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Trąbki Wielkie. Starostowie dożynek Izabela i Tomasz
Caboniowie z Trąbek Małych wręczają ks. arcybiskupowi
Tadeuszowi Gocłowskiemu bochen chleba – pierwociny
tegorocznych plonów

Jak ten chleb,

co złączył

złote ziarna,

tak niech miłość

złączy nas

ofiarna!



POKŁOSIE ODPUSTOWE
Dwudziesty drugi już raz dane

nam było obchodzić uroczystość ku
czci Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny przez cały tydzień od
niedzieli 7 września do niedzieli
14 września. Przygotowaliśmy się
do odpustu przez nagłośnienie tej
uroczystości w Gościu Niedzielnym,
Echu Pruszcza i rozesłanie progra-
mu do rodzin. Od kilku lat łączymy
nasz odpust z archidiecezjalno-samo-
rządowym dziękczynieniem za plony.
Program poszczególnych dni w tygo-
dniu odpustowym jest tak pomyślany,
aby mogli uczestniczyć wszyscy para-
fianie i pielgrzymi. Zaproszeni mał-
żonkowie, dzieci, liturgiczna służba
ołtarzy, czciciele Matki Bożej, chorzy,
młodzież, rolnicy i kapłani.

W niedzielę, 7 września uroczy-
stej sumie odpustowej przewodni-
czył ks. biskup Zygmunt Pawłowicz,
a w sobotę 13 września pielgrzymce
kapłanów przewodniczył ks. biskup
Ryszard Kasyna. Natomiast w nie-
dzielę 14 września uroczystą sumę
z procesją odprawił ks. arcybiskup
Tadeusz Gocłowski.

Jeśli chodzi o uczestnictwo w na-
bożeństwach podczas Tygodnia Od-
pustowego, to trzeba przyznać, że
w poniedziałek poświęcony małżeń-
stwom i rodzinom świątynia była wy-
pełniona pielgrzymami. Bardzo dużo
pielgrzymów przybyło też w czwar-
tek poświęcony uczczeniu Matki Bo-
żej oraz poświęceniu pojazdów. Nie-
co mniej pielgrzymów było w pią-
tek. Chorzy otrzymali sakrament
namaszczenia. W sobotę poświęconą
młodzieży, nasza młodzież zawiodła
zupełnie, podobnie jak we wtorek

zawiodły nasze dzieci. W sobotę po
południu przybyła piesza pielgrzym-
ka młodzieży z Kolbud w liczbie 150
pątników, którzy szli pieszo około
5 godzin do Trąbek. Natomiast miej-
scowa młodzież zupełnie zlekceważy-
ła zaproszenie do udziału w swoim
dniu w spotkaniu z Matką Bożą.

W tym roku w niedzielę, 14 wrze-
śnia dopisała słoneczna pogoda. Przy-
były piesze pielgrzymki z Jodłowna,
Mierzeszyna, Postołowa (z Suchej
Huty wyruszyli już o godz. 6.30),
Różyn i Sobowidza. Wiernych było
na sumie więcej niż w ubiegłym ro-
ku. Msza św. odpustowo-dożynkowa
rozpoczęła się o godz. 12.00. Ks. Ar-
cybiskupa powitali: Agnieszka Bąk
w imieniu młodzieży, przedstawiciel
rolników Andrzej Dończyk, wójt na-
szej gminy Błażej Konkol, gospodarze
dożynek państwo Caboniowie z Trą-
bek Małych i ks. proboszcz.

Ks. Arcybiskup poświęcił wieńce
dożynkowe i uczestniczył we wręcze-
niu pucharów wykonawcom najpięk-
niejszych wieńców. Pierwsze miejsce
zdobyli wykonawcy wieńca dożynko-
wego z Kielna. Nagrodzone zostały
też korony żniwne z Kleszczewa i Eł-
ganowa, zajmując drugie i trzecie
miejsce.

Następnie przewodniczący Ka-
pituły Promującej Wzorowe Rodzi-
ny przedstawił ks. Arcybiskupowi
nazwiska 10 wyróżnionych rodzin,
które otrzymały ryngraf Matki Bo-
żej Trąbkowskiej i list gratulacyjny
od metropolity gdańskiego. Pierwsza
wzorowa rodzina otrzymała odlaną
z brązu figurkę św. Wojciecha chrzci-
ciela gdańszczan.
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Główna uroczystość odpustowa...

...i jej uczestnicy
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Wzorowa rodzina Elżbiety i Zdzisława Waszkiewiczów otrzymuje od ks. Arcybiskupa
statuetkę św. Wojciecha

Pani Anna Ptach w towarzystwie córki odbiera z rąk ks. Arcybiskupa wyróżnienie
dla swojej rodziny
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W tym roku wyróżniono rodziny:
1) Elżbiety i Zdzisława Waszkiewi-
czów z Pruszcza Gd.,
2) Anny i Alojzego Ptachów z Czer-
niewa,
3) Pelagii i Andrzeja Porębskich
z Gdańska Wrzeszcza,
4) Emilii i Tadeusza Rogińskich z Bo-
jana,
5) Bożeny i Jacka Nawrockich z Bo-
jana,
6) Marzeny i Bolesława Koryckich
z Mierzeszyna,
7) Teresy i Ryszarda Świtałów
z Gdańska-Brzeźna,
8) Bożeny i Bogdana Koszów z Gdyni,
9) Anny i Stanisława Madejów
z Gdańska,
10) Anny i Mirosława Sulikowskich
z Pruszcza Gd.

Gratuluję naszej rodzinie z Czer-
niewa za to wyróżnienie. Z naszej
parafii dotychczas wyróżnienie z rąk
ks. Arcybiskupa otrzymało 15 ro-
dzin. Członkami istniejącej od 2002
roku Kapituły Promującej Wzorowe
Rodziny są: dr Ferdynand Froissart
– emerytowany wicekurator oświa-
ty w Gdańsku, ks. prałat Ryszard
Wołos z Gdańska Świbna, ks. prałat
Stanisław Łada – dziekan z Pruszcza
Gd., ks. prałat Edward Szymański
– proboszcz trąbkowski, ks. Andrzej
Predella – dyrektor Wydziału Dusz-
pasterskiego Kurii Metropolitalnej
Gdańskiej, dr Barbara Froissart –
nauczyciel i członek Powiatowej Ra-
dy ds. Rodziny, Halina Szumiło –
prezes Fundacji Pomocy Społecznej
im. I. Beaumonta i przewodnicząca
Komisji Polityki Społecznej w Prusz-
czu Gd., Anna Wrońska – absol-
wentka KUL i ATK w Warszawie
– nauczyciel-katecheta, gen. bryg.
Dariusz Wroński – dowódca pułku

śmigłowców bojowych w Pruszczu
Gdańskim.

Suma odpustowa została za-
kończona procesją eucharystyczną,
w której wzięły udział poczty sztan-
darowe wszystkich jednostek straży
pożarnej z naszej gminy i korony
żniwne.

Po sumie w uroczystym pocho-
dzie poprzedzonym orkiestrą ksiądz
Arcybiskup i zaproszeni goście prze-
szli na posiłek do trąbkowskiego
gimnazjum, gdzie gości w pięknie
przystrojonej auli podejmował dy-
rektor Mariusz Paradecki oraz do
szkoły podstawowej, którą gościn-
nie udostępnił dyrektor Przemysław
Sautycz.

Festyn na stadionie rozpoczął się
o 15.30 otwarciem przez wójta gminy
i ks. Arcybiskupa. Przygotowaniem
imprezy zajął się organista naszej
parafii, pełniący obowiązki dyrektora
GOK, Michał Olejnik.

Caritas parafialna przygotowa-
ła na popołudniowy festyn loterię,
w której do wygrania było około
2 tys. fantów. Wcześniej członkowie
Caritas odwiedzili wielu sponsorów
nie tylko z terenu gminy, którzy ofia-
rowali na ten cel swoje wyroby. Po za-
kończonym koncercie w gimnazjum,
w którym uczestniczyło dużo fanów
dobrej muzyki, odbyło się wręczanie
głównych nagród. Pierwszą nagrodę
– laptopa – wylosował Roman Zielke,
radny z Kleszczewa, drugą nagro-
dę – drukarkę – wylosowała Regina
Rogall z Trąbek Wielkich, a trzecią
nagrodę – gitarę ufundowaną przez
ks. kanonika Zygmunta Słomskiego
z Pręgowa – wylosował Bogdan Bar-
tosewicz z Trąbek Wielkich. Pokaz
sztucznych ogni o 21.45 zakończył
udaną imprezę na stadionie.

Wyrażam głębokie podziękowanie
za pomoc w organizacji tegorocznego
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odpustu i dożynek panu Błażejo-
wi Konkolowi, wójtowi naszej gminy
i panu przewodniczącemu Rady Gmi-
ny Józefowi Sroce; panom strażakom
za całotygodniową posługę i panom
kierowcom, którzy codziennie po pra-
cy służyli pielgrzymom, by ich przy-
wieźć i odwieźć po uroczystości w ko-
ściele; panom nadzwyczajnym sza-
farzom Komunii św. za służbę przy
ołtarzu, dekorację i przygotowanie
ze starszymi ministrantami zwłasz-
cza uroczystości odpustowo-dożynko-
wej. Dziękuję serdecznie paniom ka-
techetkom prowadzącym codziennie
dzieci w procesji i dzieciom sypiącym
kwiaty. Dziękuję bieli procesyjnej,
paniom Zdzisiom i Jadzi zatroska-
nym o czystość ołtarzy, ich dekorację
i sprzątanie kościoła. Podziękowanie
należy się szczególnie pani Marii,
która z pracownicami, paniami Bo-
żeną i Marianną podejmowały posił-
kiem kapłanów i pielgrzymów. Dzię-
kuję wszystkim parafiankom, które
usłużyły blachą ciasta dla przyjęcia
gości, zwłaszcza szafarzy Komunii
św. i chorych oraz kapłanów przy-
byłych w sobotniej pielgrzymce do
naszego sanktuarium. Dziękuję go-
rąco wszystkim członkom Caritas za
wszelki trud w przygotowaniu i pro-
wadzeniu loterii fantowej, z której
fundusz wesprze jej charytatywną
działalność w parafii. Dziękuję ser-
decznie panu Andrzejowi Gralli za
bardzo sprawne prowadzenie całej
uroczystości. Słowa podziękowania
kieruję ku naszym panom, człon-
kom chóru parafialnego Bel Canto,
których piękny śpiew przyczynił się
do uświetnienia całej uroczystości.
Dziękuję kapłanom przybywającym
do nas ze swoimi parafianami, aby
uczcić Trąbkowską Panią. Codzien-
nie celebrowało co najmniej 10 księży,

a w czwartek – 14 księży. Wytrwałym
codziennym pielgrzymem był ks. ka-
nonik Gerard Borys, mój przyjaciel
z Mierzeszyna, ks. proboszcz Dariusz
Cieniewicz z Postołowa i ks. pro-
boszcz Bronisław Chudy z Kłodawy.
Serdecznie dziękuję za niestrudzo-
ną pomoc, zwłaszcza w konfesjonale,
naszemu ks. kanonikowi Adamowi
Krollowi.

Spostrzeżenia.

1) Wierni nie doceniają potrzeby sa-
kramentu pokuty przed odpustem,
by odpust wykorzystać do otrzyma-
nia darowania kary za grzechy i by
był to bukiet wdzięczności (czyste
serce) złożony Matce Najświętszej.
W sobotę 6 września 6 kapłanów
przybyło słuchać spowiedzi, a wier-
nych przybyło bardzo mało. Było mi
naprawdę wstyd i przykro.

2) Rodzice nie przysyłają dzieci na
ich dzień odpustowy i stąd nie uczą
ich wchodzić w obchody tygodnia
odpustowego. Podobne spostrzeżenie
odnosi się do młodzieży parafii.

3) Bardzo mało parafian uczestniczy
w dni powszednie Tygodnia Odpu-
stowego w wieczornych Mszach św.
Gdyby nie pielgrzymi, to trzeba by
naprawdę zlikwidować Odpust Tygo-
dniowy w naszym Sanktuarium.

4) Jest też pozytywna refleksja, że
coraz więcej parafian włącza się w ob-
chody odpustowe w naszym sanktu-
arium. Jest grono ludzi zaangażowa-
nych w przygotowanie liturgii i całej
uroczystości. Bez ich pomocy nie
dałbym rady przygotować i przepro-
wadzić odpustu przez cały tydzień.

Ks. Edward Szymański
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List prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 14 września 2008 roku

Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
Metropolita Gdański

Uczestnicy
Dożynek Archidiecezjalno-Samorządowych
w Trąbkach Wielkich

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!
Czcigodni Kapłani!
Przedstawiciele Władz Samorządowych!

Szanowni Państwo!
Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców województwa pomor-

skiego zgromadzonych w Sanktuarium Maryjnym w Trąbkach Wielkich na
dożynkowych uroczystościach archidiecezjalno-samorządowych.

Uroczystości dożynkowe, które obchodzimy po zakończeniu najważniej-
szych prac polowych są jednym z najpiękniejszych staropolskich obrzędów
rolniczych, głęboko zakorzenionym w tradycji naszego narodu – tak mocno
związanej z wsią oraz rolnictwem i jednocześnie ukształtowanej tysiącletnim
wpływem chrześcijaństwa. Dzisiejsze święto jest wyrazem wdzięczności Bogu
za żniwa, za tegoroczne plony, za dar chleba. Jest również podziękowaniem
dla rolników, mieszkańców wsi oraz osób związanych z rolnictwem za
całoroczny trud i pracę, które zapewniają nie tylko podstawowy, biologiczny
byt narodu. Kształtują one również cechy, dzięki którym polska wieś przez
wieki pozostawała ostoją tradycji, wiary i najcenniejszych wartości przesą-
dzając o sile narodu, pielęgnując ojczyste obyczaje i trwając w szacunku
dla instytucji rodziny. Przekonują o tym i najnowsze dzieje naszej ojczyzny,
kiedy wierność tym wartościom niejednokrotnie wymagała walki lub zor-
ganizowanego oporu wobec władzy, której poczynania zagrażały tożsamości
i pomyślności polskiej wsi.

Szanowni Państwo!
Dożynki ukazują znaczenie i rolę, jaką w życiu społeczeństwa odgrywa

praca rolnika. Uroczystości te są również czasem refleksji nad dalszym
rozwojem polskiej wsi. Polska wieś, tak jak i całe państwo, potrzebuje
konsekwentnej i mądrej modernizacji, by ten wielki potencjał, jakim
dysponuje, mógł się w pełni rozwinąć.

Wielokierunkowemu i zrównoważonemu rozwojowi polskiej wsi sprzyja
przedsiębiorczość rolników, widoczna także na obszarach wiejskich woje-
wództwa pomorskiego. Uznanie budzi powiększająca się liczba gospodarstw
agroturystycznych, inwestycje w uprawy ekologiczne, wyroby regionalne
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i przetwórstwo, a także troska, z jaką rolnicy otaczają zasoby przyrodnicze
słynącej z walorów turystycznych pięknej ziemi pomorskiej.

W tym uroczystym dniu, kiedy mieszkańcy województwa pomorskiego
zanoszą dziękczynienie do Boga za tegoroczne zbiory, pragnę z serca
podziękować wszystkim Państwu – gospodarzom polskiej wsi, ich rodzinom
i bliskim, wszystkim przedsiębiorcom rolnym – za całoroczny trud, wysiłek,
poświęcenie i wytrwałość. Szczęść Boże!

Lech Kaczyński

TEKSTY POWITAŃ
wygłoszonych na uroczystości odpustowej

Młodzież
Ekscelencjo, najdostojniejszy

Księże Arcybiskupie – witamy Cię
u stóp tronu Matki Trąbkowskiej.
Maryja jako pierwsza i najdoskonal-
sza uczennica Chrystusa stała się dla
nas młodych wzorem do naśladowa-
nia. To ona wskazuje nam drogę do
Swego Syna oraz pomaga rozpoznać
głos Boga skierowany do każdego
z nas.

Ekscelencjo, prosimy Cię aby dzi-
siejsza Eucharystia była dla nas
wszystkich kolejną okazją do usły-
szenia Chrystusa, który wzywa nas
byśmy się stali Jego wiernymi ucznia-
mi.

Agnieszka Bąk

Rolnik
Ekscelencjo!
Witam Cię w imieniu stanu rolni-

czego Ziemi Gdańskiej u Pani Trąb-
kowskiej, Królowej Wyżyny Gdań-
skiej na archidiecezjalno-samorządo-
wych uroczystościach, które są za-
razem zwieńczeniem Tygodniowego
Odpustu w naszej parafii. Wyżyna
Gdańska to piękne pola, łąki, lasy,
które są miejscem naszej ciężkiej
i mozolnej pracy.

Wiemy, jak w naszej pracy bardzo
zależymy od łaskawości Boga. Ważna
jest nasza sumienna i ciężka pra-
ca, ale ważniejsza jest troska Boga.
Doświadczamy tego coraz częściej.
Występowanie okresów suszy, potem
gwałtowne burze, huragany, grado-
bicia i obfite deszcze mogą zniszczyć
nasz całoroczny trud. Chleba tego
powszedniego potrzebujemy wszyscy,
dlatego starajmy się go szanować
i sprawiedliwie nim dzielić.

Cztery lata, które minęły, gdy je-
steśmy już we Wspólnej Europie wy-
musiły na naszym stanie rolniczym
posługiwanie się grą rynkową. Wolny
rynek w naszej produkcji, z powodu
długiego cyklu produkcji nie zawsze
związany jest z rentownością tej pro-
dukcji. Historyczne naleciałości z ery
socjalizmu, trudności we wspólnym
zorganizowaniu się, wiara „że jakoś
to będzie” powodują, że przegry-
wamy z przemysłem, dla którego
jesteśmy tylko producentem surow-
ców. Dlatego mamy co roku kierunki
produkcji, które są bardzo opłacalne
i takie, które są nieopłacalne.

Jak dużo w naszej pracy zależy od
łaskawości Boga mogliśmy doświad-
czyć w ubiegłym i w tym roku. Zła
pogoda, susze, powodzie spowodowa-
ły gwałtowny wzrost cen żywności,
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który nie zawsze powoduje wzrost
naszych dochodów, gdyż w tym sa-
mym czasie gwałtownie wzrastają
i koszty produkcji. Widać to bardzo
na terenach wiejskich gdzie coraz
mniej ludzi żyje tylko z rolnictwa.
Ciężka, mało perspektywiczna praca,
coraz mniejsze zainteresowanie wła-
dzy i ludności naszą pracą powoduje,
że jest nas coraz mniej.

Jednak zawsze jesteśmy wdzięcz-
ni Bogu i Matce Najświętszej, że
pozwolili nam zebrać plony ziemi.
Z tych plonów powstał chleb, który
dzisiaj ofiarujemy Bogu. Chleb, który
jest pokarmem dla ciała, chleb, który
Chrystus przemienił w swoje ciało,
aby stał się pokarmem dla duszy.
Pamiętajmy, iż my – rolniczy stan
– jesteśmy tylko cząstką wśród tych
wszystkich, którzy przyczyniają się
do tego, aby powstał chleb. Dlatego
my wszyscy, którzy jesteśmy zwią-
zani z tą produkcją chcemy przed
obliczem Matki Bożej Trąbkowskiej
podziękować Bogu za tegoroczne da-
ry ziemi.

Ekscelencjo, proszę Cię o od-
prawienie tej uroczystej Mszy św.
Dziękujemy za plony ziemi i prosimy
o modlitwę za nas i tych wszystkich,
którzy pomagają nam wyprodukować
ten chleb, aby nasza praca przyno-
siła nam satysfakcję i zadowolenie,
pozwoliła nam godnie żyć i wyżywić
mieszkańców naszej Ojczyzny, służy-
ła Bogu, Maryi i całemu polskiemu
narodowi.

Andrzej Dończyk

Wójt gminy
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie
Jako gospodarz tej gminy witam

Cię z wielką radością.
Tradycyjnie, co roku w drugą nie-

dzielę września gromadzimy się tu na

Wyżynie Gdańskiej w Sanktuarium
Maryjnym w Trąbkach Wielkich, aby
dziękować za plony ziemi i ciężką
pracę rolnika.

Przychodzimy tu zawsze w wiel-
kiej pokorze. Mimo coraz lepszej
techniki prac rolnych często zapomi-
namy, a później przekonujemy się, że
nie wszystko od człowieka zależy. Bo
tylko naturalne przymierze rolnika
i jego ziemi błogosławione przez Boga
może dać dobry plon.

Ekscelencjo, proszę o ofiarę Mszy
św. w podziękowaniu za zebrane te-
goroczne plony ziemi i za szczególnie
trudną w tym roku pracę rolnika. Aby
nie zniechęcali się do pracy na roli
mimo często trudności ekonomicz-
nych i pogodowych. Proszę również
o modlitwę za rodziny rolnicze i nas
wszystkich, byśmy zawsze szanowa-
li i doceniali pracę na roli, ale też
pamiętali, w codziennym naszym,
coraz bardziej nowoczesnym życiu,
o wielowiekowych, ciągle aktualnych
tradycyjnych wartościach oraz by w
żadnym domu nikomu nie zabrakło
chleba.

Błażej Konkol

Proboszcz parafii
Ekscelencjo, Najdostojniejszy

Księże Arcybiskupie.
Nie byłoby takiej uroczystości

i tych archidiecezjalnych dożynek
w tym sanktuarium, gdyby nie było
Twoich starań u Stolicy Apostolskiej
o papieską koronację Cudownego Ob-
razu Matki Boskiej Trąbkowskiej.
Dziś rolnicy nasi dziękują za tego-
roczne dość trudne żniwa w naszym
rejonie. Rolnicy nie zawsze spotykają
się ze zrozumieniem i docenieniem
mozolnej pracy. Rok ten co do zbio-
rów nie jest najlepszy, ale nie samym

9



przecież chlebem człowiek żyje. Są
też głody duchowe: prawdy, spra-
wiedliwości, wolności i inne. Wiemy,
że ziemia rodziłaby ciernie i chwa-
sty zamiast zboża, gdyby zabrakło
uczciwej pracy rolnika. Sługa Boży
Jan Paweł II podczas pielgrzymki
w Tarnowie upomniał się o godność
i opłacalność pracy na roli. Ze wzru-
szeniem patrzyliśmy jak ze czcią i na
kolanach całował tę ziemię. Szacun-
ku do ziemi i pracy rolnika uczył nas

Pan Jezus w pięknych przypowie-
ściach, porównując Słowo Boże do
ziarna, a dusze nasze do roli.

Dziękujemy za przyjęcie zapro-
szenia na dożynkowe uroczystości
i ukochanie naszego sanktuarium.
Proszę o poświęcenie koron żniw-
nych, wręczenie dyplomów wyróż-
nionym rodzinom naszej archidiece-
zji i odprawienie Mszy św. w intencji
naszych kochanych rolników.

ks. Edaward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2008

5 października: 27. Niedziela
Zwykła

Iz 5,1–7

Flp 4,6–9

Mt 21,33–43

Właśnie ten kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą węgła.
Pan to sprawił, i jest cudem w na-
szych oczach. Dlatego powiadam
wam: Królestwo Boże będzie wam
zabrane, a dane narodowi, który
wyda jego owoce (Mt 21,42–43).

Ten, kto odrzuca powołanie, staje
się niepotrzebny – zawodzi Boga
i ludzi. Zapominamy, że czas nasze-
go życia od urodzenia do śmierci
jest własnością Pana Boga i bę-
dziemy musieli wyliczyć się z niego
i przynieść Bogu owoce. Święty Jan
Vianney mówił, że trzeba zawsze
rano zapytać siebie, co dziś dam
Bogu, jaki przyniosę Mu owoc.

12 października: 28. Niedziela
Zwykła

Iz 25,6–10a
Flp 4,12.14–19.20
Mt 22,1–14

Królestwo niebieskie podobne jest do
króla, który wyprawił ucztę weselną
swemu synowi. Posłał więc swoje
sługi, żeby zaproszonych zwołali na
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść (Mt
22,2–3).
Każdy z nas ma zaproszenie na Bo-
że wesele. Jak na nie idziemy? Czy
nie wleczemy się przypadkiem jak
sakramenckie dziady na pogrzeb?
Czy umiemy oderwać się od skle-
piku własnego egoizmu, by poczuć
radość państwa młodych? Jeżeli Bóg
powołuje, to nawet nasze ważne wy-
mówki nie są najważniejsze. Nieraz
bywa, że nie mamy ochoty przyjąć
Komunii Świętej. Tłumaczymy się
tak czy inaczej. Pomyślmy jednak –
czeka Ten, który zaprasza.
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19 października: 29. Niedziela
Zwykła

Iz 45,1.4–6

1 Tes 1,1–5b

Mt 22,15–21

„Powiedz nam więc, jak Ci się
zdaje? Czy wolno płacić podatek ce-
zarowi, czy nie?” Jezus przejrzał ich
przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie
wystawiacie na próbę, obłudnicy?”
(Mt 22,17–18).

Czy można ustawiać Cezara obok
Boga? Cezarowi niewiele się nale-
ży, a Bogu wszystko. To, co należy
się Cezarowi, jest doczesne, kru-
che, przemijające, traci wartość jak
złotówka. Bogu należy się to, co
niewzruszone.

Kościół często wystawiany jest na
próbę. Różni władcy chcą, żeby opo-
wiedział się po ich stronie, dokonał
politycznego wyboru. Ten, kto ży-
je duchem Ewangelii, dawno już
wybrał Boga, któremu służy.

26 października: 30. Niedziela
Zwykła

Wj 22,20–26

1 Tes 1,5c–10

Mt 22,34–40

Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem, całą swoją
duszą i całym swoim umysłem. To
jest największe i pierwsze przykaza-
nie. Drugie podobne jest do niego:
Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego. Na tych dwóch
przykazaniach opiera się całe Prawo
i Prorocy (Mt 22,37–40).

Jezus budził świadomość istnienia
Boga i duszy, która przeżyje słabną-
ce ciało, uczył miłości większej od
zakochania się. Uczył odpowiedzial-
ności za drugiego człowieka, miłości,
która trwa do końca życia. Jeśli ktoś
lubi kogoś tylko do pewnego czasu,
to właściwie jest dla niego niedobry.
Ciekawe, że Jezus pragnie dla nas
i poprzez nas uczyć miłości. Pragnie
poprzez nas kochać wszystkich, ale
przede wszystkim tych, którzy sami
do Niego nie mogą trafić. Rozmaicie
działamy na ludzi. Niektórych odpy-
chamy, denerwujemy, dla niektórych
jesteśmy obojętni jak zeszłoroczny
śnieg. Są jednak tacy, którzy gar-
ną się do nas, choćbyśmy byli jak
straszydła i stale wyskakiwały nam
bąble na nosie. Stale chcą z nami
rozmawiać i nasze słowo, które po
innych spływa jak woda po gęsi,
do nich dociera głęboko i dotyka
dna. Czy właśnie wtedy Bóg nie
wybiera nas dla kogoś, aby w nas
spotkał się z Nim, z Bogiem, z któ-
rym bez nas nie potrafi się spotkać?
Doświadczając ludzkiej dobroci, mi-
łości i zaufania, możemy stawać się
próżni, zbierać kwiaty dla samych
siebie. A przecież czasem mamy być
dla innych jedyną drogą do Pana
Boga. „Nie wierzę – skarżył się ktoś
– bo nie spotkałem Boga w żadnym
człowieku, a poza człowiekiem Bóg
jest dla mnie nierealny, nieżywy jak
obrazek w książce.” Jeśli ktoś zgu-
bi Boga dla siebie i dla drugich –
straci swoje powołanie. Czy kochać
Boga i bliźniego to nie to samo, co
pozwolić Bogu spotkać się w nas
z naszym bliźnim?

Ks. Jan Twardowski
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ZNAK POKOJU

W mowie pożegnalnej podczas
Ostatniej Wieczerzy Jezus powie-
dział o swoim życiu z Ojcem i z
Duchem. Wskazał również, czym jest
Jego życie z uczniami. Przenikanie
się życia Ojca i Syna: „Ja jestem w Oj-
cu, a Ojciec jest we Mnie” (J 14,11)
jest przykładem obecności Jezusa w
życiu apostołów. „Wy jesteście we
Mnie, a Ja w was” (J 14,20). Każdy
ochrzczony jest włączony w Jezusa,
w Jego Kościół. W porządku ziem-
skim to dzieło ukazane jest „w nas”
i przez nas.

Jezus odkrywa swoje tajemnice
w poufnym dialogu tylko tym, którzy
przyjmują postawę najgłębszej, mi-
łującej ufności. Światło Jezusa, po-
winno, odpowiednio do stopnia owej
zażyłości, rozjaśniać cały krajobraz
i wskazywać ewangeliczne postępo-
wanie.

Samarytanka wierzy, że Mesjasz,
gdy przyjdzie, wszystko objawi. Je-
zus mówi do niej „To właśnie Ja,
który z tobą rozmawiam” (J 4,26).
Jezus również objawia się i nam jako
Pan i Zbawiciel. Epizod uzdrowienia
ślepego od urodzenia, ukazuje Jezusa
jako postać wzniosłą i daleką, ale tak
bardzo oczekiwaną. „Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego? – Kto to jest,
Panie, że ja miałbym w Niego wie-
rzyć? – Widzisz Go, to Ten, który
z tobą mówi” (J 9,35–36).

Syn Człowieczy chce rozmawiać
z tobą, jak człowiek z człowiekiem.
Chociaż jest ponad wszystkim, to
jednak zniża się z pokorą do poziomu
każdego z nas.

W mowie pożegnalnej, jeszcze
przed męką, Jezus przekazuje swój

pokój apostołom. „Pokój wam zo-
stawiam, pokój mój wam daję” (J
14,27). Pokój, który jest w Jezu-
sie staje się na zawsze własnością
uczniów. Mogę, rozpoczynając każ-
dy dzień, umacniać się w pokoju
Jezusowym, jakiekolwiek niepokoje
miałby ten dzień przynieść. Zbawi-
ciel daje uczniom swój pokój w tej
samej chwili, gdy ma zacząć się Jego
Męka. Tuż przed wizją cierpienia i
śmierci głosi i przekazuje swój pokój.
Jeżeli w takiej chwili Jezus pozostaje
Panem pokoju, siła tego pokoju nie
opuści ucznia Pana w żadnej burzy.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja
wam daję. Niech się nie trwoży serce
wasze, ani się nie lęka” (J 14,27).
Jezus daje nam przykład „A Ja wam
powiadam: nie zwalczajcie zła złem”
(Mt 5,39). Nadstaw lewy policzek
temu, kto uderzył cię w prawy ; oddaj
płaszcz temu, kto zabrał ci suknię;
błogosław temu, kto cię przeklina. . .

Czy droga miłości nieprzyjaciół
– w życiu narodów jak i naszym
życiu osobistym – została już przez
nas dogłębnie zbadana? „Nie wiecie,
jakiego ducha jesteście . . . (Łk 9,55).

Ewangeliczne niesprzeciwianie
się złu to postawa zwyciężania zła
przez cierpienie. Jezus głosi ból nie-
sprzeciwiającego się. Jest więc praw-
dziwym zwycięzcą. Świat nie może
dać pokoju – Jezus na zło odpowiada
miłością, w ten sposób przeciwstawia
się uczynkom złośliwców. Pozornie,
bezpośrednim rezultatem jest zwy-
cięstwo zła, lecz w całej rzeczywisto-
ści okazuje się, ze najsilniejsza jest
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miłość. Męka Zbawiciela znalazła
swój triumf w Zmartwychwstaniu.

Po ostatniej prośbie Modlitwy
Pańskiej, kapłan błaga Pana o uwol-
nienie całej wspólnoty wiernych spod
mocy zła. „Wybaw nas, Panie, od
zła wszelkiego i obdarz nasze cza-
sy pokojem. Wspomóż nas w swoim
miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni
od grzechu i bezpieczni od wszelkie-
go zamętu, pełni nadziei oczekiwali
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa.”

Tym, co zakłóca pokój wewnętrz-
ny człowieka, jest grzech. Wiara
wspólnoty zgromadzonej na Mszy
św. jest „argumentem”, by prosić Pa-
na o dar pokoju, aby Kościół stał się
pełną jednością.

Kapłan rozkładając i składając
ręce, mówi: „Pokój Pański niech
zawsze będzie z wami”. Zgromadzeni
odpowiadają: „ I z duchem twoim”.

Kapłan mówi: „Przekażcie sobie
znak pokoju”.

Wierni okazują sobie trwającą
w Kościele komunię i miłość, zanim
przyjmą Najświętszy Sakrament. Po-
przez skinienie głowy lub podanie
ręki osobom najbliżej stojącym prze-
kazujemy pokój, który pochodzi od
Chrystusa. Znak pokoju nie jest ak-
tem pokutnym – pojednaniem z Bo-
giem i z drugimi, ale obrzęd prze-
kazania pokoju (ukłon głową lub
podanie ręki) ujawnia to pojedna-
nie i odbudowaną komunię. Jest to
znak wzajemnej miłości zgromadzo-
nych. To Bóg, w Chrystusie stwarza
pokój. Zgromadzeni na Eucharystii
najpierw włączają się w komunię
z Chrystusem, w Chrystusowy po-
kój, by następnie przyjąć Komunię
sakramentalną. W niektórych wspól-
notach możemy spotkać „pocałunek

pokoju”, tak charakterystyczny w ży-
ciu pierwszych chrześcijan. Tertulian
(+220) pisał, że po modlitwie bracia
wymieniają pocałunek pokoju, który
jest znakiem modlitwy. Poświadcza
ten znak św. Justyn (+165): „Po
modlitwie dajemy sobie pocałunek
pokoju”. Warto zwrócić uwagę, że
liturgia rzymska jest jedyną liturgią,
która pod koniec IV wieku, znak
pokoju przesunęła z po Modlitwie
Powszechnej na przed przyjęciem
Komunii świętej. Komunia święta to
osobowe spotkanie i przyjęcie Je-
zusa Chrystusa i dlatego wymaga,
by uczestnicy Eucharystii zwrócili
się ku swemu partnerowi, sąsiadowi
w geście przekazania znaku pokoju.
Gest przekazania pokoju domaga się
„zobaczenia” człowieka. Jeżeli nie
„dostrzegam go”, to znak pokoju
nie może wypełnić jego życia. Papież
Innocenty I (+417) pisał, ze prze-
kazanie pokoju jest komunikowa-
niem Daru Ducha Świętego, Ducha
Chrystusa. To, co wypowiadają usta,
dokonuje się w sumieniu. Dlatego
Wprowadzenie do Mszału Rzymskie-
go podaje, że znak pokoju (pocałunek
pokoju) jest „modlitwą i znakiem”.
„Kościół uprasza pokój i jedność dla
Kościoła, a wierni wyrażają sobie
eklezjalną komunię i wzajemną mi-
łość”. Nasze rozważania na temat
znaku pokoju zakończmy słowami,
które wypowiedział Pan Jezus:” Je-
śli więc przyniesiesz dar swój przed
ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój
ma coś przeciw tobie, zostaw tam
dar swój przed ołtarzem, a najpierw
idź i pojednaj się z bratem swoim!
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!”
(Mt 5, 23–24).

Ks. Adam Kroll
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WIARA RODZICÓW

Miłość małżeńska

Miłość małżeńska – jedni ją prze-
żywają inni się do niej przygotowują.
Dla jednych kończy się bardzo bole-
śnie, a inni jeszcze nie dojrzeli.

Czym jest miłość małżeńska? To
wybór konkretnej osoby budzącej
zainteresowanie erotyczne, to taki
sposób życia, żeby przejść przez nie
we dwoje. Dla chrześcijanina relacja
ta jest sakramentem.

Czy taka miłość we dwoje, stale
z tymi samymi osobami, nie staje
się zbyt zwykła, nieciekawa, szara,
jednolita? O takiej miłości właśnie
ludzie marzą – ona zmienia się
i przekształca wielokrotnie w trak-
cie swego rozwoju i wyróżnia się
specyficznymi cechami.

Dojrzała miłość małżonków na-
stawiona jest ku przyszłości, pra-
gnie wspólnego działania, pobudza
aktywność i daje nadzieję. Waż-
ną cechą miłości małżeńskiej jest
płodność, która dotyczy szczegól-
nie rodzenia i wychowania dzieci,
ale także wszelkich różnych doko-
nań np. stworzenie domu w sensie
materialnym ale też i całego stylu ży-
cia. Inną cechą miłości małżeńskiej

jest porzucenie swojego egoizmu
na rzecz nowej jakości, jaką stanowi
wspólnota dwojga. Oboje starają się
o dobro drugiego. Współodpowie-
dzialność to obopólne ponoszenie
odpowiedzialności za niepowodzenia
jako następstw działania obu stron
lub satysfakcja i szczęście, którego
twórcami są małżonkowie.

Miłość małżeńska między tymi
samymi osobami nie jest jedno-
stajna, bo składa się z różnych
elementów, które w różnych sytu-
acjach nabierają specjalnej wagi. Np.
współobecność, wyłączność, współ-
odczuwanie czy wzajemne obdaro-
wywanie się. Wszystkie te wartości
zawarte są w przysiędze małżeńskiej
składanej podczas ślubu kościelnego.
Małżonkowie powinni często powra-
cać do jedynego i niepowtarzalnego
złożenia przysięgi małżeńskiej. Ce-
remonia i uroczystość przeminie,
ale pozostaje przysięga, po ludzku
obietnica. Dzisiaj wiele małżeństw
zapomina, ze coś sobie po prostu
obiecali. A co?

Współobecność, pragnienie bli-
skości bycia z wybranym mężem czy
żoną i to przez całe życie: „oraz,
że cię nie opuszczę aż do śmierci”.
W słowach tych zawarte jest również
zobowiązanie, że będę planować ży-
cie tak, aby nie rozstawać się na
długo bez konieczności. Współobec-
ność dotyczy życia seksualnego, ale
również bycie razem we wszystkich
dziedzinach życia i współmałżonek
ma prawo na to liczyć.
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Wyłączność inaczej wierność
następny element miłości małżeń-
skiej. Dotyczy nie tylko wyłączności
seksualnej, ale zawiera w sobie lojal-
ność dla współmałżonka we wszyst-
kich sprawach.

Współodczuwanie i współ-
działanie dotyczy układu we-
wnętrznego (intymnego) małżon-
ków, a przyrzekane jest jako „uczci-
wość małżeńska”. Obdarzenie za-
ufaniem, staranie się o zrozumienie
drugiego w każdej sprawie oraz by
zrozumienie wzajemnie sobie uła-
twiać.

Uczciwość małżeńska wyklu-
cza tzw. „ciche dni” (małżonko-
wie ze sobą nie rozmawiają) oraz
jednostronne oskarżanie, ale każe
podtrzymywać jasną i rzetelną ko-
munikację między małżonkami dla
wspierania jedności małżeńskiej.

Obdarzanie to najgłębszy wy-
miar miłości (w przysiędze: po
prostu „miłość”). Miłość dojrzała
nie tylko pragnie czyjejś obecno-
ści czy zrozumienia drugiego, ale
pragnie obdarowywać. Najwszech-
stronniej obdarza w małżeństwie,
gdyż małżonkowie obdarzają się nie
tylko wzajemną pomocą, ale samym
sobą.

Miłość małżeńska jest ambitnym
programem, dlatego wiąże się z wy-
siłkiem. Nieraz wydaje się człowie-
kowi, że jest to bardzo trudne, dla-
tego w przysiędze małżeńskiej jest
jedno bardzo optymistyczne zda-
nie: „Tak mi dopomóż Panie Boże
w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”.
Jest to modlitwa do Boga Wszech-
mogącego i Jego Świętych o pomoc.
W trudnych chwilach warto o tym
pamiętać.

Tatusiu, gdzie jest Pan Bóg?

Są pytania, które zadają dzie-
ci, proste i łatwe, ale są również
pytania trudne, szczególnie z dzie-
dziny wiary. Kim jest Bóg? Gdzie
mieszka? Dlaczego Boga nie mo-
gę zobaczyć? Czy Bóg mnie widzi?
Bóg jest duchem, czyli nie moż-
na Go umiejscowić w czasie ani
przestrzeni. Bóg jest Miłością. Nie
widzi się samej miłości, ale rozpo-
znaje się ją na twarzy kogoś, kto
nas kocha, w brzmieniu jego głosu,
w jego spojrzeniu. Jak odpowiedzieć
dziecku na to pytanie, aby potrafiło
zrozumieć?
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Tata mówi: Bóg jest wszędzie.
Łukasz odpowie: nie zauważyłem
Go w szafie lub w swoim pokoju.
Tata: On jest w twoim serduszku.
Łukasz: Jak to jest możliwe? Bóg
jest tak wielki, a moje serduszko
małe.
Tata: Bóg jest w Kościele.
Łukasz: Nigdy Go tam nie widzia-
łem, a może jest On w malutkiej
skrzyneczce – tabernakulum?
Kasia, siostra Łukasza: Bóg jest
w niebie.
Łukasz: Dlaczego nie spotkał Go
tam żaden kosmonauta?
Tata: Jest jeszcze Ewangelia, czę-
sto słyszana przez dzieci. W Ko-
ściele wspólnie z dziećmi modlimy
się słowami: Ojcze nasz, któryś jest
w niebie. . .

W oparciu o to określenie mo-
żemy wyjaśnić pewne prawdy: nie
chodzi o to niebo, które jest po-
nad naszymi głowami. Niebo jest
wysoko, jest ogromne i otacza nas ze
wszystkich stron; stamtąd pochodzi
światło, ciepło i woda, które dają
życie. A ponieważ Bóg jest nieskoń-
czenie potężny i daje życie, takie
porównanie będzie zrozumiałe. Bóg,
tak jak niebo, otacza nas swoją obec-
nością, jest światłem. Kiedy nasze
serce jest jasne i czyste, mieszka
w nim Bóg.

Bóg jest w niebie, to jest coś
pięknego, aż trudno to wyrazić. Tak
jak nie widać granic nieba, tak mi-
łość Boga nie ma granic. Kiedy
po śmierci pójdziemy do nieba, gdzie
jest Bóg, nie będzie tam upływają-
cego czasu, ani odległości. Będziemy
w innym świecie, tak odmiennym
od naszego, że nie potrafimy go so-
bie wyobrazić. To będzie wielkie
odkrycie Boga.

Dziecko może dojść do wniosku,
że ten Bóg jest taki daleki i nie-
osiągalny. Pismo Święte natomiast
mówi o „Bogu, który o świcie spa-
ceruje w ogrodzie”, który zawsze
jest blisko nas, w samym środku
naszego życia. Bóg jest miłością i ta
Jego miłość skierowana jest do lu-
dzi – o tym mówi Ewangelia. Nie
obawiajmy się mówić o tej tajemnicy
naszym dzieciom.

Bóg jest tam, gdzie ludzie Go
poszukują i kochają. Jeśli ludzie
żyją jak bracia – Bóg jest pośród
nich. Jeśli słuchają Słowa Bożego i są
mu posłuszni – Bóg jest wśród nich.
Jako małżonkowie i rodzice jesteśmy
umiłowani przez Boga. Każde nasze
dziecko jest ukochane w Jezusie
Chrystusie. Przyzwyczajajmy nasze
dziecko do Bożej miłości.

Ks. Adam Kroll

O TYM JAK W DAWNEJ SZKOLE BYWAŁO

Powszechność nauczania to wy-
nalazek wieku XIX. Wbrew temu co
piszą dziś dziennikarze i publicyści,
obowiązkowa szkoła nie miała słu-
żyć lepszemu wykształceniu ogółu

społeczeństwa. Władcy XIX wiecz-
nych Prus wymagali, aby rekruci
w armii umieli pisać i czytać. Dzięki
tym umiejętnościom rozumieli regu-
laminy, instrukcje i rozkazy wyda-
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wane przez przełożonych. Wcześniej
podoficerowie szkolący niepiśmien-
nych rekrutów nie byli im w stanie
wyjaśnić, która noga jest prawa,
a która lewa. Dlatego do jednej przy-
wiązywano słomę, a do drugiej siano
i zamiast niezrozumiałych komend:
prawa, lewa, krzyczano: słoma, sia-
no. Wraz z wojnami Napoleońskimi
nastał czas broni palnej i skompli-
kowanej taktyki. I tu już szeregowy
grenadier musiał umieć czytać, pi-
sanie stanowiło jeszcze wyższy sto-
pień wtajemniczenia. Dawna szko-
ła była więc niepowszechna a eli-
tarna. Jeszcze w okresie drugiej
Rzeczypospolitej uczniowie zdający
maturę stanowili ułamek procentu
całej młodzieży a ci, którzy zdo-
byli świadectwo maturalne, stawali
się automatycznie elitą społeczną.
W osiemnastym stuleciu zwanym
wiekiem oświecenia zainteresowa-
nie oświatą dla ludu było znikome.
Komisję Edukacji Narodowej, któ-
rą tak się szczycimy, powołano dla
„dozoru nad edukacją narodową
szlacheckiej młodzi”. Jeśli zajmo-
wano się szkołą dla ludu, to tylko
mając na uwadze cele praktyczne
i doraźne. Nauczanie miało przy-
czynić się do podniesienia poziomu
gospodarowania na roli. Celem ist-
nienia szkół według Komisji było
„oświecenie ludu około religii, około
powinności jego stanu, około robót
i przemysłu w tymże stanie”. Jesz-
cze w okresie międzywojennym Mi-
nisterstwo Edukacji nosiło nazwę
Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego. Grzegorz
Piramowicz (1735–1801), ksiądz Je-
zuita, działacz oświatowy i przedsta-
wiciel KEN, sekretarz Towarzystwa

do Ksiąg Elementarnych, autor pod-
ręczników „Wymowa i poezja dla
szkół narodowych” oraz „Powinno-
ści nauczyciela”), w napisanej na
potrzeby oświaty ludowej w 1786 r.
pracy „Nauka obyczajowa dla ludu
osobliwie wiejskiego” stwierdza, że
właściwym celem ludu jest praca,
która ma żywić „rządców i obroń-
ców swoich”. Szlachta do pomysłów
oświecania ludów odnosiła się nie-
ufnie i z niechęcią. Szkoła mogła
według nich budzić niepotrzebne
ambicje, zniechęcać do pańszczyzny
a chłopi umiejący pisać i czytać
chętnie opuszczaliby wieś i prze-
nosili się do miast. Już przecież
w średniowieczu w całej Europie
wiedziano, że „Powietrze miejskie
czyni człowieka wolnym”. „Dlatego,
co może bardzo dziwić współcze-
snego czytelnika, KEN stała na
stanowisku: „. . .na nic by się czło-
wiekowi wiejskiemu nie przydało
w młodości łożyć znaczny czas na
naukę czytania i pisania, czas ten,
który by na posługach i pracy w do-
mu przepędzał, gdyby tylko chciał
się potem popisywać i stąd nad dru-
gich wynosić, że umie czytać i pisać.
A dopieroż byłaby ta nauka szkodli-
wa, gdyby rozumiejąc się piśmien-
nym, zaniedbywał potem powinno-
ści swoich, opuszczał gospodarstwo,
wynosił się z ojczystego siedliska,
porzucał stan rolniczy, rzemieślni-
czy, handlowy, a unosił się próżną
ciekawością w czytaniu książek dla
niego niepożytecznych”. Szkoła by-
ła więc dla ludzi dobrze urodzonych,
dzieci szlachty.
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„Nauczanie”, drzeworyt, 1568

Wspominany przeze mnie wie-
lokrotnie w innych artykułach An-
drzej Kitowicz w „Opisie obyczajów
za panowania Augusta III” w roz-
dziale, o wychowaniu dzieci, tak
pisał o pierwszym etapie kształ-
cenia: „Lubo niektóre dzieci po-
jętniejszych zmysłów od pięciu lat
zaczynano uczyć czytać w domu,
nie oddawano ich atoli powszech-
nie do szkół, aż w roku siódmym
zaczętym lub skończonym.

Dla mieszkających po miastach
pierwsza szkoła była parafialna,
przy farze lub katedrze – gdzie
się znajdowała; po wsiach rzadko
gdzie przy farze znajdowała się taka
szkoła. Dlatego szlachcic mieszka-

jący na wsi, nim oddał dzieci do
szkół, musiał w domu wprzód je
nauczyć czytać, przyjmując w tym
celu jakiego nauczyciela, jeżeli mię-
dzy domowymi nie miał nikogo do
tej usługi sposobnego.

W szkole parafialnej uczono sa-
mych chłopców; dziewczęta zaś od-
dawano do niewiast statecznych,
tym się bawiących, które ich uczyły
samego czytania po polsku, dzierz-
gania pończoch i szycia rozmaitego.
– majętniejszych córek uczono ję-
zyka niemieckiego i francuskiego,
który już zaczął wchodzić w modę.
Panów wielkich córki uczone by-
ły tego wszystkiego w domu przez
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ochmistrzynie, oraz pisania i tań-
cowania.

Chłopców w szkole parafial-
nej uczono czytać na elementa-
rzu i pierwszych początków łaciny
na gramatyce, Alwarze lub Dona-
cie (autorzy szkolnych gramatyk
łacińskich). Katechizm, czyli na-
uka religii, była najpierwszą przed
wszystkimi innymi. Kara szkolna
na tych, którzy się uczyć nie chcieli
albo swawolą jaką popełnili, były:
niedopuszczenie jedzenia obiadu,
klęczenie albo plagi”.

Dawni profesorowi wierzyli, że
o wynikach nauczania decydują ka-
ry cielesne dla leniwych i współza-
wodnictwo w klasach. Nic tak nie
rozwijało i zachęcało do nauki jak
rywalizacja i zdrowa konkurencja.
Nieoceniony Kitowicz (bieda była-
by bez niego dla całych pokoleń
historyków) opisał jak nauczyciele
starali się rywalizację tę organizo-
wać: „Nie dosyć było na usilności
profesora, chcącego dla swojej sła-
wy i zasługi wlać umiejętność tego,
co uczył, w uczniów; nie dosyć
było przez kary, wyżej opisane,
przymusić gnuśnych, ażeby się ko-
niecznie uczyli. Starali się jeszcze
po wszystkich szkołach nauczyciele
sztucznymi a jak najskuteczniejszy-
mi sposobami zapalić w studentach
taką chęć do nauki, która by ich
nie dla bojaźni kary, ale dla punktu
honoru do onejże obudzała. Wymy-
ślono tedy współzawodnictwo [. . .],
dzieląc całą klasę na pary, jedne-
go przeciw jednemu. [. . .] Jedna
strona szkoły nazywała się: Pars
Romana (strona rzymska), i ta była

starsza. Druga strona zwała się:
Pars Graeca (strona grecka), i ta
była młodsza. Żadna strona nie od-
nosiła istotnej korzyści ani szkody;
jeden punkt honoru, wbity studen-
towi w głowę, przydawał okrasy
jednej stronie, a ujmował drugiej;
nad każdą stroną, na ścianie w ty-
le ławek wisiała tablica z napisem
strony, której służyła, to jest: Pars
Graeca, Pars Romana.

Jeżeli jedna strona popisała się
lepiej w lekcyi szkolnej nad drugą,
albo na zadane pytanie od profesora
odpowiedziała lepiej niż druga, albo
przeciwnej stronie zadała taką trud-
ność, iż jej owa strona rozwiązać nie
umiała, a zadająca strona rozwią-
zała ją sama z pochwałą profesora,
tedy w takowym i tym podobnym
razie profesor zwyciężającej stronie
nadawał pochwały: Decem laudes,
centum laudes, quinquaginta lau-
des, mille laudes (dziesięć pochwał,
sto pochwał, pięćdziesiąt pochwał,
tysiąc pochwał. [. . .]

Która strona wygrała, zawsze się
pisała pars Romana, a która prze-
grała, musiała przyjmować imię
partis Graecae, chociażby przed
przegraniem była pars Romana.
Profesorowie te sta i tysiące, któ-
rymi tak suto szafowali, jedni na-
zywali laudes (wygrani), a drudzy
errores (przegrani), jakoby przeciw-
nej strony. Co na jedno wychodziło
i nic nie czyniło, a przecie ambicy-
ją w studentach do pierwszeństwa
podżegało”.

c.d.n.

Mariusz Paradecki
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WIERSZE

Zapracowany ojciec

Nasz Ojciec kochany i w Trójcy Jedyny
nie siedzi by słuchać pochwały i winy
lecz ciężko pracuje mocą Najświętszego Majestatu
by doradzać siostrom i każdemu bratu
kto chce z Nim rozmawiać będzie wysłuchany
a kto prosi szczerze będzie zrozumiany
błogosławić dobroć i dodatnie cechy
zagląda do każdej zagubionej strzechy
uzdrawia, przebacza gdy o to prosimy
skruszonym wybacza nawet ciężkie winy
troszczy się o faunę jak również o florę
o błądzących co serca ich są jeszcze chore
smuci się gdy człowiek zarasta chwastami
cieszy się ogromnie gdy Go w sercu mamy

Jan Orczykowski

Bicie dzwonów

Bicie dzwonów jest wspaniałe
bo dźwięk mówi o istnieniu
biją też na Bożą chwałę
mówią też o przeznaczeniu
każą chwilę nam przystanąć
odpoczynku zażyć głodu
mówią nam dobranoc na noc
ważnych chwilach dla narodu
że Pan prosi nas w gościnę
i w świątyni na nas czeka
Kościół jedną jest rodziną
Jezus czeka ty nie zwlekaj

Jan Orczykowski
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KRONIKA
nie tylko parafialna

W dniach od 7 do 14 września
w naszym sanktuarium miał miej-
sce Tygodniowy Odpust Ku Czci Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny.
W niedzielę 14 września, pod prze-
wodnictwem ks. Arcybiskupa Senio-
ra Tadeusza Gocłowskiego, odbyły
się główne uroczystości odpusto-
we, połączone z Dożynkami Archi-
diecezjalno-Samorządowymi Gminy
Trąbki Wielkie.

***
7 września w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Fabian Jan Ogórek, syn Malwiny
Ogórek z Kleszczewa,

� Natalia Anna Szolle, córka Ga-
brieli i Mariusza z Kleszczewa,

� Maria Mokrosińska, córka Danu-
ty i Sławomira z Trąbek Wielkich.

***
14 września w auli Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Trąb-
kach Wielkich odbyła się inaugura-
cja nowego roku muzycznego w na-
szej gminie. W koncercie zatytu-
łowanym „Fortepianowe solo i w
duecie” usłyszeliśmy kilka utworów
F. Chopina, S. Rachmaninowa oraz
tradycyjny taniec brazylijski. Pu-
bliczności zaprezentowali się „solo
i w duecie” młodzi pianiści: Karo-
lina Nadolska – studentka IV roku
Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie oraz Michał

Kręglewski – student V roku Aka-
demii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku.

***
19 września odbyła się VII se-
sja zwyczajna Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m. in. następujące sprawy:

1) Wójt Błażej Konkol przedstawił
informację o swojej pracy między
sesjami Rady Gminy, czyli w okresie
od 4 lipca do 19 września.

2) Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2008 r. m.in.:

– zmniejszono plan dochodów bu-
dżetowych o kwotę blisko 800 tys.
zł ze względu na brak zaintere-
sowania kupnem gminnych dzia-
łek budowlanych i rzemieślniczych
w 2008 r.;

– przeznaczono 99 tys. zł na zakup
pługa odśnieżnego oraz posypywar-
ki piasku dla Gminnego Zakładu
Komunalnego do zimowego utrzy-
mania dróg gminnych;

– zdecydowano o zakupie 2 zesta-
wów komputerowych dla Komisa-
riatu Policji w Trąbkach Wielkich
za kwotę 7.600 zł;

– zwiększono środki na wydatki
dla szkół o kwotę 348 tys. zł (na
zakup opału oraz pokrycie wzrostu
wynagrodzeń nauczycieli);

– przeznaczono kwotę 25 tys. zł
na uruchomienie szkoły muzycznej
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w budynku gimnazjum w Trąbkach
Wielkich;

– przeznaczono 30 tys. zł na po-
krycie kosztów utrzymania świetlic
socjoterapeutycznych funkcjonują-
cych w naszych szkołach;

– wprowadzono do budżetu gminy
kwotę 150 tys. zł na budowę chod-
nika w Kaczkach (środki Powiatu
Gdańskiego);

– zwiększono o 22 tys. zł środki
na budowę oświetlenia ulicznego na
terenie gminy;

– wprowadzono do budżetu gmi-
ny kwotę 333 tys. zł na budo-
wę boiska wielofunkcyjnego „Orlik
2012” w Trąbkach Wielkich (dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego);

– przeznaczono kwotę 25 tys. zł na
zakup pieca centralnego ogrzewania
do budynku gimnazjum w Warczu;

– przesunięto realizację ścieżki ro-
werowej „Cysterski Trakt Rowero-
wy” na 2009 rok (kwota 300 tys.
zł);

– przesunięto na lata następne
wdrożenie systemu usług elektro-
nicznych w Urzędzie Gminy (kwota
185 tys. zł);

– przesunięto na 2009 r. budo-
wę świetlic środowiskowych (kwota
150 tys. zł);

– zdjęto z planu wydatków na
2008 r. kwotę 130 tys. zł na rozbu-
dowę Gminnego Ośrodka Kultury
w Trąbkach Wielkich.

3) Podjęto uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia kredytu w 2008 r. w wysoko-
ści do 2.550 tys. zł na realizację na-
stępujących zadań inwestycyjnych:

– budowa boiska wielofunkcyjnego
w Trąbkach Wielkich – 490 tys. zł;

– rozbudowa Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Mierzeszynie –
890 tys. zł;

– kompleksowe skanalizowanie gmi-
ny – 1.104 tys. zł;

– zakup autobusu szkolnego –
66 tys. zł.

4) Wyrażono zgodę na nieodpłatne
nabycie przez gminę prawa użytko-
wania wieczystego gruntów Skarbu
Państwa, na których znajduje się
nieczynna linia kolejowa Pszczółki –
Kościerzyna, na odcinku położonym
na terenie naszej gminy (Sobowidz
– Gołębiewko).

5) Uchwalono Regulamin Honoro-
wego Obywatelstwa Gminy Trąb-
ki Wielkie oraz Regulamin Pracy
Komisji ds. Honorowego Obywatel-
stwa.

6) Podjęto uchwałę w sprawie usta-
nowienia medalu „Zasłużony Dla
Gminy Trąbki Wielkie” oraz regu-
lamin przyznawania tego medalu.

7) Upoważniono Wójta Gminy
do podpisania umowy partnerskiej
z gminą Pszczółki i gminą Skar-
szewy w sprawie realizacji projektu
„Cysterski Szlak Rowerowy” – bu-
dowa ścieżki rowerowej Pszczółki –
Trąbki Wielkie – Skarszewy.

8) W związku z przejściem na eme-
ryturę Pani Kazimiery Krawczyk,
radni, na wniosek Wójta Gminy,
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Nowo ochrzczony Fabian Jan Ogórek z mamą i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Natalia Anna Szolle z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Maria Mokrosińska z rodzicami i chrzestnymi

Uroczysty pochód na rozpoczęcie festynu z wieńcem dożynkowym z Kleszczewa
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odwołali ją ze stanowiska skarb-
nika gminy. Wójt poinformował, że
pełnienie obowiązków skarbnika po-
wierzył Pani Zofii Gorzyńskiej, pra-
cującej w Urzędzie Gminy w dziale
księgowości.

9) Wójt poinformował, że w związ-
ku z przejściem na emeryturę Pani
Krystyny Rody, pełnienie obowiąz-
ków kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej powierzył Pani
Grażynie Wysieckiej, zatrudnionej
dotychczas w GOPS na stanowisku
pracownika socjalnego.

10) Wójt poinformował, że od
1 września 2008 r. w Trąbkach Wiel-
kich został utworzony Komisariat
Policji z obsadą 15 policjantów, któ-
rzy pełnić będą służbę na terenie
gmin Trąbki Wielkie i Pszczółki.

***

Po 8 kolejkach rozgrywek piłkar-
skich IV ligi zespół Orzeł Trąbki
Wielkie zajmuje 2 miejsce z do-
robkiem 19 pkt. przy stosunku
bramek zdobytych do straconych
15 : 5. W dotychczas rozegranych
meczach nasz zespół odniósł 6 zwy-
cięstw, 1 mecz zremisował i poniósł
1 porażkę.

W rozgrywkach klasy A, po 6 ko-
lejkach rozgrywek, zespół Błękitni
Sobowidz zajmuje 2 miejsce z do-
robkiem 13 pkt, a drużyna Sokół
Ełganowo z dorobkiem 2 pkt jest
na 13 miejscu.

Opracował S. D.

Koncert „Fortepianowe solo i w duecie” na inaugurację roku muzycznego
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INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2008

W październiku odprawiana jest
Msza św. gregoriańska za śp. Jó-
zefa Grzelaka.
1. Za śp. Helenę Formellę

Za śp. Metę Cymermann
(Czerniewo)

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne

3. Pierwszy piątek miesiąca,
modlimy się w duchu
przebłagania Pana Jezusa za
grzechy parafian

4. Pierwsza sobota miesiąca,
modlimy cię ku czci Matki
Bożej, wynagradzając za
zniewagi wyrządzone Jej
Niepokalanemu Sercu
Za zmarłych z rodzin Kelerów
i Bugów

5. Za śp. Antoninę i Andrzeja
Czerwińskich, godz. 730

a) Za śp. Annę Bluhm
i Zygmunta Fenskiego, godz. 900

(Czerniewo)
b) Dziękczynna za plony,
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za zmarłych z rodzin
Kamińskich, Wilków, Wenzlów
i Zielke, godz. 1100

b) Za śp. Józefa Smukałę (30.
dzień od śmierci), godz. 1100

Za śp. Józefa Grzelaka,
godz. 1800

6. Za śp. Sławomira Kowitza
7. Za śp. Sylwestra Reimusa

(10. rocznica śmierci)
8. Za śp. Bronisława

Sokołowskiego (20. rocznica
śmierci)

9. Za śp. Jadwigę Bukowską
(2. rocznica śmierci)

10. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego

11. Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców oraz zmarłych z rodziny
Tyslerów

12. Dziękczynna za plony z Trąbek
Wielkich, godz. 730

Za śp. Marię Roda (1. rocznica
śmierci), godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Ryszarda i Jarosława
Kruków, godz. 1100

Za śp. Józefa Grzelaka,
godz. 1800

13. Za śp. Barnarda i Martę
Lefańczyków

15. Za śp. Jadwigę Antoniewicz
Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(11. rocznica śmierci)
(Czerniewo)

16. Za śp. Teodora Wiebe
(20. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny oraz
śp. Makarego, Bronisławę
Czerwińskich i zmarłych z tej
rodziny

17. Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa Izabeli
i Pawła Paziaków

18. Za śp. Romana Karcza
(1. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

19. Za śp. Helenę i Daniela
(3. rocznica śmierci) Rucińskich,
godz. 730

a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Henryka
Karnata, w 65. urodziny,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Dziękczynna w 17. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Jarosława Grotów,
godz. 900 (Czerniewo)
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Za śp. Kazimierza i Irenę
Surmów oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 1100

Za śp. Józefa Grzelaka,
godz. 1800

20. Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich

21. Za śp. Łucję Selka (rocznica
urodzin)

22. a) Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ewy
i Jarosława Lagów
b) Dziękczynna w 3. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Grażyny i Łukasza Balcerów
Za śp. Władysława i Wandę
Karnat oraz zmarłych z tej
rodziny (Czerniewo)

23. Za śp. Martę i Edwarda
Lempkowskich oraz Gertrudę
i Lucjana Pirchów

24. Za śp. Piotra i Agnieszkę
Kotulów

25. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
(6. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich

26. Za śp. Urszulę i Annę Kinder
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 730

a) Za śp. Helenę i Józefa Rodów,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków oraz Leokadię
i Józefa Ziemannów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Józefa Grzelaka,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

27. Za śp. Bertę i Jana Stefanów
oraz zmarłych z tej rodziny

28. Za śp. Jana, Jerzego i Janusza
Brandtów

29. Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
20 października: 1. rocz. sakr. małżeństwa Eweliny i Dariusza Kromerów
27 października: 1. rocz. sakr. małżeństwa

Aleksandry i Dariusza Dawidowskich
21 października: 2. rocz. sakr. małżeństwa Małgorzaty i Zbigniewa Góra

1 października: 3. rocz. sakr. małżeństwa Anny i Łukasza Baumgartów
15 października: 3. rocz. sakr. małżeństwa

Beaty i Michała Świerżewskich
22 października: 3. rocz. sakr. małżeństwa Edyty i Marcina Pirchów
18 października: 5. rocz. sakr. małżeństwa

Moniki i Mariusza Krzywińskich
16 października: 15. rocz. sakr. małżeństwa Izabeli i Pawła Paziaków
30 października: 15. rocz. sakr. małżeństwa Iwony i Czesława Sulewskich
15 października: 20. rocz. sakr. małżeństwa

Katarzyny i Leszka Wieczorków
22 października: 20. rocz. sakr. małżeństwa Ewy i Jarosława Lagów
29 października: 20. rocz. sakr. małżeństwa

Marzeny i Marka Małkowskich
1 października: 25. rocz. sakr. małżeństwa Alicji i Mieczysława Kąkolów

28 października: 30. rocz. sakr. małżeństwa Gabrieli i Henryka Piepiórka

ODESZLI DO PANA

5 września: zmarł w wieku 77 lat śp. Józef Smukała z Ełganowa

12 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Roda
29 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Teresy Klimek

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


