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Pielgrzymka archidiecezji gdańskiej do Lourdes. Pielgrzymi w grocie objawień
Matki Bożej



ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO LOURDES
Początkowo nie planowałem

udziału w tej pielgrzymce, ale
podczas jednego ze spotkań z ks.
dziekanem prałatem Stanisławem
Ładą, głównym jej organizatorem,
usłyszałem: „Pojedziesz do Lour-
des, bo mam mało kapłanów”. I tak
się zdecydowało moje pielgrzymo-
wanie.

Przewidywano uczestnictwo
dwóch osób z każdej ze 197 pa-
rafii archidiecezji gdańskiej, a więc
łącznie, około 400 osób. Nie wszyst-
kie parafie zareagowały na tę pro-
pozycję, więc udostępniono udział
w pielgrzymce także innym chęt-
nym osobom. Tym razem zgłosiło
się około 450 osób, w tym kilka osób
z naszej parafii. Nadliczbowe osoby
pojadą do Lourdes w październiku.

Koszt pielgrzymki wynosił 1800
zł od osoby, z czego uczestnicy po-
krywali 1000 zł, a pozostałą kwotę
ks. prałat S. Łada wyprosił u do-
brych sponsorów, co, jak mówił,
kosztowało go wiele zachodu i wy-
siłku.

Poza mną z naszej parafii
w pielgrzymce uczestniczyli: Do-
rota i Zdzisław Jaszewscy, Danu-
ta i Sławomir Panikowscy, Jadwi-
ga i Piotr Pianowscy, Zdzisława
Preuss i Maria Sołyga. Podróżowa-
liśmy w dwóch grupach: autokary
o numerach 1, 2, 3 i 4 wyruszy-
ły 29 czerwca, a kolejne cztery
– 1 lipca. W naszym autokarze

(nr 2) byli głównie członkowie pa-
rafii z naszego dekanatu i kilku pa-
rafii gdyńskich. Byłem duchowym
przewodnikiem tej grupy, a pomo-
cą służył mi ks. diakon Grzegorz
Błasiak z Gdyni.

Trasa pielgrzymki wiodła przez
Niemcy, gdzie mieliśmy dwa noc-
legi, w Berlinie (hotel „Genera-
tor”) i w Ellwangen k. Stuttgartu
(klasztor oo. Kombonianów). W El-
lwangen powitali nas pan Man-
fred Kratzke, były nasz parafianin
i wielki przyjaciel, oraz jego zięć
Marian Piela, którzy podarowali
pielgrzymom zapas chleba dla czte-
rech autokarów na dalszą podróż
do Lourdes i na drogę powrotną.

We Francji zatrzymaliśmy się
na nocleg w Ars, w hotelu „Pro-
vidence”, prowadzonym przez bar-
dzo życzliwe i miłe czarnoskóre sio-
stry zakonne. W Ars nawiedziliśmy
sanktuarium św. Jana Vianeya, pa-
trona proboszczów. Modliliśmy się
przy ołtarzu ze szklaną trumną,
w której mogliśmy zobaczyć dobrze
zachowane ciało świętego.

W środę, 2 lipca dotarliśmy
do La Salette, pięknie położone-
go wysoko w Alpach sanktuarium
Maryjnego, miejsca objawienia się
Matki Bożej dwojgu pastuszkom,
Melanii i Maksyminowi, które mia-
ło miejsce w 1846 r. Tu ukazała
się im Matka Najświętsza, pła-
cząca nad oziębłością religijną lu-
dzi, a zwłaszcza nad zaniedbaniem
modlitwy i świętowania niedzieli.
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Grupa pielgrzymów z autokaru nr 2 w Ars

Początek procesji różańcowej w Lourdes. Na czele Zdzisław Jaszewski

3



W miejscu tym wytrysnęło źró-
dło, przy którym wzniesiono figury
Matki Bożej płaczącej i pastuszków.
W pobliżu powstały zabudowania
sanktuarium: klasztor oo. salety-
nów, bazylika, hotel dla pielgrzy-
mów. W La Salette spotkały się
nasze cztery autokary z pierwszej
grupy. Uczestniczyliśmy we wspól-
nej Eucharystii, a także dwa razy
w Maryjnych procesjach ze świeca-
mi. Dzięki jednolitym żółtym ko-
szulkom nasza grupa wyróżniała
się spośród innych pielgrzymów.

Kilka osób z naszej parafii
w wolnym czasie wybrało się na
zdobycie szczytu Gargas (2200 m
n.p.m.), górującego nad sanktu-
arium. W drodze spotkała nas bu-
rza z ulewnym deszczem i gradem,
jednak mimo niesprzyjających wa-
runków wszyscy dotarli na szczyt.
Mnie zachęcili uczestnicy wypra-
wy, którzy już schodzili z góry, ale
ze mną ponownie wrócili na sam
wierzchołek.

Z La Salette nasza pielgrzymka
udała się bezpośrednio do Lourdes.
Aby zdążyć na wieczorną Euchary-
stię i procesję różańcową wyruszyli-
śmy o godzinie czwartej nad ranem
(pobudka była o godz. 3.00 w nocy).
Naszych dzielnych kierowców, któ-
rzy początkowy odcinek drogi wi-
jącej się nad przepaściami, musieli
pokonać w ciemności spotęgowa-
nej gęstą mgłą, wspieraliśmy żarli-
wą modlitwą. W Lourdes spotkali
się wszyscy uczestnicy pielgrzymki
(8 autokarów), dołączył też do nas

ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłow-
ski, który przewodniczył wieczor-
nej Eucharystii. Ksiądz arcybiskup
był z nami przez cały czas poby-
tu w Lourdes i uczestniczył we
wszystkich nabożeństwach według
naszego programu.

Cała pielgrzymka została rozlo-
kowana w pielgrzymim miasteczku
Cité Saint Pierre. Do sanktuarium
mieliśmy około 2 km drogi w dół
(z powrotem pod górę!), którą po-
konywaliśmy w obie strony 3 razy
dziennie.

Przebywaliśmy w Lourdes pełne
4 dni i 5 nocy, program był bardzo
wypełniony. Pobyt w Lourdes pozo-
stawia niezwykłe wrażenie. Trudno
go szczegółowo opisać.

W sobotę odbyliśmy kąpiel w ba-
senach źródła.

W niedzielę w podziemnej ba-
zylice św. Piusa X, mogącej po-
mieścić 30 tys. osób, uczestniczy-
liśmy w międzynarodowej Mszy
św., której przewodniczył kardy-
nał Philippe Barbarin, arcybiskup
Lyonu. Koncelebrowało co najmniej
400 księży. Liturgia była niezwykła
i niezapomniana, towarzyszyły jej
przepiękne śpiewy. Czytania mszal-
ne były wygłaszane w różnych ję-
zykach. Po południu zwiedziliśmy
wszystkie kościoły na terenie sank-
tuarium,

W poniedziałek rano w grocie
objawień uczestniczyliśmy we Mszy
św. w języku polskim pod przewod-
nictwem księdza arcybiskupa. Póź-
niej odbyliśmy drogę jubileuszową,
związaną z życiem św. Bernadet-
ty i 150-leciem objawień Matki
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Bożej. Odwiedziliśmy dom rodzin-
ny Bernadetty, kościół parafialny,
w którym była ochrzczona, ubogie
mieszkanie przerobione z dawne-
go więzienia, w którym mieszkała
w czasie objawień oraz kaplicę jej
I Komunii św. w hospicjum. Na
pamiątkę otrzymaliśmy specjalnie
wydany medal drogi jubileuszowej.

We wtorek odbyliśmy Drogę
krzyżową, połączoną z Mszą św.
pod przewodnictwem księdza arcy-
biskupa w pięknej amfiteatralnej
kaplicy pod gołym niebem na tere-
nie Cité Saint Pierre. Był też czas
wolny, kiedy każdy mógł pomodlić
się osobiście w wybranych przez
siebie miejscach.

Podczas całego pobytu w Lour-
des codziennie po południu uczest-
niczyliśmy w Nieszporach i procesji
Eucharystycznej, a o godz. 21.00
w procesji różańcowej ze świeca-
mi. W poniedziałek mieliśmy za-
szczyt przewodniczyć tej procesji.
Zdzisław Jaszewski niósł krzyż na
czele procesji, a Piotr Pianowski
wraz z innymi szafarzami nieśli
figurę Matki Bożej. Wszyscy byli-
śmy w żółtych koszulkach z na-
pisem ARCHIDIECEZJA GDAŃ-
SKA. POLSKA, co wyróżniało nas
podczas procesji czy międzynaro-
dowej Mszy św. Udział w procesji
różańcowej ze świecami jest wzru-
szający. Uczestniczy w niej wielka
liczba chorych na wózkach obsługi-
wanych przez wolontariuszy. Trze-
ba podkreślić wielką życzliwość wo-
lontariuszy do chorych powierzo-
nych ich opiece. Zresztą w Lourdes

chorzy wszędzie mają pierwszeń-
stwo. Gdziekolwiek są przewożeni,
natychmiast wszyscy ustępują im
miejsca.

W środę nadszedł czas pożegna-
nia z lourdzkim sanktuarium. Po
porannej Eucharystii w tzw. pira-
midzie należącej do kompleksu Cité
Saint Pierre, wyruszyliśmy w dro-
gę powrotną przez Ars, Ellwangen,
Berlin, nocując w tych samych miej-
scach, co poprzednio. Zostaliśmy
gościnnie przyjęci w Seminarium
Duchownym w Koszalinie, gdzie
była wspólna dla czterech autoka-
rów Eucharystia i poczęstunek.

Do domu wróciliśmy ubogace-
ni niezwykłą pielgrzymką. Drogę
w obie strony w autokarze wy-
pełnialiśmy modlitwą. Codziennie
były śpiewane Godzinki i wspólnie
odmawialiśmy brewiarz – Laudesy
i Nieszpory, Różaniec, Koronkę do
Bożego miłosierdzia, Anioł Pański,
śpiewaliśmy liczne pieśni, dzięki
posiadaniu „Śpiewnika pielgrzym-
kowego”. Wiele też miejsca po-
święcaliśmy modlitwie za parafian
i tych wszystkich, którzy poleca-
li się naszej modlitewnej pamięci.
W autokarze panowała niezmien-
nie bardzo ciepła, życzliwa atmos-
fera. Tworzyliśmy jedną zgraną
rodzinę, tak, że żal było się rozstać.

Dziękujemy Panu Bogu i Matce
Najświętszej za dar tak wspaniałej
pielgrzymki.

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

3 sierpnia: 18. Niedziela
Zwykła

Iz 55,1–3a

Rz 8,35.37–39

Mt 14,13–21

Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się
stamtąd w łodzi na miejsce pustyn-
ne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały
się o tym i z miast poszły za Nim
pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki
tłum. Zlitował się nad nimi i uzdro-
wił ich chorych (Mt 13,13–14)

Pan Jezus, zmęczony nauczaniem
i leczeniem chorych, chciał odpo-
cząć, oddalić się na miejsce pustyn-
ne. Gdy dopłynął łodzią do brzegu,
czekali już na Niego ludzie. Jezus
nie zostawił ich, nie odwrócił się od
nich, mimo zmęczenia służył im.

Nie mówmy nigdy, że jesteśmy pa-
nami swego czasu i nikomu nic do
tego. Czas jest nam darowany przez
Boga i trzeba nam go Jemu oddać.
Chwila straconego czasu nie wróci.
Nawet czas na sen jest po to, aby-
śmy odzyskawszy siły, mogli służyć
bliźnim.

10 sierpnia: 19. Niedziela
Zwykła

1 Krl 19,9a.11–13

Rz 9,1–5

Mt 14,22–33

A On rzekł: „Przyjdź!” Piotr wyszedł
z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł
do Jezusa. Lecz na widok silnego
wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: „Panie, ratuj mnie!” (Mt
14, 29–30)

Kiedy Piotr zaczął tonąć? Wtedy,
kiedy pomyślał o sobie, a nie o tym,
że Jezus może go wyciągnąć z naj-
głębszej toni. Jezus zapytał Piotra:
„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”,
to znaczy: Czemu zacząłeś myśleć
o sobie, a nie o Mnie? Tylko wtedy
człowiek stąpa odważnie, jeśli prze-
stanie bać się o siebie. Myśl o sobie
– pogrąża. Myśl o Bogu – zbawia.

Na szczęście Boże ręce czuwają
i stale wyciągają człowieka z topieli
przez spowiedź, Komunię świętą,
modlitwę. Bóg uczy nas modlitwy,
tak jak oddychania.

17 sierpnia: 20. Niedziela
Zwykła

Iz 56,1.6–7

Rz 11,13–15.29–32

Mt 15,21–28

A oto kobieta kananejska, wyszedł-
szy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj
się nade mną, Panie, Synu Dawi-
da! Moja córka jest ciężko dręczona
przez złego ducha”. Lecz On nie ode-
zwał się do niej ani słowem. Na to
podeszli jego uczniowie i prosili Go:
„Odpraw ją, bo krzyczy za nami!”
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Lecz On odpowiedział: „Jestem po-
słany tylko do owiec, które poginęły
z domu Izraela” (Mt 15,22–24).

Gdyby uczniowie mówili współcze-
snym językiem, pewnie powiedzie-
liby zniecierpliwieni: „Uspokój tę
babę!” Ona jednak – gdyby rów-
nież mówiła dzisiejszymi słowami –
modliłaby się dalej: „Panie, nie pro-
szę ani o mieszkanie z wygodami,
ani o małego czy dużego fiata, ani
o pieniądze (choćby na krótko), ani
o miłość na zawsze i jeszcze trochę,
ani o paczkę z zagranicy, ani o szczę-
ście. Proszę Cię o to, co będzie”.
Chyba uczniowie jeszcze wtedy nie
dorośli do takiej modlitwy. Jezus
czasem w swojej odpowiedzi jest su-
rowy, ale świadomie przeprowadza
duszę przez doświadczenie. Buduje
trudną drogę cudu.

24 sierpnia: 21. Niedziela
Zwykła

Iz 22,19–23

Rz 11,33–36

Mt 16,13–20

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”
(Mt 16,16).

Kim Jezus jest dla mnie? Zbawicie-
lem, który ratuje od rozpaczy, nadaje
sens mojemu życiu i powołaniu.

Dante pisze w „Boskiej komedii”,
że z katechizmu egzaminuje w nie-
bie święty Bonawentura i świę-
ty Tomasz. Jezus żąda odpowiedzi
bezpośredniej, z własnego życia każ-
dego z nas. Wydaje się, że często
przekręcamy Jego pytanie i raczej

pytamy, dlaczego Jezus nie jest ta-
ki, jak chcemy, żeby był. Pytamy,
dlaczego jest tyle zła na świecie,
dlaczego papieża, który głosi pokój,
wożą w kabinie kuloodpornej, dla-
czego dobrym ludziom powodzi się
gorzej, niż złym. Ustawmy pytanie
Jezusa inaczej: Kim ja jestem dla
Niego?

31 sierpnia: 22. Niedziela
Zwykła

Jr 20,7–9

Rz 12,1–2

Mt 16,21–27

A Piotr wziął Go na bok i począł
robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie”. Lecz On odwrócił się
i rzekł do Piotra: „Zejdź mi z oczu,
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz na sposób Boży, lecz na
ludzki” (Mt 16,22–23).

Święty Piotr wyznał wiarę w Jezusa
Mesjasza, ale kiedy Jezus zaczął
mówić o sobie, o tym, że musi
wiele wycierpieć i zostanie zabity –
Piotr nie mógł uwierzyć w takiego
nieudanego Mesjasza.

Ewangelia uczy nas myśleć po Bo-
żemu. Można ułożyć słownik i tłu-
maczyć z języka ludzkiego na język
Boży: śmierć – to spotkanie z Bo-
giem; nieszczęście – to cierpienie,
a cierpienie – to doświadczenie, któ-
re ma nam pomóc w dojrzewaniu;
miłość – to tęsknota za Bogiem,
miłość której nic już nie zagraża.
Kochać i być kochanym na wiecz-
ność.

Ks. Jan Twardowski
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KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE W POLSCE
Kościoły protestanckie

Kościół ewangelickoreformowany

Został założony przez U. Zwin-
gliego w Zurichu i J. Kalwina
w Genewie (Szwajcaria). Dzieło
Kalwina „Nauka wiary chrześcijań-
skiej” stało się fundamentem no-
wej grupy religijnej. Jest tu mocno
podkreślony autorytet wyznaniowy
wspólnoty i prawo. Gmina religijna
w Genewie stała się siłą polityczną
i wojskową. Na wzór gminy genew-
skiej z czasem powstały inne gminy
we Francji i Szkocji.

Nauka. Pismo św. jest źródłem
wiary. Usprawiedliwienie dokonu-
je się jedynie przez wiarę. (Mo-
żesz grzeszyć, byleś tylko wierzył,
a będziesz zbawiony.) Są uznawane
dwa sakramenty: chrzest i Wiecze-
rza Pańska, w której Pan Jezus
jest obecny tylko w czasie przyjmo-
wania Komunii św. Nie ma usta-
lonych ksiąg liturgicznych. Każda
wspólnota (gmina) samodzielnie je
sobie określa. Obecnie jest około
40 milionów chrześcijan wyznania
kalwińskiego, w tym 18,7 miliona
w Europie.

Zarządza rada starszych (pre-
zbiterów), stąd ustrój prezbite-
riański tego Kościoła. Radę sta-
nowią duchowni i świeccy wybrani
przez wiernych. Członkowie po-
szczególnych regionów tworzą sy-
nod, a organem naczelnym jest
Zgromadzenie Generalne tworzone
przez delegatów z poszczególnych

gmin wyznaniowych. Duchowni nie
stanowią odrębnego stanu. Są nie-
jako święceni przez nałożenie rąk.
Funkcje proboszcza czy biskupa
(mogą pełnić też kobiety) są obej-
mowane w drodze wyborów.

W Polsce obecnie istnieje jedno-
ta warszawska, licząca około 3580
wiernych, w tym 9 to duchowni.
Posiada 10 zborów (parafii) i 13
kościołów. Duchowni kształcą się
w Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie. W Polsce
Kościół ten nosi nazwę: Kościół
Ewangelicko-Reformowany i jest
członkiem Polskiej Rady Ekume-
nicznej. Wydaje miesięcznik „Jed-
nota”.

Mennonici

Założeni przez Mennona Simon-
sa w XVI wieku. Kościół ten szyb-
ko podzielił się na różne odłamy.
Zespala je obecnie Światowa Kon-
ferencja Mennonitów. Na świecie
jest ich obecnie około 700 tysięcy,
w tym 1/4 w Ameryce. W XVI
wieku osiedlili się w Polsce, głów-
nie w Gdańsku, Elblągu, Malborku
i na Żuławach.

Doktryna. Uznają chrzest do-
rosłych i Biblię jako podstawę wia-
ry. Kaznodziejów i diakonów wy-
bierają wierni, nie ma więc hierar-
chii kościelnej. Obowiązuje suro-
wa dyscyplina kościelna i moralna.
Sprzeciwiają się odbywaniu służby
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wojskowej i składaniu przysięgi. Od
1945 r. nie występują w Polsce jako
związek wyznaniowy.

Polski Kościół Baptystów
Wywodzi się z Anglii. Założony

w pierwszej połowie XVII wieku,
rozszerzał się prężnie w Amery-
ce Północnej i z czasem zaczął
obejmować i inne kraje. Każda
wspólnota była niezależna od in-
nych. W 1905 r. powstał Świato-
wy Związek Baptystów, który co
5 lat organizuje Kongresy Bapty-
stów. W 1948 r. powstała Europej-
ska Federacja Baptystów. Podobne
związki powstały w Azji i Austra-
lii. Obecnie jest około 33 milionów
członków w 126 krajach. Najwięcej,
bo około 25 milionów – w Ameryce
Północnej.

Doktryna. Podstawą wiary jest
Pismo św., które każdy może do-
wolnie interpretować. Uznają Boga
w Trójcy Świętej jedynego. Wiara
w Chrystusa jest niezbędna do zba-
wienia. Chrzest dorosłych jest zna-
kiem wiary i włączenia ochrzczo-
nego do wspólnoty zboru. Rytem
symbolicznym jest także Wieczerza
Pańska, ustanowiona przez Chry-
stusa. Postacie chleba i wina sym-
bolizują Jego śmierć. Ochrzczeni
dorośli uczestniczą w niej kilka
razy w roku. Głową Kościoła jest
Chrystus, który jeszcze raz przyj-
dzie w sposób widzialny na ziemię,
by dokończyć dzieła Odkupienia.
Nadto wierzą – jak my – w po-
wszechne zmartwychwstanie oraz
istnienie nieba i piekła. Odrzucają
natomiast istnienie czyśćca. Mał-
żeństwo zostało ustanowione przez

Chrystusa. Zawierają je zgodnie
z prawem kościelnym i świeckim.
Dopuszczają rozwód w przypadku
cudzołóstwa lub porzucenia współ-
małżonka.

W Polsce baptyści rozpoczęli
działalność w połowie XIX wie-
ku, głównie wśród ludności po-
chodzenia niemieckiego. W 1946 r.
zostali prawnie uznani przez pań-
stwo jako Polski Kościół Chrześci-
jan Baptystów. w 2001 r. liczył on
4107 wiernych, w tym 67 duchow-
nych, 67 obiektów modlitwy i 95
placówek. Przygotowanie kandy-
datów do posługi religijnej odbywa
się w ich własnym seminarium
oraz w Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. Wydają
miesięcznik „Słowo Prawdy”. Na
czele wspólnoty stoi Rada Naczel-
na i Rada Wykonawcza. Podsta-
wową jednostką wyznaniową (pa-
rafią) jest zbór, kierowany przez
wybranego prezbitera lub przewod-
niczącego Rady Zborowej. Kościół
Baptystów jest członkiem Świato-
wego Związku Baptystów z siedzibą
w Waszyngtonie oraz Europejskiej
Konferencji Chrześcijan Baptystów
z siedzibą w Holandii.

Kościół Metodystyczny

Powstał w XVII w. w Anglii
na gruncie anglikanizmu. Założy-
cielami są John Wesley i Charles
Wesley, którzy, jako duchowni an-
glikańscy, kierowali swoje naucza-
nie do ludzi zubożałych na wskutek
rozwijającego się kapitalizmu. Za-
częli włączać świeckich do czynnej
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współpracy ewangelizacyjnej i spo-
łecznej. Wyznawcy organizowali się
w grupy religijne zwane klasami.
Na czele grupy ustanawiani byli
przeszkoleni mężczyźni i kobiety,
pełniący funkcję świeckich kazno-
dziejów. Formacja członków odby-
wała się na dorocznych konferen-
cjach: ewangelizacyjnej, organiza-
cyjnej i wykonawczej. Kościół Me-
todystyczny rozszerzył się w Anglii,
Irlandii i Ameryce Północnej. Z cza-
sem metodyści ulegli podziałowi na
kilkadziesiąt odłamów. Najważniej-
sze z nich to: Nowy Związek Me-
todystyczny, Niezależni Metodyści,
Pierwotny Kościół Metodystyczny,
Chrześcijańscy Metodyści Biblijni,
Protestanccy Metodyści oraz We-
sleyańskie Stowarzyszenie Metody-
styczne. Po czasie odłamy te dążyły
do zjednoczenia. W 1907 r. powstał
Zjednoczony Kościół Metodystycz-
ny. Istnieje Światowa Rada Meto-
dystyczna z siedzibą w Ameryce
Północnej, która zrzesza 19 odła-
mów tego Kościoła. Liczy on około
20 milionów wyznawców (w Ame-
ryce około 12 milionów).

Doktryna. Normą wiary jest
Pismo św. Zachował dwa sakra-
menty: chrzest i Wieczerzę Pańską.

W Polsce metodyści rozpoczę-
li działalność w 1921 r. W 2001 r.
było 4377 wyznawców, w tym 28
duchownych i 40 miejsc modli-
twy. Obok superintendentów okrę-
gowych, władzę duchową sprawu-
ją prezbiterzy i diakoni. Ich pi-
smem jest miesięcznik „Pielgrzym
Polski”. Mają własne seminarium
w Warszawie. Kadra wyższa kształ-
ci się w Chrześcijańskiej Akademii

Teologicznej w Warszawie. Kościół
Metodystów jest członkiem Świato-
wej Rady Kościołów i Polskiej Rady
Ekumenicznej.

Armia Zbawienia

Powstała na podłożu metody-
stów, założona przez małżeństwo
Williama i Catherine Booth w celu
działalności charytatywnej, a na-
ukowa doktryna jest na dalszym
planie. W 1870 r. założyciel ogłosił
się superintendentem, a w 1878 r.
mianował się generałem. Ruchowi
przez siebie założonemu nadał na-
zwę: Armia Zbawienia, a od 1879 r.
wprowadził wojskowe zasady orga-
nizacyjne – tytuły, mundury. Człon-
kowie są żołnierzami, a duchowni
– oficerami. Obecnie ta wspólnota
liczy 2,5 miliona członków i jest
rozpowszechniona w 82 krajach
świata. Mają 19,5 tys. placówek
zarządzanych przez 16 tys. kazno-
dziejów (oficerów). Wydają około
120 czasopism. Zajmują się głównie
pomocą najuboższym, alkoholikom.
Istnieje zakaz palenia papierosów,
picia alkoholu, udziału w zaba-
wach, koncertach.

Doktryna. Uznają Boga w Trój-
cy Świętej oraz bosko-ludzkie po-
chodzenie Chrystusa, Odkupiciela
człowieka. Odrzucają sakramenty.
Chrzest zastępuje poświęcenie dzie-
ci przyjętych do wspólnoty. Nie ma
określonego kultu, są nabożeństwa
i modlitwy oraz spotkania forma-
cyjne. W Polsce istnieje znikoma
liczba członków, którzy zaznaczają
się na polu charytatywnym.
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Kościół Starokatolicki

Ma siedzibę w Utrechcie. W za-
sadzie nie różni się od Kościoła
katolickiego, za wyjątkiem odrzuce-
nia dogmatu o nieomylności papie-
ża nauczającego w sprawach wiary.
W Polsce jest 340 wiernych tego
Kościoła, 9 duchownych i 5 parafii.
Siedzibą są Marki k. Warszawy.

Kościół Polskokatolicki

Wywodzi się z Polskiego Naro-
dowego Kościoła Katolickiego, za-
łożonego w Stanach Zjednoczonych
przez ks. Franciszka Hodura. Po-
wstał na tle konfliktu między pol-
skimi katolikami w parafii Scran-
ton w stanie Pensylwania a miej-
scowym proboszczem i biskupem.
Konflikt dotyczył sprawy mająt-
ku parafialnego i praw mniejszości
polskiej. Grupa polskich parafian
obrała za swego rzecznika i przy-
wódcę ks. Hodurę, który w 1898 r.
skierował do Stolicy Apostolskiej
memoriał z postulatami dotyczący-
mi ustanowienia polskiej niezależ-
nej parafii w Scranton, polskiego bi-
skupa oraz tytułu własności dla ko-
mitetów parafialnych – odrzucony
przez Stolicę Apostolską. Ks. Hodu-
ra nie podporządkował się decyzji
Stolicy Apostolskiej i ostatecznie,
w 1900 r. zerwał więź z Kościołem
wraz z grupą swoich zwolenników.
W późniejszych latach dołączyły
do nich inne parafie i ośrodki
polonijne. Nowej grupie nadano
nazwę: Polsko Narodowy Kościół
Katolicki. Na pierwszym synodzie
w 1904 r. potwierdzono zerwanie

więzi z Rzymem, odrzucono praw-
dę o nieomylności i prymacie pa-
pieża. Ks. Hodura w 1907 r. przyjął
święcenia biskupie u starokatoli-
ków. W okresie międzywojennym
w Polsce powstało szereg parafii
polskokatolickich. W 1946 r. wła-
dze państwowe zalegalizowały ten
Kościół, który przyjął nazwę: Ko-
ściół Polskokatolicki i oderwał się
od jurysdykcji amerykańskiej, za-
chowując z nim jedność duchową
i doktrynalną.

Doktryna. Kościół ten nie
uznaje nieomylności i prymatu pa-
pieża. Odrzuca naukę o odpustach
i czci relikwii. Odrzuca celibat du-
chownych, spowiedź indywidualną.
Odrzuca dogmat o niepokalanym
poczęciu NMP. Kandydaci na ka-
płanów kształcą się we własnym se-
minarium oraz w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warsza-
wie. Wydawany jest tygodnik „Ro-
dzina” i kwartalnik „Posłannic-
two”. Kościół Polskokatolicki jest
członkiem Utrechckiej Unii Ko-
ściołów, Światowej Rady Kościołów
i Polskiej Rady Ekumenicznej. Wła-
dzą zwierzchnią jest Synod Ogólno-
polski i Rada Kościoła z naczelnym
biskupem jako przewodniczącym
i biskupami ordynariuszami jako
radnymi synodu. Są trzy diecezje
tego Kościoła w Polsce: warszaw-
ska, krakowska i wrocławska. Jest
106 kapłanów, 83 obiekty sakral-
ne i 22 422 wiernych. W Gdańsku
mają swój kościół przy ul. 3 Maja.

Ks. Edward Szymański
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ZGROMADZENIE EUCHARYSTYCZNE
TAJEMNICA KOŚCIOŁA

Wszyscy pamiętamy pielgrzymki
Jana Pawła II do Ojczyzny. Punktem
centralnym spotkań Papieża z Ro-
dakami była Msza św. Olbrzymie
zgromadzenie ludzi ochrzczonych,
nieochrzczonych, innych wyznań,
było niezwykłym znakiem – szacun-
ku i życzliwości wobec niezwykłego
Gościa, a dla wierzących, uświa-
domieniem sobie przynależności do
ludu Bożego.

Bóg tak zaplanował, że każdy
wierzący, gdy gromadzi się wokół
Chrystusa jest bardzo ważny i od-
grywa istotną rolę w Bożym za-
myśle: W Nim bowiem wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego
obliczem. Z miłości przeznaczył nas
dla siebie jako przybranych synów
przez Jezusa Chrystusa (Ef 1,4–5)

Przez chrzest każdy z nas otrzy-
mał niezwykły dar dziecięctwa Bo-
żego, dar wiary, nadziei i miłości
oraz przynależność do Kościoła –
Mistycznego Ciała Chrystusa.

W Starym Testamencie Bóg
zwoływał lud na Synaju, zawarł
z nim przymierze, ponieważ ten
lud był szczególną moją własnością
pośród wszystkich narodów, króle-
stwem kapłanów i ludem świętym
(Wj 19,5–6).

W Nowym Testamencie Chry-
stus nadał głębszy sens zgromadze-
niu. Gdy gromadzimy się na liturgii
to jesteśmy Kościołem, Ciałem Chry-
stusa. Każde zgromadzenie na Mszy

jest przynależnością do Chrystusa.
Naszą obecnością, wyznaniem wiary
manifestujemy tajemnicę Kościoła.

Jaki jest cel
zgromadzenia?

Jednym z podstawowych zadań
zgromadzenia liturgicznego jest po-
moc uczestnikom we wzroście wiary.
To Jezus, który sam zwołuje i jest
obecny w zgromadzeniu, dzieli się
Słowem, daje siebie jako Pokarm
i jest źródłem radości i nadziei.

Nie ma zgromadzenia bez Słowa
Bożego. To Słowo Boże nawołuje do
nawrócenia, to Słowo Boże ukazuje
sens nawrócenia. Przyjmując Słowo
od Boga, zgromadzenie uświadamia
sobie swoją rolę wobec Ojca, Syna
i Ducha Świętego.

Chociaż zgromadzenie tworzą
osoby o różnym statusie, fizycznym
i duchowym, tym który ich komu-
nikuje, kształtuje braterskie współ-
dzielenie się, pobudza do wzajemnej
pomocy i przyjaźni jest Chrystus.

Gromadzimy się dla modlitwy.
Niech trwa prawdziwa modlitwa
wokół Chrystusa, z Chrystusem po-
środku. To modlitwa buduje zgro-
madzenie – Kościół.

Gromadzimy się również dla Eu-
charystii, która jest dopełnieniem
zgromadzenia. Podczas każdej Mszy
Świętej zgromadzenie tworzy świę-
ty, katolicki i apostolski Kościół.
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Świadomość naszej niedoskonało-
ści, grzeszności oraz poczucia bra-
ku jedności (anonimowość) jest cią-
głym wyzwaniem, że tylko razem
z obecnym Chrystusem osiągnę cel
– zbawienie.

Czy zgromadzenie
już jest wspólnotą?

Powyżej wymienione elementy
wyzwalają wśród wiernych pragnie-
nie wspólnoty. Ten głód wspólnoty
nie jest jeszcze w pełni wspólnotą.
Wspólnota z natury jest stabilna,

uformowana, duchowo dojrzała, na-
tomiast zgromadzenie jest zawsze
przejściowe.

W połowie lipca kilkaset tysięcz-
na rzesza młodzieży ze wszyst-
kich kontynentów, zgromadziła się
w Sydney z Australii, aby wraz
z Papieżem Benedyktem XVI prze-
żyć Światowe Dni Młodzieży. Tym
co promuje to wielkie zgromadzenie
jest wspólnota wiary w Jezusa Chry-
stusa i Jego Kościół. Ale również
to wielkie zgromadzenie czyni, że
wspólnota wiary w Jezusa Chrystu-
sa jest czytelnym znakiem Kościoła.

Ks. Adam Kroll

WIARA RADZICÓW
O jakim Bogu mówimy?

Szukając odpowiedzi na to py-
tanie, trzeba zastanowić się, czym
jest rodzina i jaki jest „potencjał”
religijny naszej rodziny. Czy jeste-
śmy rodziną czy może jakąś grupą
społeczną? Bliscy krewni np. ciotka,
wujek, kuzyni, często nie utrzymu-
jący ze sobą kontaktów, stanowią
rodzinę? Dzieci adoptowane, choć
z rodzicami w ogóle nie związani
pokrewieństwem, należą do rodziny.

Czym wyróżnia się rodzina spo-
śród innych grup? Istnieniem i od-
działywaniem wzajemnych więzów,
jakie mają miejsce w rodzinie.

Gdy w rodzinie przyjdzie na
świat dziecko, zmiana dotyczy nie
tylko liczby „sztuk” w domu, ale
zmienia się też sytuacja innych
członków rodziny. Żona staje się
matką; mąż – ojcem, teściowa – bab-

cią, a jeżeli dziecko przychodzące
na świat jest drugie z kolei – mat-
ka jednego dziecka staje się matką
dwojga, jedynak – starszym z dwójki
itd.

W grupie rodzinnej nie tylko
zmniejszenie lub zwiększenie liczby
jej członków zmienia sytuację po-
zostałych. Także jakiekolwiek prze-
obrażenie się każdego z członków
rodziny ma wpływ na innych np.
usamodzielnienie się najstarszego
dziecka nie tylko zmienia jego po-
łożenie, ale także sytuację rodziców
i rodzeństwa. W rodzinie także rela-
cje, czyli stosunki między każdymi
dwoma osobami wpływają na in-
nych. Np. miłość miedzy rodzicami
ma znaczenie dla dzieci, wyróżnia-
nie przez matkę jednego z dzieci
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wpływa na samopoczucie pozosta-
łych itd.

To, co w sposób zasadniczy od-
różnia rodzinę od innych małych
grup np. grupy sportowej, to jej
cel. Człowiek może należeć do wielu
grup równocześnie, ale tym co łą-
czy rodzinę to wspólne życie. Jeżeli
któryś z członków rodziny chce ją
traktować jako miejsce zaspokojenia
tylko jednej grupy potrzeb, np. je-
dzenia, budzi to protest pozostałych:
„Nie jesteś w hotelu”. Rodzina jest
wtedy rodziną prawdziwą, gdy łączą
ją bezpośrednie ścisłe więzy i całość
życia. Charakter tych więzów, ich
jakość, decyduje o jakości rodziny.
Rodzinę łączy wspólne życie, dlatego
wszystkie sprawy przeżywane poza
domem np. w pracy, szkole, mają dla
rodziny znaczenie.

U podstaw tak rozumianej ro-
dziny leży małżeństwo. Dwoje ludzi
łączy się ze sobą nie dla wspólnej
pracy, nie dla uzyskania większe-
go mieszkania, nie dla zaspokojenia
potrzeb seksualnych, nawet nie dla
posiadania dzieci, ale dla wspólnego
życia, obejmującego w pewien spo-
sób wszystkie tamte sprawy szcze-
gółowe. Małżeństwo jest związkiem
z założenia trwałym; jest związkiem
całego życia, na całe życie.

Jakość więzów miedzy mężem
i żoną ma znaczenie dla całej rodzi-
ny. Od tego, czy ich miłość rozwija
się, przeobraża i rośnie, czy też
zamiera, zależy nie tylko los mał-
żeństwa, lecz także całej rodziny.
Więź miedzy małżonkami jest „so-
lą ziemi” leżącą u podstaw rodziny
i determinującą jej losy. Od niej
zależy, czy rodzina będzie dobrze
wypełniać swoje zadania.

W obecnej rzeczywistości, współ-
czesna rodzina wiele dotychczaso-
wych funkcji zaczęła oddawać in-
stytucjom np. wychowanie, naukę
czy posiłki w stołówkach. Są pewne
fundamentalne funkcje np. miłość,
wiara, w których nikt nie może
zastąpić rodziny i rodziców.

W refleksji o rodzinie nie może
zabraknąć pytania: jaki jest poten-
cjał religijny naszej rodziny? Najczę-
ściej, u podstaw powstania naszej
rodziny jest wiara męża i żony. Ich
doświadczenie religijne wyniesione
z rodzinnego domu, powinno posłu-
żyć małżonkom i rodzicom do bu-
dowania więzi religijnych. Ich obraz
Boga, przeżycia religijne, ewange-
liczna duchowość jak również moc-
ne „trzymanie się” Pisma Świętego
i Kościoła pomoże znaleźć odpo-
wiedź: o jakim Bogu mówimy
naszym dzieciom?

W procesie wychowania religij-
nego, co jest łatwiejsze, pozostać
przy znanym obrazie Boga, wynie-
sionym z własnego dzieciństwa, czy
dać świadectwo osobistej wiary?

Często jesteśmy skłonni
przedstawiać naszym dzieciom
Boga w taki sposób, jak czynili
to nasi rodzice:
� Boga z naszego katechizmu,

określonego bardzo ściśle, lecz
bezosobowo i w sposób czysto
rozumowy;

� Boga odległego, absolutnego
władcę otoczonego swymi anioła-
mi, niedostępnego w swej wszech-
mocy;

� Budowniczego Wszechświata,
doskonałego i nieomylnego, ge-
nialnego twórcę praw natury;
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� Czarodzieja zdolnego zaspokoić
wszelkie nasze pragnienia, które-
go prosimy o wszystko, zwłaszcza
o to, co powinniśmy osiągnąć wła-
snymi siłami;

� Boga, z którym się handluje,
w myśl zasady „coś za coś” np.
„Jeśli to coś mi się uda, dam pie-
niądze na jakiś cel dobroczynny”;

� Boga, od którego coś mi się
należy, ponieważ stosuję się do
Jego praw;

� Boga funkcjonującego na zasa-
dzie Baby Jagi, kiedy straszy się
Nim dziecko, kiedy coś przeskro-
bie. . . „Dobrze ci tak, Pan Bóg
cię ukarał”. Taka pokusa rodzi
się u rodzica szczególnie wówczas,
gdy jego własny autorytet doznał
uszczerbku.

� Jaki obraz Boga stworzy sobie
dziecko, jeśli będziemy przedsta-
wiać Go jak „żandarma”, czyhają-
cego na każde jego przewinienie;

� Jako „dobrego papcia”, który
wszystko wybaczy i rozpieszcza
dziecko, podczas gdy nasz Bóg jest
wymagający, ponieważ nas kocha
i chce, abyśmy byli dobrzy i wielcy.

Powyższe przykłady funkcjonu-
ją w nazewnictwie nie tylko babć
czy dziadków, ale również u mło-
dych rodziców. Wystrzegajmy się
tych wszystkich określeń, spróbuj-
my przedstawiać Boga z miło-
ścią, miłością żywą, osobistą,
którą sami pragniemy przeżywać.
Dziecko w naszych słowach będzie
chciało rozpoznać Boga swojego, dzi-
siejszego.

Kim jest dla mnie Bóg, którym
żyję i którego pragnę coraz lepiej
poznawać?

� Jest Tym, który daje ży-
cie wszystkim wspaniałym zja-
wiskom, otaczającym mnie na co
dzień – cudem wszechświata, cza-
rowi wzajemnej miłości, tajemni-
com rozwijającego się dziecka;

� Jest kochającą Mądrością, któ-
rej odbicie stanowi nadzwyczaj
rozumna i logiczna konstrukcja
świata;

� Jest Miłością, z której bierze źró-
dło miłość małżonków, rodziców,
dzieci, wszystkich, którzy żyją we-
dług słów Chrystusa: „Nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś
życie oddaje za przyjaciół swoich”;

� Jest Tym, w którym pokładam
całe moje zaufanie;

� Jest Tym, który rozjaśnia moje
życie, Tym, którego nikt nie od-
krył w taki sam sposób, w jaki ja
to uczyniłem.

Być może, że trzeba będzie przy-
znać się do swojej niemożności mó-
wienia o Bogu: „Dla mnie Bóg to
Bóg i próbuję żyć zgodnie z Jego
przykazaniami”.

Być może będziemy musieli przy-
znać się, że chociaż szczerze w Niego
wierzymy, to jeszcze zadajemy sami
sobie wiele pytań. . .

Jeżeli szczerze przyznamy się,
że nie zawsze potrafimy wyrazić się
tak doskonale, jak byśmy sobie tego
życzyli, dziecko na pewno nie bę-
dzie ani zdziwione ani zawiedzione
z tego powodu. W trudnych pyta-
niach, można powiedzieć, że „Bóg
jest tak wielki, że nie potrafię do-
brze ci o Nim opowiedzieć. Tak
jak ty, staram się lepiej Go poznać.
Spróbujmy zrobić to wspólnie”.

Ks. Adam Kroll

15



WIERSZE

Wstydźmy się

Kroimy czas
nam darowany
dziką konsumpcją
tym i owym
to czas stracony
zostawiając czas ochłap
na dziękczynienie

Jan Orczykowski

Polska kroplą dzieł Bożych

Gdy chodzę łąką, miejską aleją
lasem żyjącym czy nad mierzeją
parkiem co człowiek tylko układa
brzegiem, przy którym morze gada
sitowiem, trzciną wzdłuż mknącej rzeki
przy stawie, co jakby spał przez wieki
czy rynnach jezior na Pomorzu
ścieżką co ciągnie się przy zbożu
wśród wielkich jezior na Mazurach
na kamiennym szlaku co wije w górach
dziękuję Boże żeś ziemię stworzył
i dla nas ludzi całość złożył

Jan Orczykowski

Ku rozwadze
Doskonali się człowiek w swych umiejętnościach
dochodząc do tego co było nieznane
zapomina przy tym że jest tutaj w gościach
a serwuje przyszłości nie raz kłamstwa dane.
Osiąga wyniki postępem nazwane
odbiera nagrody medale poklaski
nie przeskoczy tego co mu nie pisane
a powstało wyłącznie tylko z Bożej łaski.

Jan Orczykowski
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97. URODZINY ANNY BURDÓWNY
Honorowego Obywatela Gminy Trąbki Wielkie

5 lipca Szanowna Pani Anna
Burdówna obchodziła 97 urodziny.
Tego dnia odwiedziło ją sporo gości,
m.in. zaprzyjaźnione grono harce-
rzy, rodzina, był także przedstawi-
ciel naszej gminy – Jan Trofimowicz.
W imieniu władz gminy wręczyłem
duży bukiet białych i czerwonych
róż i list z życzeniami. Od mieszkań-
ców Ełganowa podarowałem torcik
z napisem 97 lat Pani Anny oraz
bukiet polnych kwiatów. Pani Anna
mimo sędziwego wieku, jest pełna
pogody ducha, nadal mówi wspa-
niałą wielobarwną polszczyzną, na-
dal czyta czasopisma bez okularów.
W cieplejsze dni pod opieką sio-
strzenic wychodzi jeszcze na krótkie
spacery do parku. Wciąż, jak mówi,
gdyby była potrzeba – a czasami
zdarzają się telefony z poza granic
Polski – „dogadałaby się” w kilku
językach. Bliski jest jej francuski,
wszak w gimnazjum przedwojen-
nym obok polskiego uczyła się po
francusku. Przez lata, które spędzi-
ła w obozowych lagrach, nauczyła
się także biegle mówić po niemiecku
i dość dobrze po rosyjsku i angiel-
sku.

***
Chciałbym przytoczyć kilka

wspomnień Pani Anny – „Anioła
z Ravensbruck”, jak ją nazywały
kobiety z obozu.

. . .Na moją postawę w obozie
wpłynęło kilka czynników: dom ro-
dzinny, szczerze polski i katolic-
ki z bardzo kochającą się liczną

rodziną, państwowe gimnazjum w
Łodzi. . . organizacja ideowa ZHP,
w której przeszłam wszystkie stopnie
od szeregowej do instruktorki, sta-
rając się zawsze realizować słowa
przyrzeczenia „szczerą wolą całym
życiem pełnić służbę Bogu i Pol-
sce, nieść chętną pomoc ludziom,
bliźnim i być posłuszną prawom
harcerskim”.

. . .Wiara ratowała od śmierci sa-
mobójczej, od szaleństwa, wskazując
proporcje między Absolutem a dro-
biną ludzką, uczyła pokory wobec
spraw trudnych, niezrozumiałych,
wiadomych tylko Bogu. . . Osoby
niewierzące zazdrościły nam tej po-
stawy, ich filozofia wyrozumowana
odrzucała wpływy pozaziemskie na
świat i życie ludzkie, odznaczała się
pesymizmem. . . Miłość nakazywała
nie tylko nieść pomoc współcierpią-
cym, ale oddawać też posługę ko-
nającym i zmarłym, których śmierć
wyrywała z naszych szeregów. By-
ła to modlitwa, zamknięcie oczu,
ostatnie pożegnanie, czasem kwiatek
polny czy kłosy przyniesione przez
kolumny pracujące w polu, zanim
nagie ciało rzucono na stos innych
ciał, aby je wynieść do krematorium
(. . .)

Dużo zawdzięczam Kunegundzie
Pawłowskiej, z którą byłam aresz-
towana 1 września 1939 roku po
rannej Mszy Świętej, spowiedzi i Ko-
munii. (. . .) Od niej nauczyłam się
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wielu pięknych modlitw. (. . .) Gdy
za znak krzyża, za przyklęknięcie
przy pryczy wieczorem groziły suro-
we represje, ona jak muezin głośno
wzywała do modlitwy w różnych
intencjach. To dzięki niej kobiety
uczyniły ślub pielgrzymowania do
Częstochowy po wyzwoleniu z lagra
(Pani Anna do roku 2000 była rok-
rocznie na pielgrzymkach więźnia-
rek ocalałych z obozu) – fragmenty
wspomnień z książki „Zwyciężyły
wartości” Urszuli Wińskiej, Wydaw-
nictwo Morskie Gdańsk, 1985.

***
Teklę Dulińską z Jędrzejowa,

zwaną „Ciotką”, jedną z najstar-
szych stażem więźniarek, człowieka
szlachetnego i niezłomnego, znał ca-
ły obóz.(. . .)

Tym razem dostałam wiado-
mość, że „Ciotka” chciała się ze
mną zobaczyć. Jutro może być trud-
niej, więc idę na wezwanie. Ulica
lagrowa ciemna i pusta, śniegu nie
ma to dobrze. Ostrożnie otwieram
drzwi do „ósemki”. Zatyka mnie
powietrze pełne wyziewów. Korytarz
ledwo oświetlony, pusty. W dro-
dze do sali na prawo potykam się
o trupy. Wielka sala rewirowa tak-
że źle oświetlona, pełna piętrowych
łóżek stojących w kilku rzędach.
Chore gmerają się na swych legowi-
skach, słychać różnojęzyczne nawo-
ływania, ktoś jęczy, ktoś łka rozdzie-
rająco. Góruje nad wszystkim czyjś
dźwięczny głos powtarzający rosyj-
skie słowa. Stoję niezdecydowana.
Przypominam sobie: drugi ganek
od drzwi, ostatnie łóżko na dru-
giej kondygnacji na lewo. Weszłam
bokiem w długie ciasne przejście

między łóżkami-pryczami. Na starej
słomie pod ciemnymi kocami widma
ludzkie. W pewnej chwili z jednego
posłania na dole dźwignął się nagi
kościotrup z ogoloną głową. Postać
ta szła chwiejąc się naprzeciw mnie,
opierając się o brzegi łóżek. Tym-
czasem nadal szukam „Ciotki”. Ale
oto jest! Siedzi na piętrowej pryczy,
za którą jest ściana baraku, oczy
wpatrzone w przestrzeń, siwe włosy
rozstrzępione. Wdrapuję się do niej.
Witam. Wydobywam skarby.

– Myślałam, ze już nie przyj-
dziesz. Tak źle się czuję.

Z trudem łapie oddech. Pije her-
batę z syropem, je drżącymi palcami
twarożek, bo łyżkę ktoś jej ukradł,
a ja szybko mówię nowiny. Są na-
prawdę dobre, to już z całą pewno-
ścią nasza ostatnia zima w obozie.
Jakieś szamotanie pod nami. To
ktoś w pasiaku, pewnie z obsługi
bloku, szarpie chorą i zdziera z niej
koszulę. Leżąca ma oczy w słup, ale
chyba jeszcze żyje. Nie mogę tego
znieść, mówię po niemiecku:

– Zostaw ją, widzisz, że kona!
– Czy mam czekać aż zesztywnie-

je? – woła tamta ze złością – koszula
jeszcze dobra, potem jej nie ściągnę.

– Tu ciągle ktoś tak. . . – mówi
Tekla.

I nagle u tej twardej kobiety głos
załamuje się, chwyta mnie za rękę.

– Zabierzcie mnie stąd, ja nie
chcę tu umierać.

Gładzę ją po włosach, po ręce,
zapewniając, że nie zostawimy jej,
że wrócimy razem do Polski.

– No idź już – mówi swoim
normalnym głosem – żeby cię nie
złapali.
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Obiecuję zajrzeć w niedzielę.
Zmieniam kierunek i wracam bocz-
ną uliczką między barakami i mu-
rem ledwo znaczącym się w ciemno-
ściach. „Ciotka” przeżyła szczęśliwie
obozowe piekło i wraz z nami wró-
ciła do wolnej Polski. – fragmenty
wspomnień Pani Anny z książki
pt: „Mury” pod redakcją Andrzeja
Szefera, Katowice, 1986.

***
I pomyśleć, że Pani Anna mogła

uniknąć aresztowania i obozowe-
go piekła, wszak miała możliwość
w sierpniu 1939 roku opuścić dzieci,
rodziców i Polską Szkołę Macierzy
Szkolnej w Ełganowie i wyjechać
do rodziny do Łodzi. Uczyła w Eł-
ganowie i Trąbkach Wielkich tylko
rok, jednak – jak mówi – tu wiele
się nauczyła. Z nostalgią i zadu-
mą wspomina swych ełganowskich

uczniów i rodziców, szczególnie Wik-
tora Orlikowskiego, „Króla Pola-
ków” w Ełganowie, z którym współ-
pracowała na wielu płaszczyznach
w obronie polskości. Do dziś dużo
śpiewa, swym mocnym dźwięcznym
głosem, podczas urodzin płynął rów-
nież wspólny śpiew pieśni i piosenek
harcerskich, patriotycznych i ludo-
wych.

Za rok okrągła 70 rocznica wy-
buchu II wojny światowej – może
warto pomyśleć o jakiś tablicach
pamiątkowych, może historycznych
szlakach miejsc pamięci na naszym
terenie, dla uczczenia bohaterskich
postaw Polaków z Gdańskich Wy-
żyn?

Jan Trofimowicz junior

Pani Anna Burdówna w dniu urodzin z autorem artykułu
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KRONIKA
nie tylko parafialna

Podziękowanie

Zarząd Gminny Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Trąbkach Wielkich
serdecznie dziękuje wszystkim tym,
którzy brali udział w akcji „Dar
Krwi” w dniu 5 lipca 2008 r. W akcji
oddano 5 litrów krwi. Jednocze-
śnie życzymy wszystkim dawcom
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści w pracy zawodowej i życiu oso-
bistym.

Prezes ZG OSP
Jan Kosiński

22 czerwca parafialna Caritas zor-
ganizowała festyn dla dzieci. Na
terenie przy Domu Pielgrzyma
w Trąbkach Wielkich przeprowa-
dzono szereg zabaw i konkursów, za
udział w których dzieci otrzymywały
nagrody. Piękna pogoda sprzyjała za-
bawie, a uczestników festynu w do-
bry nastrój wprawiał mini-zespół
muzyczny Zdzisława Jaszewskiego.

***
25 czerwca odbyła się V sesja
nadzwyczajna Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znalazły
się tylko dwie sprawy:

1) podjęto uchwałę w sprawie za-
twierdzenia wniosku o dofinanso-
wanie realizacji projektu pn. „Upo-
wszechnianie edukacji przedszkol-
nej na terenie gminy Trąbki Wielkie
poprzez utworzenie czterech przed-
szkoli” w okresie od 1 września

2008 r. do 31 sierpnia 2010 r. Celem
projektu jest wyrównanie szans edu-
kacyjnych dzieci w wieku 3–5 lat.
W ramach projektu nastąpi utwo-
rzenie 4 przedszkoli o oddziałach
liczących 20–25 dzieci w następu-
jących szkołach: w Czerniewie –
57 dzieci, w Kłodawie – 65 dzieci,
w Mierzeszynie – 68 dzieci oraz
w Sobowidzu – 140 dzieci. Program
prawie w całości będzie finansowany
ze środków Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego.

2) dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2008 r. Zwiększono plan wy-
datków o kwotę 10 tys. zł z przezna-
czeniem na utworzenie ww. przed-
szkoli, jako wkład własny Gminy
w realizację tego zadania.

***
29 czerwca na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbyła się coroczna
powiatowa impreza plenerowa za-
tytułowana „Trąbka w Trąbkach”.
Uczestniczyło w niej kilka tysię-
cy osób, dla których przygotowano
bardzo różnorodny program. Po raz
pierwszy rywalizowały ze sobą sołec-
twa z terenu naszej gminy organizu-
jąc stanowiska, na których prezen-
towały swoje miejscowości. Komisja
konkursowa najwyżej oceniła pre-
zentację Gołębiewka i Trąbek Wiel-
kich, ale wszystkie uczestniczące
w tym konkursie sołectwa otrzyma-
ły nagrody finansowe. W imprezie
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Dzieci i dorośli bawili się na festynie parfialnym

Nowo ochrzczona Oliwia Zofia Sieniek z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Szymon Reimus z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Zuzanna Maria Chmielewska z mamą i chrzestnymi

22



nie zabrakło występów muzycznych,
wśród których należy wymienić pre-
zentację trębaczy, występ Gminnej
Orkiestry Dętej z Linii, występ chó-
ru męskiego z Trąbek Wielkich
„Bel Canto”, biesiadę w wykonaniu
Zespołu Kaszubskiego „Kaszebsko
Rodzëna” oraz występ gwiazdy wie-
czoru Haliny Frąckowiak. Muzycz-
ne prezentacje zakończył koncert
zespołu „Image”. Bardzo widowi-
skowe były skoki spadochronowe
z samolotu dwupłatowego, który
wystartował z lotniska w Prusz-
czu Gdańskim. Policja oraz strażacy
z OSP Trąbki Wielkie zaprezen-
towali akcje pościgowo-ratownicze.
Wojsko przygotowało wystawę broni
oraz. . . grochówkę z kuchni polowej.
Późnym wieczorem odbył się atrak-
cyjny pokaz laserowy. W programie
znalazło się także szereg konkursów
oraz loteria fantowa, którą można
by streścić w słowach: „taczka nie
dla sołtysa”, ponieważ w publicznym
losowaniu głównych wygranych nie-
bywałe szczęście dopisało sołtysowi
z Kleszczewa Janowi Selka, który
wygrał cztery spośród pięciu głów-
nych nagród za wyjątkiem. . . taczki.
Fakt ten krótko skomentował sam
sołtys: bo taczkę już mam! Przez
całą imprezę można było korzy-
stać z różnych atrakcji (jazda na
quadach, wspinaczka na skałkach,
trampolina, zjeżdżalnie powietrzne,
strzelanie elektroniczne itp.). Dopi-
sała także gastronomia, gdzie można
było napić i najeść się do syta. Im-
prezę zakończyła zabawa do północy
na świeżym powietrzu.

***

4 lipca odbyła się VI sesja zwy-
czajna Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m.
in. następujące sprawy:

1) Radni i wójt złożyli podzięko-
wania dotychczasowemu kierowni-
kowi posterunku policji w Trąbkach
Wielkich mł. asp. Tomaszowi Wło-
chowskiemu, który został przenie-
siony do pracy w komisariacie policji
w Kolbudach. Oficjalnie powitano
także nowego kierownika posterun-
ku policji w Trąbkach Wielkich mł.
aspiranta Krzysztofa Łusiaka, który
rozpoczął u nas pracę od 15 czerwca.

2) dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2008 r.:

– radni wyrazili zgodę na zakup no-
wego autobusu szkolnego. Na ten cel
przeznaczono 200 tys. zł z budżetu
gminy, a pozostałą kwotę w wyso-
kości 200 tys. zł gmina otrzyma
ze środków PFRON; autobus bę-
dzie przystosowany do obsługi osób
niepełnosprawnych.

– zwiększono środki na wydatki dla
szkół o kwotę 32 tys. zł (m.in.
na zakup programów księgowych
i dowóz uczniów do szkół)

– przeznaczono kwotę 50 tys. zł na
pobyt naszych mieszkańców w do-
mach pomocy społecznej

– zwiększono dotację dla GOK
w Trąbkach Wielkich o kwotę
4,6 tys. zł (na nagrody dla sołectw
oraz na letni wypoczynek dzieci)

– przeznaczono kwotę 30 tys. zł
na budowę kompleksu rekreacyjno-
-sportowego w Gołębiewku
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Orkiestra dęta z Linii podczas imprezy „Trąbka w Trąbkach”

Występ Haliny Frąckowiak w Trąbkach Wielkich
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– przeznaczono 23 tys. zł na wy-
konanie zjazdów do posesji przy
ul. K. Pawłowskiej na terenie nowe-
go osiedla w Trąbkach Wielkich.

3) podjęto uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Trąbki Wiel-
kie do Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania Trzy Krajobrazy”
w charakterze członka zwyczajne-
go. Składka członkowska wynosi 50
groszy/rok od mieszkańca gminy.

4) przyjęto Regulamin Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej dotyczący zasad dostarczania
wody oraz odprowadzania ścieków
na terenie naszej gminy.

5) podjęto kilka uchwał w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieru-
chomości gminnych:

– działka budowlana nr 69/5 w Trąb-
kach Małych

– kilkadziesiąt działek budowlanych
(w kompleksie położonym na prze-
dłużeniu ul. Leśnej za Gimnazjum)
w Trąbkach Wielkich

– lokale mieszkalne wraz z udzia-
łem w gruncie (działka nr 31/5)
przy ul. Gdańskiej 17 w Trąbkach
Wielkich

– mieszkanie wraz z udziałem
w gruncie (działka nr 32/3) przy
ul. Morenowej 23 w Sobowidzu

– lokale mieszkalne wraz z udzia-
łem w gruncie (działka nr 106/5)
w Trąbkach Małych

6) podjęto uchwały w sprawie ogło-
szenia konkursów na stanowiska
dyrektorów szkół: Szkoły Podsta-
wowej w Sobowidzu, Szkoły Pod-
stawowej w Kłodawie oraz Szkoły

Podstawowej w Czerniewie, a tak-
że dokonano wyboru przedstawicieli
Rady Gminy do komisji konkurso-
wych w osobach: Błażej Konkol –
przewodniczący komisji oraz Barba-
ra Harbul i Stanisław Dziemiński –
członkowie komisji.

7) dokonano zmiany w uchwale Ra-
dy Gminy z dnia 25 marca 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli w związku ze stwier-
dzeniem przez Wojewodę Pomor-
skiego naruszenia prawa.

***
6 lipca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
otrzymali:

– Oliwia Zofia Sieniek, córka Wero-
niki i Marka zam. w Ełganowie

– Zuzanna Maria Chmielewska, cór-
ka Moniki i Michała zam. w Ełga-
nowie

– Szymon Reimus, syn Aleksandry
i Daniela zam. w Pruszczu Gdań-
skim

***
Zarząd IV ligowego zespołu LKS
Orzeł Trąbki Wielkie podjął decyzję
o zmianie trenera i od 5 lipca
2008 r. Lecha Kulwickiego zastąpił
Ryszard Szewczyk. Rozgrywki IV
ligi sezonu 2008–2009 rozpoczną się
9/10 sierpnia, a nasz zespół wyjeżdża
do Malborka na mecz z Pomezanią.
Pierwszy mecz w Trąbkach Wielkich
zostanie rozegrany tydzień później,
a przeciwnikiem Orła będzie Gryf
Wejherowo.

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

W sierpniu odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Alojzego
Pelowskiego.

1. Pierwszy piątek miesiąca,
modlimy się w duchu
przebłagania Pana Jezusa za
grzechy parafian
Za śp. Władysława Bogdana
i zmarłych z rodziny Góralskich
oraz za śp. Helenę, Jana,
Stefana, Wacława i Tadeusza

2. Pierwsza sobota miesiąca,
modlimy cię ku czci Matki
Bożej, wynagradzając za
zniewagi wyrządzone Jej
Niepokalanemu Sercu

3. Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Agnieszki i Dominika Szostków,
godz. 730

a) Dziękczynna w 14. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Jacka Brzózków,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Dończyków i Hendrychów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Elżbietę Laga
(22. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Lagów
i Szczodrowskich, godz. 1100

Za śp. Alojzego Pelowskiego,
godz. 1800

7. Za śp. Władysława Myszk
(10. rocznica śmierci)

8. Za śp. Marię i Jerzego
Szwindowskich

9. Za śp. Sławomira Kowitza

10. a) Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Jolanty i Grzegorza
Borkowiczów, godz. 730

b) Za śp. Alojzego Pelowskiego,
godz. 730

a) Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek oraz
Gertrudę Dończyk, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Blokusów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Romana Jaszczyka
(26. rocznica śmierci), Józefa,
Katarzynę i Stanisława Drągów
oraz Zygmunta Dubielę,
godz. 1100

Za śp. Władysława Mućkę,
godz. 1800

12. Za śp. Jadwigę i Stanisława
Dorniaków

13. Za śp. Brunona Sengera
(19. rocznica śmierci)

14. Za śp. Marię i Jerzego
Franuszkiewiczów

15. Za śp. Gerarda Lewandow-
skiego oraz Franciszkę i Jana
Selków, godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Alojzego Pelowskiego,
godz. 1800

16. Za śp. Hildegardę, Stanisława
i Zenona Nierzwickich

17. Za śp. Franciszka, Józefa
i Józefę Tkaczyków, godz. 730

Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków oraz Leokadię
i Józefa Ziemannów, godz. 900

(Czerniewo)
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Za śp. Alojzego Pelowskiego,
godz. 1100

18. Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Izabeli i Kamila Węgrzyńskich

19. Za śp. Jolantę i Alfonsa
Kowalewskich

20. a) Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Doroty i Zdzisława Jaszewskich
b) Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Doroty i Andrzeja Mauchów

21. Za śp. Mieczysława, Helenę,
Bożenę i Daniela Rucińskich
oraz Jarosława i Ryszarda
Kruków

22. Dziękczynna i o opiekę Matki
Bożej dla pielgrzymów do
Gietrzwałdu

23. Za śp. Bernarda Zulewskiego
(4. rocznica śmierci)

24. Za śp. Alojzego Pelowskiego,
godz. 730

a) Za śp. Alojzego Ptacha
(13. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków, godz. 900

(Czerniewo)
27. Za śp. Bronisława

Sokołowskiego
30. Dziękczynna i o błogosławień-

stwo Boże dla Jana Halby,
w 80. urodziny (z int. dzieci
i wnuków)

31. Za śp. Zofię i Henryka
Gołębiewskich oraz Jana
Kowalskiego, godz. 730

Za śp. Stanisława Sienkiewicza
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Monikę Grenz,
godz. 1100

SPIS TREŚCI

Archidiecezjalna pielgrzymka do
Lourdes, ks. Edward Szymański . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . . 6

Kościoły i związki wyznaniowe
w Polsce. Kościoły protestanckie,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . . . 8

Zgromadzenie Eucharystyczne.
Tajemnica Kościoła,
ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Wiara radziców. O jakim Bogu
mówimy?, ks. Adam Kroll . . . . . . . 13

Wiersze, Jan Orczykowski . . . . . . . 16

97. Urodziny Anny Burdówny
Honorowego Obywatela
Gminy Trąbki Wielkie,
Jan Trofimowicz junior . . . . . . . . . 17

Kronika nie tylko parafialna . . . . . 20

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Odeszli do Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

27



ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

6 sierpnia: Oliwia Szpara oraz Damian Szamil Karpiński

Rocznice sakramentu małżeństwa
4 sierpnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Agnieszki i Dominika Szostków

18 sierpnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Izabeli i Kamila Węgrzyńskich
25 sierpnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Agnieszki i Grzegorza Koprowskich
25 sierpnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Karoliny i Macieja Wycinków

9 sierpnia: 5. roczn. sakr. małżeństwa Jolanty i Tomasza Komorowskich
16 sierpnia: 5. roczn. sakr. małżeństwa Małgorzaty i Daniela Murawskich
30 sierpnia: 5. roczn. sakr. małżeństwa Magdaleny i Marcina Nowaków
15 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Sławomira Domachowskich
29 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki i Wojciecha Niedźwiedzkich
7 sierpnia: 15. roczn. sakr. małżeństwa Anny i Andrzeja Gogola

21 sierpnia: 15. roczn. sakr. małżeństwa Joanny i Stefana Köhlerów
6 sierpnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Danuty i Mieczysława Dajdów

20 sierpnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Doroty i Zdzisława Jaszewskich
20 sierpnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Doroty i Andrzeja Mauchów
24 sierpnia: 40. roczn. sakr. małżeństwa Danuty i Edwina Peplińskich

ODESZLI DO PANA

11 lipca: zmarła w wieku 86 lat śp. Franciszka Mach z Ełganowa
20 lipca: zmarł w wieku 72 lat śp. Zygmunt Bukowski z Mierzeszyna

7 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Aleksandry Malinowskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


