wiary prawosławnych
(tak jak katolików) jest Pismo św.
i Tradycja. Uznają naukę pierw-
szych siedmiu soborów powszech-
nych (do 1054 r.) Przyjmują siedem
sakramentów, uznają kult Matki
Bożej (odrzucając dogmat Niepo-
kalanego Poczęcia). Szczególnym
kultem cieszą się ikony, które są
traktowane jako uobecnienie da-
nego świętego. Centralnym świę-
tem prawosławia jest Pascha czyli
Zmartwychwstanie Chrystusa, ob-
chodzone według kalendarza ju-
liańskiego (13 dni później). Róż-
nimy się tym, że nie przyjmują
prymatu papieża i nieomylności pa-
pieża w sprawach wiary. Odrzuca-
ją dogmat Niepokalanego poczęcia
i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Odrzucają naukę o czyśćcu,
choć modlą się za zmarłych.

Świątynia prawosławna (cer-
kiew) mieści w sobie ołtarz od-
dzielony od wiernych, zwany iko-
nostasem, gdyż bogato jest pokryty
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ikonami. Ołtarz taki ma trzy bra-
my otwierane w określonych czę-
ściach nabożeństw. Kapłaństwo jest
ważne. Najświętszy Sakrament jest
przechowywany za ikonostasem tyl-
ko jako wiatyk dla chorych.

Wschodni Kościół
Staroobrzędowy w Polsce

Wywodzi się z rosyjskiego pra-
wosławia XVII wieku. Przyczyną
powstania tego odłamu była refor-
ma rosyjskich ksiąg liturgicznych,
czemu sprzeciwiała się część wier-
nych prawosławnych. Zwolennicy
starych obrzędów podzielili się na
dwie grupy: popowców i bezpopow-
ców, czyli przeciwników hierarchii
kościelnej. Prześladowani popowcy
emigrowali do Austrii, a bezpo-
powcy do Polski. Z nich wyłonił
się odłam tzw. filiponów, od za-
łożyciela Filipa Pustowiata. Inny
odłam staroobrzędowców to chłyst-
kowie zbliżeni do protestantyzmu.
W Polsce po II wojnie światowej
istnieje 5 gmin wyznaniowych sta-
roobrzędowców, w tym trzy parafie
bezpopowców w Wojnowie, Augu-
stowie i Suwałkach, jedna parafia
filiponów w Wojanowie i jedna pa-
rafia chłystków na białostocczyźnie.
Ogólna ich liczba wynosi 1012 wier-
nych i 3 duchownych.

Kościoły protestanckie

W Polsce istnieją również kościo-
ły różnych wspólnot protestanckich
wywodzących się od Marcina Lu-
tra i od Kalwina. Mamy wspólną

z nimi wiarę w Boga i w po-
słannictwo Jezusa Chrystusa, jako
jedynego Pośrednika między Bo-
giem a ludźmi, a także wspólną
wiarę w Tajemnicę Trójcy Przenaj-
świętszej. Wspólną wartością jest
też Pismo św. Protestanci o wiele
bardziej rozmiłowani są w Piśmie
św. niż katolicy. Zasadniczo w tych
wspólnotach, gdzie jest udzielany
chrzest, uznawany jest on jako sa-
krament i znak jedności między
wszystkimi wyznawcami Chrystu-
sa.

Protestanci nie posiadają sa-
kramentalnego kapłaństwa i ina-
czej rozumieją obecność Pan Jezusa
w Eucharystii. Według protestan-
tów Pan Jezus jest obecny pod
postaciami Eucharystycznymi tyl-
ko podczas liturgii i spożywania
świętych postaci. Stąd ich kościoły
nie posiadają tabernakulum. Nie
ma też kultu Matki Najświętszej.

W trosce o jedność z tymi wspól-
notami papież Jan XXIII zwołał
Sobór Watykański II zwany też
często soborem ekumenicznym. Na
tym soborze w charakterze obser-
watorów obecni byli przedstawicie-
le Kościołów protestanckich. Papież
Jan Paweł II z myślą o jedności Ko-
ścioła napisał encyklikę „Ut unum
sint” – abyśmy byli jedno. Pielgrzy-
mując do krajów Zachodu, gdzie
niekiedy większość wierzących sta-
nowią protestanci, zawsze się z nimi
spotykał, zachęcając do konstruk-
tywnego dialogu religijnego.

Kościół katolicki uznał chrzest
protestancki za ważny sakrament.

Ks. Edward Szymański
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KOMUNIA ODPOWIEDZIALNYM ZOBOWIĄZANIEM

Bogactwo znaków w liturgii
Mszy świętej nie może przysła-
niać, ale powinno pomagać głębiej
przeżywać bezkrwawą Ofiarę Chry-
stusa. Zadaniem każdego chrześci-
janina jest, aby odkrywać „duszę”
każdego znaku, by przeżywanie Eu-
charystii prowadziło do osobistego
spotkania z Chrystusem.

Są trzy znaki we Mszy, któ-
re prowadzą prosto do Chrystusa,
a które On sam nam dał: konsekra-

cja, łamanie chleba, Komunia.
Dzisiaj chcemy zastanowić się

nad pytaniem: czym jest Komunia?
Mówimy o Komunii wielkanoc-

nej albo o przystąpieniu do Komunii
na Mszy. Czy zastanawiam się, że
Komunia to znak Chrystusa? Jeżeli
On jest tym Znakiem, to zada-
niem chrześcijanina jest potrzeba
ożywiania wielkiej miłości oraz re-
fleksja nad realizacją tego Znaku
jako życiowego zobowiązania.

Co to znaczy że Komunia nas
zobowiązuje?

Już św. Paweł uprzedzał pierw-
szych chrześcijan, że powinni być
czujni na ten znak. W kulcie ży-
dowskim ten, kto wypełniał ofiarę,
otrzymywał część ofiary, powracał
do domu i spożywał to mięso z całą
rodziną jako pokarm święty. To by-
ła prawdziwa i właściwa komunia
z Jahwe.

Apostoł do Koryntian mówił:
„Czyż nie są w jedności z ołtarzem

ci, którzy spożywają z ofiar na ołta-
rzu złożonych?” I dodaje: „Mówię
jak do ludzi rozsądnych. Zresztą
osądźcie sami to, co mówię: Kie-
lich błogosławieństwa, który bło-
gosławimy, czy nie jest udziałem
we Krwi Chrystusa? Chleb, który
łamiemy, czyż nie jest udziałem
w Ciele Chrystusa?”(1 Kor 10,15).

Potem przestrzega: „Dlatego też
kto spożywa ten chleb lub pije kie-
lich Pański niegodnie, winny będzie
Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto
człowiek baczy na siebie samego,
spożywając ten chleb i pijąc z tego
kielicha. Kto bowiem spożywa i pi-
je nie zważając na Ciało Pańskie,
wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor
11,27).

Głębia słów św. Pawła, podkreśla
istotę Komunii, którą przyjmujemy
w czasie Mszy. Jest to uroczy-
ste zanurzenie się w Chrystusa,
aby wszedł On w moje życie.

Pełniejszy i głębszy wymiar Ko-
munii, wyjaśnia św. Jan: „Kto spo-
żywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim”, a potem
„. . .ma życie wieczne”.

Komunia-nawrócenie w życiu
chrześcijanina dokonuje radykal-
nej zmiany, i daje gwarancję „życia
wiecznego”.

Być w komunii z Chrystusem to
znaczy:
� umieć zrezygnować,
� przeżyć kryzys,
� umieć przyznać się do błędu,
� rozpocząć na nowo własne życie.
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Proces uświadomienia w sobie
radykalnej przemiany musi w kon-
sekwencji doprowadzić do zrozu-
mienia, że „nie żyję już ja, lecz
żyje we mnie Chrystus” (Ga 4,4).

Jeżeli zanurzam się w Chrystusa
i chcę, żeby On wszedł w moje ży-
cie to w konsekwencji zobowiązuje

mnie do tego:
� abym teraz myślał jak Chrystus
� abym teraz mówił jak Chrystus
� abym teraz postępował jak Chry-

stus
� abym teraz miał Jego upodobania
� abym teraz wybierał jak Chry-

stus, bo życie Chrystusa wdar-
ło się w moje życie poprzez
Komunię.

Można postawić pytanie: kiedy
właściwie rozpoczyna się Komu-
nia? Komunia zaczyna się na długo
przed Mszą – nie można przecież za-
improwizować nawrócenia. Trzeba
przecież zmienić w sobie myślenie,
wolę i postanowienie np.
� obalić za sobą wszystkie stare

struktury, wszelkie przyzwycza-
jenia, schematy i postawić zdrowy
i prosty fundament np. miesięcz-
na spowiedź, częstsza Komunia
święta,

� podjąć nowy, świadomy, konstruk-
tywny i pełny życia wybór dla
Chrystusa i braci np. posługa
w Caritas na rzecz ubogich,

� Komunia zobowiązuje – to nie
jest pojedynczy akt, ale to pro-
gram życia, który wymaga od
nas wytrwałości np. systema-
tyczna spowiedź i komunia św.,
aktywne uczestnictwo w liturgii
Mszy, konsekwencja w realizacji

postanowień, wierność wcześniej
przyrzeczonym słowom. . .

***
Dopełnieniem refleksji na temat

Komunii jako odpowiedzialnego za-
dania, które stawia przed każdym
z nas Chrystus są słowa wypo-
wiedziane przez Jana Pawła II na
Międzynarodowym Kongresie Eu-
charystycznym w Sevilii w 1993 r.:

„Z ołtarza eucharystycznego,
pulsującego serca Kościoła, wypły-
wa nieustannie strumień ewangeli-
zującego słowa i miłości. (. . .) Mi-
łość Chrystusa winna przynaglać do
realizowania w praktyce nakazów
sprawiedliwości, braterstwa, służby
i równości między ludźmi. (. . .)

Sakramentu Eucharystii nie
można oddzielić od przykazania mi-
łości. Nie można przyjmować Ciała
Chrystusa i zarazem nie poczuwać
się do więzi z tymi, którzy do-
znają głodu i pragnienia, cierpią
z powodu wyzysku i wyobcowa-
nia, są uwięzieni lub chorzy. Jak
czytamy w Katechizmie Kościoła
Katolickiego: «Eucharystia prowa-
dzi do czynnej służby ubogim: aby
godnie przyjmować Ciało i Krew
Chrystusa, za nas wydane, musi-
my rozpoznawać Chrystusa w Jego
najuboższych braciach» (n.1397).

Eucharystyczna komunia po-
winna budzić w nas wielką moc
wiary i miłości, abyśmy umieli się
otworzyć na innych, okazując mi-
łosierną troskę o wszystkie ich
potrzeby”.

Ks. Adam Kroll
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WIARA RODZICÓW
Jak mówić o Bogu?

Pytanie bardzo ważne, szczegól-
nie w rodzinach, gdzie są dorastające
dzieci.

Kto i jak ma stać się pierwszym
„katechetą” środowiska rodzinnego.
Analizując strukturę rodziny, obo-
wiązki i zadania, jakie mają do
wypełnienia małżonkowie i rodzice,
trzeba najpierw sobie odpowiedzieć
na pytanie: jakie potrzeby mają dzie-
ci czy dorośli?

Każdy człowiek odczuwa różno-
rakie potrzeby. Wśród nich zdarzają
się potrzeby dość błahe lub nawet tyl-
ko pozorne. Są jednak potrzeby, bez
których zaspokojenia człowiek nie
może żyć i rozwijać się. Do podsta-
wowej grupy potrzeb trzeba zaliczyć
potrzeby fizjologiczne, bezpieczeń-
stwa, miłości i przynależności, sza-
cunku i samorealizacji. Te potrzeby
najczęściej występują jednocześnie,
ale zależą od siebie w ten sposób, że
przynajmniej częściowe zaspokojenie
jednych potrzeb, umożliwia zaistnie-
nie innych. Np. dziecko zagłodzone
umrze i o żadnych potrzebach już nie
będzie mowy. Natomiast zaspokoje-
nie potrzeby w stopniu umożliwiają-
cym życie, ujawnia następne potrze-
by: bezpieczeństwa, miłości i szacun-
ku. Zaspokojenie tych potrzeb psy-
chicznych umożliwia rozwój przez
ujawnienie potrzeby samorealizacji,
twórczości, obdarzania.

Jeżeli w jakiejś dziedzinie ży-
cia zaistnieje niemożność realizacji
potrzeb, następują u dzieci, dorasta-
jącej młodzieży czy dorosłych pew-
ne zaburzenia zachowania, nerwice,

przestępstwa, depresje. Następuje
również utajenie potrzeby samoreali-
zacji, będącej głównym czynnikiem
rozwoju człowieka. Potrzeba najwyż-
sza w hierarchii: samorealizacji, jest
pędem do rozwoju, do samodzielnej
aktywności, dążeniem do stawania
się coraz lepszym i sprawniejszym
np. w nauce, sporcie, coraz do-
skonalszym wykonywaniu zwykłych
czynności.

Żadna instytucja społeczna nie
może zaspokoić najważniejszych po-
trzeb człowieka. Może dać jedzenie,
rozrywkę, opiekę zdrowotną, roz-
maite usługi, ale nigdy nie zaspo-
koi potrzeby miłości, przynależności
i szacunku. Dla zaspokojenia te-
go rodzaju potrzeb konieczne są
więzy bezpośrednie, indywidualne,
osobowe, które dziecko czy dorosły
może otrzymać tylko w rodzinie.
Jeżeli dziecko pozbawione jest bez-
pośrednich więzów osobowych, czy-
li po prostu możliwości wzrastania
w atmosferze miłości rodzinnej, ma
później trudności w nawiązywaniu
przyjacielskich kontaktów czy zało-
żeniu dobrej rodziny. Nie umie się
przywiązać, wciąż oczekuje czegoś
dla siebie; wymaga, nic za to nie
dając.

Są potrzeby, na które odpowie-
dzieć może tylko rodzina. W rodzi-
nie człowiek znajduje bezpośrednią,
tylko dla siebie przeznaczoną akcep-
tację i miłość. Jest to konieczne dla
prawidłowego rozwoju dziecka.

11



Odkrywając potrzeby, które po-
siadamy my, jako rodzice oraz nasze
dzieci i mając świadomość, jak bar-
dzo od nas, naszego środowiska ro-
dzinnego zależy ich rozwój duchowy
odpowiedzmy na pytanie: jak mówić
o Bogu?

Każdy rodzic wie, jak ważne
są pierwsze lata życia dziecka dla
kształtowania jego wiary. Rodzice
sami są wierzący, nawet jeśli nie
praktykują regularnie. Chrzczą swo-
je dzieci, starają się wychować je
na dobrych chrześcijan, lecz często
czują się zakłopotani, kiedy pociechy
chcą rozmawiać z nimi o Bogu.

Można zastanowić się nad po-
wyższym pytaniem, czy nie zostało
źle postawione. Nie tyle chodzi tu
o rozmowę o Bogu, ile o budze-
nie wiary dziecka, a to zupełnie
inna sprawa.

Bardzo ważne jest, aby budować
naszą wiarę na solidnych, trwałych
podstawach. Trzeba pamiętać, że
wierzyć to nie znaczy posiadać wiele
wiadomości na temat Boga. Wie-
rzyć to żyć z coraz głębszym
przekonaniem, ze Bóg nas mi-
łuje i pragnie naszej miłości do
Niego i bliźnich.

Dziecko bardzo łatwo przyjmuje
wartości religii. Nawet wtedy, gdy
jeszcze nie potrafi mówić, odkrywa
Boga poprzez kontakt ze swy-
mi rodzicami. Nie mówiąc jeszcze
o Bogu, dają mu oni przekonanie
o miłości Boga, objawiającej się przez
uczucie najbliższych mu osób.

Budzić wiarę dziecka to prze-
żywać wspólnie wszystkie co-
dzienne sprawy. Nasze gesty nie
oznaczają nic, jeśli nie są szczere,
nasze słowa nie odnoszą żadnego

skutku, jeśli nie towarzyszą im czy-
ny. Dlatego rodzice często powinni
w głębi serca dziękować Bogu za
cud, jakim jest ich dziecko, za dar
wzajemnej miłości.

Ponieważ wierzycie w Boga, po-
starajcie się wieczorem, przy łóżecz-
ku dziecka podziękować Panu za
wasze wspólne szczęście. Zwracajcie
szczególną uwagę na oznaki miłości
Boga a powoli, wraz z dzieckiem,
będziecie Go odkrywać.

W miarę, jak dziecko będzie ro-
sło i rozwijało się, znajdziecie wiele
doskonałych okazji, by mówić o Bo-
gu, czcić Go i składać Mu dzięki.
Może to być:
� wielkie święto kościelne, np.

Boże Narodzenie czy Wielkanoc;
� wydarzenie rodzinne: chrzest,

ślub, pogrzeb, narodziny dziecka
lub inne święto;

� uczestniczenie we Mszy świę-
tej, chodzenie do kościoła;

� odkrywanie piękna natury, co zwy-
kle zadziwia i zachwyca wasze
dziecko.

Kiedy zaś dziecko zacznie pozna-
wać otaczający je świat, będziecie
musieli odpowiedzieć na wszystkie
jego pytania typu: „Mamo, tato,
a dlaczego. . .?” I w taki sposób, po-
możecie mu odkryć, że Bóg kocha
każdego z nas i cały świat, który
stworzył.

Budzenie wiary dziecka przez ko-
chających i wierzących rodziców jest
„zaszczepianiem” najważniejszej po-
trzeby, którą nosi w sobie każdy czło-
wiek od narodzenia aż do śmierci.

Tą najwyższą potrzebą jest
pragnienie Boga.

Ks. Adam Kroll
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GDAŃSK W POLITYCE
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA (cz. II)

Król przybył do Torunia 23 maja,
a dwa dni później Gdańsk przedsta-
wił mu swe postulaty. Gdańszczanie
prosili, aby nie odbudowywać zbu-
rzonego zamku oraz podzielić pa-
rafię Najświętszej Marii Panny na
cztery części. Miało to dać swobo-
dę w sprawach kościelnych radzie
Głównego Miasta. Obecny przy Ja-
giellończyku biskup włocławski Jan
Gruszczyński wyraził zgodę na te
zmiany. Gdańsk zwlekał ze złoże-
niem hołdu królowi, chcąc uzyskać
od niego jak najwięcej przywilei.
Zgodzono się, że miasto wesprze
monarchę sumą 10 tysięcy złotych,
inne miasta dały od 2 do 4 tysię-
cy. 16 czerwca 1454 r. w Elblągu
Kazimierz wydał pierwszy z sześciu
przywilei dla Gdańska. W pierw-
szym z nich, napisanym w języku
niemieckim, co świadczyłoby o du-
żym udziale gdańszczan w jego
redakcji, stwierdzono, że pragnąc
gdańszczan „uczynić gotowymi do
dalszej służby”, nadaje się i potwier-
dza liczne prawa i przywileje (patrz
„Jagiellonica”, Rocznik I, Przywi-
leje Kazimierza Jagiellończyka dla
miasta Gdańska). Mieszczanie znad
Motławy wystawili akt hołdowniczy,
zredagowany przez kancelalistów
królewskich po łacinie. Pisano, że po
latach ucisku i tyranii miasto pod-
dało się władzy króla Polski i oddało
się na własność Korony. Za swojego
władcę i dziedzica uznali Jagielloń-
czyka i jego następców, monarchów

polskich i przyrzekali im wierność,
do tego sprytnie dodając, że wszyst-
kie prawa miasta, które nie stały
w sprzeciwie z hołdem poddaństwa,
pozostały w mocy.

Czy zdawano sobie sprawę, że
polityka Kazimierza wobec Gdań-
ska uczyni to miasto perłą Rzeczpo-
spolitej? Gdańsk stał się aż do upad-
ku państwa, do trzeciego rozbioru,
najbogatszym miastem królestwa
i mimo licznych zawirowań lojalnym
sojusznikiem naszych władców.

1 maja 1457 r. Jagiellończyk
przybył do Gdańska, dzień wcze-
śniej jadąc ze Starogardu, być może
przejeżdżał przez Trąbki Wielkie,
obok naszego gimnazjum, które no-
si jego imię. Długosz tak opisał
to ważne wydarzenie: „W niedzie-
lę zaś w dniu świętych Apostołów
Filipa i Jakuba, kiedy przed połu-
dniem miał wkroczyć do Gdańska,
wyszedł mu naprzeciw pieszo (przy-
był bowiem do Gdańska statkiem)
najpierw król Szwecji Karol, któ-
ry świeżo wypędzony przez swoich
udał się tutaj. Następnie wyszły
procesje wszystkich kościołów, tak-
że grupy wszystkich osobistości,
warstw i stanów oraz płci, wyszli
[za miasto] do ostatniego kamienia.
Wyszli bardziej strojnie i wspania-
le, by zobaczyć upragnionego króla.
Wjazd bowiem króla do tak wiel-
kiego miasta był bardzo piękny,
chwalebny i wspaniały. Był godny
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Gdańsk Zielona Brama, sztych z kroniki
R. Curickego, 1686

widzenia i okazały dzięki tak wiel-
kiemu zastępowi rycerzy i tak wiel-
kiej rzeszy ludzi, którzy go wy-
przedzali i szli za nim. Ubrany
był w zbroję jak do walki, tak że
w umysłach wielu ludzi i narodów,
których – jak zwykle w mieście
nadmorskim, sławnych z towarów
i bogatym – była tam wielka licz-
ba ludzi, a szczególnie Czechów
i Niemców, którzy się tutaj zje-
chali dla oglądania tego widowi-
ska i celem zobaczenia wspaniałego
wyposażenia wojska królewskiego.
Ogarniał ich nie tyle podziw, ile
zdumienie. A król Kazimierz wobec
wszystkich grup, które mu wyszły
naprzeciw, okazał się życzliwy i ła-
skawy i wszystkie stany i warstwy
przyjmował w sposób wyjątkowy za-
równo wesołą twarzą, jak i gestem.
A zbliżając się do króla Szwecji
Karola, zsiadł z konia i przyjął go
nie jak wygnańca, ale jak równego
sobie. Umieściwszy go na przygo-
towanym w tym celu królewskim
koniu, towarzyszył mu, a krocząc
wśród przedziwnej i godnej podziwu

życzliwości wszystkich uli-
cami miasta, które dla
uczczenia jego wjazdu by-
ły pełne różnych zabawnych
widowisk, przybył do ko-
ścioła Panny Marii. A tu-
taj zsiadłszy z konia po-
dziękował Bogu i Świętym
za to, że on i jego wojsko
przybyli cało, a złożywszy
ofiarę zgodnie z hojnością
królewską, odprawił króla
szwedzkiego Karola i udał
się do ratusza, miejsca przy-
gotowanego dla niego na
gościnę. Dzień ten spędzi-

li gdańszczanie w wielkiej radości
i na tańcach. Król został przyjęty
z ogromną życzliwością przez mnó-
stwo ludzi, a dla uczczenia jego
przybycia urządzono wiele zabaw
i widowisk, na których zwykło się
pokazywać radość, którą się okazu-
je innym. A przez następne dnie
rycerze królewscy urządzili jak naj-
szybciej popisy szermierzy i turnieje
na kopie, a cały lud oglądał i zapo-
mniał o swej pracy. Miał zaś król
ze sobą biskupów. . . i wielu innych
dostojników, rycerzy i szlacheckiego
rodu młodzieńców, z których je-
den starał się przewyższyć drugiego
rodzajem zbroi i koni. Miał też kil-
ka oddziałów ludzi pieszych, którzy
w swoich szeregach szli uzbrojeni za
królem; i oceniano, że król miał ze
sobą 6 tysięcy wojska, tak piechoty,
jak konnicy”.

Rajca Marquart Kanke, któ-
ry początkowo występował przeciw
hołdowi wobec króla, w liście do ra-
dy 5 lipca wyraził swoje zadowolenie
z faktu „że jesteśmy Polakami”.

Mariusz Paradecki
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WIERSZE

Krzyż

To nie symbol

Nie znak

Czy ozdoba

Z tego lub owego

Ale przede wszystkim

I nade wszystko

To mocny wyraz męki

„Jezusa”

Dla naszego zbawienia.

Jan Orczykowski

Człowiek dla Boga

Cieszy się jego istnieniem

Jest dla Niego drogocenny

Że Bóg zdecydował

O istnieniu faktów wcielenia

Śmierci i zmartwychwstania

By wprowadzić człowieka

Do swojego serca.

Jan Orczykowski

DAR KRWI

Zarząd Gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Trąb-
kach Wielkich przeprasza najmoc-
niej wszystkich, którzy pozytywnie
odpowiedzieli na nasz apel i chcieli
honorowo oddać krew 26 kwietnia
b.r. Niestety, z powodu awarii am-
bulansu akcja krwiodawstwa w tym
dniu nie odbyła się.

Organizatorzy akcji „DAR
KRWI” wyznaczyli nowy termin
na dzień 5 lipca 2008 r. w godz.
8.00–12.00. Ambulans do pobiera-
nia krwi będzie podstawiony przy
remizie OSP w Trąbkach Wielkich.

Zapraszamy nie tylko straża-
ków, ale i osoby cywilne, wierząc,
że tym razem akcja krwiodawstwa
odbędzie się bez zakłóceń.

Warunkiem honorowego odda-
nia krwi jest ukończenie 18 lat
i posiadanie przy sobie dowodu oso-
bistego.

Osoby, które chciałyby oddać
krew, a nie mają możliwości do-
jazdu swoim środkiem transportu,
prosimy o kontakt pod nr. telefonu
(058) 683-70-02. Strażacy zapewnią
im transport w obie strony.

Prezes Zarządu Gminnej OSP

Jan Kosiński
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CZERWIEC W GIMNAZJUM

Tradycyjnie ostatni miesiąc na-
uki przed wakacjami obfitował w licz-
ne imprezy kulturalne i wycieczki.

12 czerwca odbył się Dzień Hisz-
pański – finał Roku Hiszpańskiego.
Poszczególne sale lekcyjne zamieni-
ły się w regiony Hiszpanii, w szkole
rozbrzmiewała hiszpańska muzyka.
Na auli odbył się pokaz oraz nauka
tańca passodoble. W konkursie na
klasę hiszpańską zwyciężyła klasa
IIc, której wychowawcą jest Arka-
diusz Buczek.

Z koncertem fortepianowym dla
uczniów gimnazjum wystąpił Maciej
Gański, który zaprezentował dzieła
Karola Szymanowskiego, Ludwika
van Beethovena i Franciszka Liszta.

Ważne miejsce w harmonogra-
mie imprez szkolnych zajmuje co
roku Festiwal Piosenki Gimnazjal-
nej. Również w tym roku młodzi
wykonawcy zachwycili publiczność
interpretacjami znanych piosenek.
Jury najwyżej oceniło Monikę Schu-
chardt za piosenkę Alicji Majewskiej
„Jeszcze się tam żagiel bieli”, przy-
znając jej pierwsze miejsce. Drugie
miejsce otrzymał Dawid Blejder za
piosenkę „Niedziela będzie dla nas”
, trzecie – Karolina Salewska, któ-
ra zaśpiewała „Odkryjemy miłość

nieznaną”. Szczególne wrażenie na
publiczności wywarł występ duetu
Natalii Schuchardt i Piotra Szru-
la z interpretacją „Romea i Julii”.
Publiczność nie tylko oklaskiwała
swoich kolegów, wszyscy bawili się i
śpiewali karaoke.

W czerwcu odbyły się też licz-
ne wycieczki. Jak co roku grupa
gimnazjalistów uczestniczyła w spły-
wie kajakowym. Poza tym uczniowie
wyjeżdżali na Hel, do Przywidza,
Swarzewa, Wdzydz Kiszewskich.

Z okazji zakończenia roku szkol-
nego uczniowie wraz z nauczyciela-
mi uczestniczyli również we Mszy
świętej.

W czwartek uczniowie klas dru-
gich pożegnali na wesoło swoich
starszych kolegów, organizując qu-
izy, konkursy plastyczne i sportowe.
Po południu absolwenci gimnazjum
odebrali świadectwa i nagrody. Na-
grodę im. Kazimierza Jagiellończyka
oraz nagrodę Wójta dla najlepszego
absolwenta otrzymał Piotr Idem.
Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali
świadectwo z wyróżnieniem otrzy-
mali „Jotki Królewskie”.

Dorota Niewiadomska

SZKOŁY – PARTNERZY PRZYSZŁOŚCI

„Wykształcenie daje perspekty-
wy – wielojęzyczność otwiera ho-
ryzonty. W naszych szkołach part-
nerskich za granicą pragniemy nie

tylko umożliwić dostęp do nasze-
go języka i systemu oświaty, lecz
także wzbudzić wzajemne zaintere-
sowanie i zrozumienie” powiedział
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Uczestnicy Festiwalu Piosenki Gimnazjalnej

Czerwcowa atrakcja trąbkowskich gimnazjalistów – doroczny spływ kajakowy
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Najlepsi tegoroczni absolwenci trąbkowskiego gimnazjum

Państwo Młodzi Wiesława i Arkadiusz Pietrzakowie w otoczeniu rodziny i gości
weselnych
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pomysłodawca projektu „Szkoły:
Partnerzy przyszłości”, federalny
minister spraw zagranicznych Nie-
miec dr Frank-Walter Steinmeier.

Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Trąbkach Wielkich
to jedna z ośmiu polskich szkół, któ-
re biorą udział w międzynarodowym
projekcie „Szkoły: partnerzy przy-
szłości”. Nasze gimnazjum znalazło
się w sieci tysiąca szkół na całym
świecie, którym Niemcy będą poma-
gać w doskonaleniu nauki swojego
ojczystego języka.

W maju trąbkowskie gimna-
zjum odwiedził koordynator projektu
w Europie Środkowej i Wschodniej
Thomas Freundorfer wraz z Joan-
ną Pawłowską z Instytutu Goethego
z Warszawy, aby poznać szkołę i omó-
wić szczegóły realizacji projektu.

W ramach projektu dyrektorzy
szkół, nauczyciele języka niemiec-
kiego i uczniowie będą mogli podno-
sić swoje kwalifikacje uczestnicząc
w kursach i szkoleniach. Szkoła
otrzyma pomoc finansową na wypo-
sażenie sali językowej w materiały
dydaktyczne.

W tym roku na 3-tygodniowe
kursy językowe do Niemiec wyje-
dzie trójka uczniów z gimnazjum
– Weronika Ciećko z Trąbek Wiel-
kich, Mateusz Dończyk z Czerniewa
i Michał Rydel z Postołowa. Ucz-
niowie pojadą w okolice Weimaru
i Monachium. Oprócz uczniów z Pol-
ski będzie tam ok. 1,5 tys. dzieci
z całego świata. Poza kursem ję-
zykowym uczniowie będą poznawać
kraj naszych sąsiadów, zawierać zna-
jomości z młodzieżą z całego świata,
a zawarte w ten sposób kontakty
będą kontynuowane na platformie
internetowej.

Również nauczyciele z naszej
szkoły wyjadą na stypendia – Do-
rota Niewiadomska (koordynatorka
projektu w szkole) wyjedzie na 3
tygodniowy kurs dla nauczycieli ję-
zyka niemieckiego w Augsburgu,
natomiast Hanna Szcześniak wyje-
dzie do Oppurga jako opiekunka
młodzieży.

Na łamach „Kany” będziemy za-
mieszczać informacje o realizacji pro-
jektu w naszej szkole.

Dorota Niewiadomska

KRONIKA
nie tylko parafialna

30 maja odbyła się IV zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:

1) Podsumowano i wręczono nagrody
w XIII edycji współzawodnictwa so-
łectw o „Puchar Gminy Trąbki Wiel-
kie 2007”. Pierwsze miejsce, podob-
nie jak w roku 2006, zajęło sołectwo

Warcz, które wyprzedziło Ełganowo
i Kleszczewo. Trąbki Wielkie zajęły
4 miejsce, a Czerniewo uplasowało
się na 8 pozycji. 10 czołowych so-
łectw otrzymało nagrody finansowe
w wysokości od 200 do 1500zł.

2) radni uchwalili zmiany w budżecie
gminy na 2008 rok.
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Dochody budżetowe zostały zwięk-
szone o 102 tys.zł. Radni zwiększyli
także plan wydatków budżetowych
o kwotę 901 tys.zł. w tym m.in. na:

– modernizację drogi Kaczki – Łagu-
szewo oraz ul. Grabowej w Trąb-
kach Wielkich – 200 tys. zł

– wymianę odżelaziaczy w hydrofor-
niach w Trąbkach Małych i Ełga-
nowie – 190 tys. zł

– współfinansowanie budowy chod-
nika przy drodze powiatowej
Nr 2219G w Kaczkach – 150 tys. zł

– remont budynku Urzędu Gminy –
100 tys. zł

– opracowanie projektu na budowę
chodnika i modernizację drogi wo-
jewódzkiej nr 222 we wsi Gołę-
biewko – 75 tys. zł

– utworzenie czwartego oddziału
przedszkolnego w przedszkolu
w Trąbkach Wielkich wraz z adap-
tacją pomieszczeń – 182 tys. zł

– remont szatni wraz z wyposaże-
niem w Szkole Podstawowej w Kło-
dawie – 50 tys. zł

– dotacja dla GOK w Trąbkach Wiel-
kich – 20 tys. zł

– dotacja dla Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich – 19 tys. zł

Różnica pomiędzy planowanymi do-
chodami i wydatkami w kwocie
799 tys. zł zostanie pokryta z tzw.
wolnych środków w budżecie gminy.

3) zatwierdzono sprawozdania finan-
sowe Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąb-
kach Wielkich za 2007 rok.

4) zatwierdzono następujące zadania
do realizacji w 2008 roku w ramach
Gminnego Programu Odnowy Wsi:

– Rościszewo – budowa placu zabaw
przy boisku – 30 tys. zł

– Mierzeszyn – remont świetlicy
wiejskiej – 30 tys. zł

– Zaskoczyn – remont i wyposażenie
świetlicy wiejskiej – 50 tys. zł

– Cząstkowo – dokończenie bu-
dowy wiaty-świetlicy wiejskiej –
20 tys. zł

– Trąbki Wielkie – budowa placu za-
baw na nowym osiedlu – 50 tys. zł

5) podjęto uchwałę w sprawie zasad
wydzierżawiania i wynajmu gmin-
nych lokali użytkowych i terenów na
okres od 3 do 10 lat oraz minimal-
nych stawek czynszu za wynajem lub
dzierżawę.

6) radni wyrazili zgodę na wspólną
z Powiatem Gdańskim budowę chod-
nika wzdłuż drogi powiatowej Trąbki
Wielkie – Kaczki.

7) wyrażono zgodę na sprzedaż dział-
ki budowlanej nr 177 o powierzchni
0,11 ha położonej przy ul. Leśnej
w Sobowidzu.

8) uchwalono zmianę w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentów wsi Trąbki
Małe i Kaczki (w bezpośrednim są-
siedztwie firmy „Oceanic” w związku
z planem rozbudowy tego zakładu).

9) zadecydowano o przystąpieniu do
sporządzenia zmian w planach zago-
spodarowania przestrzennego frag-
mentów wsi: Trąbki Wielkie, Doma-
chowo, Zaskoczyn i Kleszczewo.
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10) podjęto uchwałę o przystąpie-
niu naszej gminy do ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych
Energii Odnawialnej, którego za-
daniem będzie wspieranie inicjatyw
promujących produkcję i wykorzysta-
nie energii ze źródeł odnawialnych
z zachowaniem równowagi ekologicz-
nej i zasad współżycia społecznego.

11) podjęto uchwałę w sprawie za-
twierdzenia wniosku o dofinansowa-
nie realizacji projektu pn. „Druga
szansa – wyrównanie szans eduka-
cyjnych uczniów z terenu Gminy
Trąbki Wielkie”. Celem projektu jest
wyrównanie szans edukacyjnych pra-
wie 600 uczniów z grup społecznych
o utrudnionym dostępie do eduka-
cji z terenu naszej gminy poprzez
realizację zajęć wyrównawczych i re-
walidacyjnych.

12) podjęto uchwałę w sprawie za-
twierdzenia wniosku o dofinansowa-
nie realizacji projektu pn. „Edukacja
kluczem do sukcesu – rozwój kluczo-
wych kompetencji uczniów z terenu
Gminy Trąbki Wielkie”. Celem pro-
jektu jest wyrównanie szans eduka-
cyjnych prawie 1,5 tysiąca uczniów
z terenu naszej gminy poprzez reali-
zację zajęć dodatkowych w szkołach
(język angielski i niemiecki, nauki
matematyczno-przyrodnicze oraz in-
formatyka).

***
14 czerwca w naszym kościele sakra-
ment małżeński zawarli Wiesława
Rybicka z Trąbek Wielkich i Arka-
diusz Pietrzak ze Złej Wsi.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie
sezonu 2007–2008.

� Drużyna Orzeł Trąbki Wielkie,
grająca w IV lidze, zajęła 10 miej-
sce z dorobkiem 49 punktów (12
zwycięstw, 13 remisów i 9 porażek)
przy stosunku bramek 46 do 35.

� Drużyna Błękitni Sobowidz,
grająca w klasie A grupa Gdańsk
II, zajęła 3 miejsce z dorobkiem 51
punktów (16 zwycięstw, 3 remisy
i 5 porażek) przy stosunku bramek
62 do 27.

� Drużyna Sokół Ełganowo, gra-
jąca w klasie A grupa Gdańsk II,
zajęła 5 miejsce z dorobkiem 40
punktów (12 zwycięstw, 4 remisy
i 8 porażek) przy stosunku bramek
41 do 39.

***
20 czerwca zakończył się rok szkol-
ny 2007–2008. Najlepsi uczniowie,
którzy na świadectwach uzyskali
średnią ocen co najmniej 4,75 otrzy-
mali nagrody rzeczowe oraz świadec-
twa z wyróżnieniem.

Najlepsi absolwenci gimnazjów
i szkół podstawowych otrzymali tak-
że nagrody Wójta Gminy:

1) Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
– Piotr Idem z Sobowidza

2) Gimnazjum w Warczu – Małgo-
rzata Raszewska z Domachowa

3) Szkoła Podstawowa w Trąbkach
Wielkich – Agnieszka Wojtas z Go-
łębiewa Wielkiego

4) Szkoła Podstawowa w Czerniewie
– Mariusz Brzeziński z Czernie-
wa

5) Szkoła Podstawowa w Kłodawie –
Sebastian Buga z Kaczek

6) Szkoła Podstawowa w Sobowidzu –
Agnieszka Brembor z Ełganowa

Opracował S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2008

W lipcu odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Bożenę i Piotra
Breska.

1. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

2. Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa Bożeny
i Henryka Bławatów
Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek oraz
Gertrudę Dończyk (Czerniewo)

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
Za śp. Rajmunda Miecz-
nikowskiego (2. rocznica
śmierci)

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przepraszamy Pana Jezusa za
grzechy parafian
a) Za śp. Witolda Rutkowskiego
(1. rocznica śmierci)
Za śp. Władysława i Wandę
Karnat oraz zmarłych z tej
rodziny (Czerniewo)

5. Pierwsza sobota miesią-
ca, Różaniec fatimski
wynagradzający
Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Mariusza Szolle

6. Za parafian, godz. 730

O szczęśliwe zbiory, z róży
św. Franciszka z Asyżu,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Józefa Paklerskiego
(2. rocznica śmierci), godz. 1100

7. Dziękczynna w 18. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Wojciecha Skierków

8. Za śp. Marię Goczkowską
(3. rocznica śmierci)

9. Za śp. Mieczysława Bławata
i Jakuba Czerwa
Za śp. Sławomira Kowitza
(Czerniewo)

10. Za śp. Katarzynę (30. rocznica
śmierci), Józefa i Stanisława
Drągów, Zygmunta i Kazimierza
Dubielów i Romana Jaszczyka

11. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Małgorzaty
Kinder, w 87. urodziny (z int.
dzieci i wnuków)

12. Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Władysława
Korcipów

13. Za śp. Jana i Józefa Kosztyłów,
godz. 730

a) Za zmarłych z rodziny
Hendrychów i Dończyków,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Jana, Martę i Józefa
Zawickich oraz Helenę i Józefa
Rodów, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Irenę i Kazimierza
Surmów, godz. 1100

Za śp. Jana Bukowskiego
(7. rocznica śmierci), godz. 1800

14. Za śp. Mieczysława
Goczkowskiego

15. Za śp. Agnieszkę Luksemburg
(1. rocznica śmierci)

16. Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich

17. Za śp. Alfreda Karassek
i Gertrudę Dończyk

18. Za śp. Marię Goczkowską
19. Za śp. Bożenę Rucińską
20. Za śp. Erykę Kinder (1. rocznica

śmierci) oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 730

a) Za śp. Gertrudę Dończyk,
godz. 900 (Czerniewo)
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b) Za śp. Józefa Kamińskiego,
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Jadwigę i Pawła Gar-
czyńskich oraz Janinę i Broni-
sława Gawryjołków, godz. 1100

Za śp. Stanisława Karcza,
godz. 1800

21. Za śp. Jadwigę i Władysława
Lorkowskich

22. Za zmarłych z róży
św. Magdaleny

23. Dziękczynna w 25-lecie sakra-
mentu małżeństwa Ewy i Zbig-
niewa Lorkowskich (z int. dzieci)
Za śp. Bożenę Rucińską
(Czerniewo)

24. Za śp. Jana i Kamilę Hościłów
25. Za śp. Jakuba Czerwa
26. Za śp. Kazimierza Stopowskiego

(6. rocznica śmierci)
27. Za śp. Stanisławę i Józefa

Dopierałów, godz. 730

a) Za śp. Annę i Wiktora
Formelów, godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Gabriela Łyczaka
(10. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Stanisława Krępę
(19. rocznica śmierci) oraz
Bronisławę i Władysława
Rusinów, godz. 1100

Za śp. Helenę Szymczyk
(19. rocznica śmierci), Czesława
Bujaka (17. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z rodzin
Szymczyków i Oroniów, g. 1800

28. Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Łukasza
Jakubowskich

29. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Ekharda
Selki, w 70. urodziny oraz za
śp. Łucję Selka

30. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Pawła Surmy,
w 18. urodziny

31. Za śp. Ignacego Olszewskiego
(17. rocznica śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

1 lipca: Bartosz Andrzej Czucha;
14 lipca: Maksymilian Kruk

Rocznice sakramentu małżeństwa
7 lipca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Gabrieli i Mariusza Szolle

14 lipca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Katarzyny i Marcina Lipów
21 lipca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Magdaleny i Roberta Hulewiczów
28 lipca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Katarzyny i Łukasza Jakubowskich
28 lipca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Agnieszki i Tomasza Stolarczyków
28 lipca: 1. roczn. sakr. małżeństwa Aleksandry i Sebastiana Edwarczyków

4 lipca: 10. roczn. sakr. małżeństwa Alicji i Józefa Czerkawskich
4 lipca: 10. roczn. sakr. małżeństwa Izabeli i Tomasza Caboniów
2 lipca: 20. roczn. sakr. małżeństwa Bożeny i Henryka Bławatów

23 lipca: 20. roczn. sakr. małżeństwa Grażyny i Waldemara Grzechników
23 lipca: 25. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Zbigniewa Lorkowskich
30 lipca: 25. roczn. sakr. małżeństwa Wioletty i Jana Sieńków
12 lipca: 50. roczn. sakr. małżeństwa Kazimiery i Władysława Korcipów

ODESZLI DO PANA

4 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Witolda Rutkowskiego
15 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Agnieszki Luksemburg
17 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Eryki Kinder

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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