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Matko Boża,
Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało
i duszę moją, wszystkie

modlitwy i prace,
radości i cierpienia,

wszystko czym jestem
i co posiadam. Ochotnym

sercem oddaję się Tobie
w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną
swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku
pomocy Kościołowi Świętemu,

którego Jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko

z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami

niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twego Syna

i zawsze zwyciężasz. Spraw więc
Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina,
parafia i cała ojczyzna

były rzeczywistym Królestwem
Twojego Syna i Twoim.

Amen.



BLASKI I CIENIE MIJAJĄCEGO ROKU 2008
W NASZEJ RODZINIE PARAFIALNEJ

Po zakończeniu wizyty duszpaster-
skiej w rodzinach, 23 stycznia, co-
rocznym zwyczajem wyruszyłem na
pielgrzymkę do sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Krakowie Ła-
giewnikach, sanktuarium Matki Bo-
żej Fatimskiej w Zakopanem na
Krzeptówkach, sanktuarium Matki
Bożej Ludźmierskiej koło Nowego
Targu, sanktuarium Matki Bożej
w Kalwarii Zebrzydowskiej, do Wa-
dowic, do sanktuarium Matki Bożej
Jasnogórskiej i do sanktuarium św.
Maksymiliana Kolbego w Niepoka-
lanowie. Co roku kierowcą jest pan
Andrzej Dończyk. Bóg zapłać mu za
to.

***

W sobotę 15 marca rozpoczęły się re-
kolekcje wielkopostne, które prowa-
dził ks. kanonik Tomasz Biedrzycki,
wykładowca w Gdańskim Semina-
rium Duchownym i notariusz w Ku-
rii Metropolitalnej Gdańskiej.

***

W Wielkim Tygodniu bardzo aktyw-
nie pracowali członkowie naszej Ca-
ritas. Za przekazane ofiary, również
zbierane do puszek, zakupili świą-
teczne prezenty dla ludzi chorych,
starszych i samotnych, wykorzysta-
li też dary złożone z okazji świę-
cenia pokarmów i rozwieźli je do
wszystkich wiosek. Neokatechume-
nat natomiast włączył się w adorację
podczas Wielkiego Piątku i Soboty
oraz liturgię Wigilii Paschalnej. To

jest też największe święto wspólnoty
neokatechumenalnej.

***

Od 6 do 15 kwietnia brałem udział
w kapłańskiej pielgrzymce archidie-
cezjalnej do Ziemi Świętej. W piel-
grzymce uczestniczyło 23 kapłanów
w tym ks. arcybiskup Tadeusz Go-
cłowski, ks. biskup Ryszard Kasy-
na. Pielgrzymkę zorganizował ks.
dr Grzegorz Szamocki, wykładowca
Pisma Św. w naszym seminarium
duchownym.

***

W niedzielę, 4 maja odbyła się
uroczystość I Komunii św. w naszej
parafii. Do pierwszej Komunii św.
przystąpiło 36 dzieci. Przygotowały
je panie katechetki Sabina Stolc
i Mariola Jankowska.

W maju przeżyliśmy też uroczy-
stość Bożego Ciała. Kolejny raz
ołtarze były przy krzyżu koło pocz-
ty, przy domu państwa Świerczków
(ul. Pocztowa). Przy gmachu gimna-
zjum, przy Urzędzie Gminy. Gorące
podziękowanie wszystkim, którzy
przyczynili się w jakiejkolwiek for-
mie do przygotowania i przeżycia
tej uroczystości.

***

W niedzielę, 22 czerwca uczestniczy-
łem w obchodach 50-lecia matury
w Tuchowie k/Tarnowa. Było nas
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około sześćdziesięciu. Uczestniczy-
liśmy we Mszy św. w tuchomskim
sanktuarium i złożyliśmy kwiaty
na grobach zmarłych profesorów,
a potem wzięliśmy udział we wspól-
nym obiedzie. Zaszczycili nas swoją
obecnością trzej profesorowie, któ-
rzy nas uczyli przed pięćdziesięciu
laty. Pani profesor od geografii ma
już 93 lata i jest prawie w pełni
sprawna. Była to niezwykle miła
uroczystość. Poznawaliśmy się po
przypiętych do ubrania identyfika-
torach.

Również w niedzielę 22 czerwca ks.
kanonik rozpoczął rekolekcje św.
dla katechetów naszej archidiecezji,
które się odbyły w Domu Pielgrzy-
ma.

***

W niedzielę 29 czerwca wyruszyli-
śmy na pielgrzymkę do Lourdes, La
Salette, Ars. Była to pielgrzymka
archidiecezjalna. Wiozło nas 8 au-
tokarów. Uczestniczyło w niej 408
pielgrzymów. W Lourdes dołączył
do nas ks. arcybiskup Tadeusz Go-
cłowski. Pielgrzymkę zorganizował
ks. prałat Stanisław Łada, dziekan
puszczański. Z naszej parafii, poza
mną, uczestniczyli w niej Maria So-
łyga, Danuta i Sławomir Panikow-
scy, Dorota i Zdzisław Jaszewscy,
Jadwiga i Piotr Pianowscy, Zdzisła-
wa Preuss.

W drugiej połowie lipca wraz z pa-
nem dyrektorem gimnazjum i pań-
stwem Ptach odwiedziliśmy przyja-
ciół naszego sanktuarium państwa
Krackich w Niemczech. Pan Man-
fred wziął na ten czas urlop, aby

pokazać nam piękne zamki i za-
bytkowe miasteczko Rottenburg.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy
Norymbergę.

***

W poniedziałek 28 lipca tradycyj-
nie gościliśmy Gdańską Pieszą Piel-
grzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymi
gorąco dziękowali trąbkowskim pa-
rafianom za bardzo serdeczne przy-
jęcie oraz poczęstunek na stadionie
i w Domu Pielgrzyma. W pielgrzym-
ce uczestniczyło też 8 osób z naszej
parafii. Ufam, że w kolejnych latach
więcej młodych parafian dołączy do
pielgrzymki jasnogórskiej.

***

Uroczyście przeżyliśmy przy sprzy-
jającej pogodzie Tygodniowy Odpust
Maryjny od 7 do 14 września. Mszę
św. na rozpoczęcie odpustu odprawił
ks. biskup Zygmunt Pawłowicz, a na
zakończenie ks. arcybiskup Tadeusz
Gocłowski. Pielgrzymce kapłańskiej
też przewodniczył w sobotę ks. arcy-
biskup Tadeusz Gocłowski. Poczas
sumy odpustowej Dyplom wyróż-
nionej rodziny otrzymała rodzina
państwa Ptachów z Czerniewa.

Wielką pracę podjęła Caritas w prze-
prowadzeniu loterii fantowej pod-
czas popołudniowego festynu od-
pustowego. Szczególne podziękowa-
nie składam wszystkim sponsorom,
dzięki którym mogła być ta loteria
przeprowadzona.

***

W październiku ponownie brałem
udział w pielgrzymce do Lourdes.
Prowadząc grupę tych diecezjan,
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którzy nie mogli uczestniczyć w piel-
grzymce w lipcu. Była to bardzo
udana pielgrzymka.

Inwestycje mijającego roku

Zostały zadaszone dwa podia przy
ołtarzu polowym oraz pomalowa-
na w ołtarzu posadzka i schody.
Nabyłem trzy strusie i został dla
nich wybudowany „dom mieszkal-
ny”. Zostały naprawione ogrodze-
nia zniszczone przez „życzliwych
młodych chłopców”. Na plebanii od-
nowiono kuchnię i przebudowano
od podstaw jeden pokój na podda-
szu, dodając łazienkę. W podwórzu
dobiega końca praca przy adapta-
cji byłego pomieszczenia na węgiel,
na pokój mieszkalny z łazienką dla
grup rekolekcyjnych i dla naszej
Caritas.

Nie wszystko udało się zrealizować!
Planowałem rozpocząć budowę ko-
ścioła w Ełganowie, ale przedłuża
się procedura zmiany planu zago-
spodarowania, co nie jest zależne
ani ode mnie, ani od Urzędu Gminy.

Statystyka praktyk
sakramentalnych

Sakrament chrztu do grudnia otrzy-
mało 26 dzieci.

Do I Komunii św. przystąpiło 36
dzieci.

Sakrament małżeństwa w tym roku
zawarło 19 par.

Pogrzebów do 20 listopada było 19.

Stan religijności

Niepokoi fakt, że bardzo dużo pa-
rafian z błahych przyczyn (lub zu-
pełnie bez powodu) opuszcza Mszę
św. niedzielną. Na Mszę św. uczęsz-
cza nie więcej niż 35% parafian.
Jak to się ma do przykazania Bo-
żego: „Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił” i kościelnego: „W niedzielę
i święta we Mszy św. uczestniczyć
i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych”? Jak Pan Jezus ma nam
błogosławić, skoro tak ciężko jest
obrażany i lekceważony przez ty-
lu parafian każdej niedzieli? Słaby
jest też udział wiernych w coso-
botniej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. Bardzo zobojętnieliśmy,
skoro nic nie mamy do powiedzenia
Panu Jezusowi obecnemu w Naj-
świętszym Sakramencie. Podobnie
jest z czcią oddawaną Matce Bożej.
Coraz mniej jest uczestniczących
w sobotnich nowennach i Mszach
św. ku Jej czci. A tylu jest emerytów
i rencistów, którzy mogą być na
nabożeństwie sobotnim. Podobnie
podupadają inne tradycyjne nabo-
żeństwa: różańcowe, majowe, Droga
krzyżowa czy Gorzkie żale. Zupeł-
nie podupadła praktyka spowiedzi
pierwszopiątkowej. Nie wiem, jak
przekonać kochanych parafian, że
„nie samym chlebem żyje człowiek”.
Czy na sądzie Bożym Jezus nie upo-
mni się o to wszystko?

***

Niepokoi narastająca profanacja
miejsca świętego przez młodzież,
zwłaszcza gimnazjalną.
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Pozwolę sobie wymienić niektóre
z nich:

– zniszczenie siatki ogrodzeniowej
terenu sanktuaryjnego,

– wyłamanie metalowego przęsła
z ogrodzenia kościelnego,

– wyrzucanie na teren przykościelny
puszek, butelek po piwie i alkoholu,

– kradzież z kasy pancernej w za-
krystii ofiar złożonych na Msze św.
pogrzebowe podczas procesji z trum-
ną na cmentarz. Złodzieja nie ujęto,
choć prawie na 100% wiem, kto nim
jest,

– usiłowanie włamania do „świecz-
nika wdzięczności” przy chrzciel-
nicy,

– robienie ogniska w nocy przy
ołtarzu polowym. Często urządza-
ne są tam alkoholowe biesiady, po
których zostają puszki, butelki po
alkoholu i opakowania od papiero-
sów, a nadto ludzkie odchody (nawet
na ołtarzu!),

– wybicie dużej szyby przy byłym
ołtarzu polowym, kamień znalazłem
wewnątrz ołtarza,

– zaśmiecanie żywopłotu,

– złamanie czubka dębu uroczy-
ście posadzonego na terenie sank-
tuarium, a wyrosłego z żołędzi po-
święconych przez Jana Pawła II.

Drobniejszych chuligańskich znisz-
czeń już nie sposób wymienić! Co na
to rodzice? Przecież to wasi syno-
wie! ochrzczeni, przyjęci, a może już
i bierzmowani? Czy to nie bolesne?
Jaki to wstyd, gdy własne gniazdo

kalają nasi młodzi parafianie! Z bó-
lem muszę o tym poinformować
parafian.

Wydatki

Drogim Parafianom za wiele obja-
wów życzliwości, pomocy w organi-
zacji parafialnych uroczystości, za
Waszą wielką ofiarność składam go-
rące podziękowanie – „Bóg zapłać”.

Pozwolę sobie kolejny raz przypo-
mnieć, że wiele Waszych ofiar prze-
znaczonych jest na wydatki poza
parafialne. Między innymi są to:

– ofiary z Pasterki na Dom Samotnej
Matki,

– ofiary z uroczystości św. Szczepana
na Katolicki Uniwersytet Lubelski,

– ofiary w uroczystości Trzech Króli
na misje,

– ofiary z Wielkiego Piątku na Grób
Pański,

– ofiary z drugiego święta Wielkiej
Nocy na katolickie uczelnie,

– ofiary ze święta Ofiarowania Pań-
skiego na zakony kontemplacyjne,

– ofiary z pierwszej niedzieli czerwca
na świątynię Opatrzności Bożej,

– ofiary z uroczystości św. Piotra
i Pawła na Stolicę Apostolską,

– ofiary z drugiej niedzieli paździer-
nika na misje.

Nadto:

– na uczelnie katolickie zbiórka
w drugą niedzielę marca, czerwca,
września,
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– ofiary ze żłóbka w okresie Bożego
Narodzenia na misje

– ofiara na Seminarium Duchowne,
ryczałt od ilości parafian – my
płacimy 2 tys. zł.,

– ofiara na utrzymanie Kurii Bisku-
piej zryczałtowana, z każdej pierw-
szej niedzieli miesiąca,

– ofiara tzw. „cathedraticum” 10%
ofiar ze chrztów, ślubów, pogrzebów,

– ofiara osobista księdza na kurię,
360 zł rocznie.

Płacimy też za Oleje św., za pocztę
kurialną, za ubezpieczenie kapłań-
skie na wypadek choroby itd.,

Zbieramy ofiary do puszek w Dzień
Papieski i gdy są gdzieś klęski,
katastrofy żywiołowe.

Proszę się nie dziwić, że na wszyst-
ko nie wystarcza w parafialnych
wydatkach, na przykład ubezpie-
czenie, na ogrzewanie kościoła, itd.,
co zmusza do dodatkowej zbiorki.

Oj, nie łatwo być proboszczem.

ks. Edaward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2008

7 grudnia: 2. Niedziela
Adwentu

Iz 40,1–5.9–11

2 P 3,8–14

Mk 1,1–8

Jan nosił odzienie z sierści wielbłą-
dziej i pas skórzany około bioder,
a żywił się szarańczą i miodem
leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby się schylić i rozwią-
zać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym” (Mk
1,6–8).

Słowa „Idzie za mną mocniejszy
ode mnie” można tak rozumieć:
Chociaż idę pierwszy – nie ja jestem
ważny, tylko On. Kiedy myślimy

tylko o sobie, o swoich ambicjach,
zmartwieniach, zasłaniamy Jezusa.
Upaść do Jego stóp – tak zaczyna
się historia nawrócenia.

14 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu

Iz 61,1–2a.10–11
1 Tes 5,16–24
J 1,6–8,19–28
Nie był on światłością, lecz [posła-
nym], aby zaświadczyć o światłości
(J 1,8).
Święty Jan Chrzciciel nie był świa-
tłością, ale miał świadczyć o świa-
tłości. W Starym Testamencie było
to powołanie wyjątkowe, w pew-
nym sensie powołanie wszystkich
proroków. Święty Jan nie tylko ro-
zumiał powagę swego powołania,
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ale był przekonany, że nie on sam
jest ważny – ważny jest Chrystus.
Wiedział o tym i pozostał wierny
swojemu powołaniu aż do śmierci
męczeńskiej.

21 grudnia: 4. Niedziela
Adwentu

2 Sm 7,1–5.8b–12.14a–16
Rz 16,25–27
Łk 1,26–38
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi
się stanie według słowa twego (Łk
1,38).
Nieraz tak bywa, że człowiek
wszystko poświęci, ale nie potra-
fi oddać Panu Bogu własnego „ja”.
Stąd te wszystkie zmartwienia: że
jestem pokrzywdzony, że właśnie
mnie się zdarzyło coś złego, że
mnie nie zrozumiano. Albo że spa-
lam się w ofierze z miłości ku Bogu.
Spróbujmy zgubić nasze „ja”, tak
jak Matka Najświętsza. Była tak
pokorna, że nasze serca muszą wy-
dobywać Ją z ukrycia.

25 grudnia: Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

Msza św. w nocy:
Iz 9,1–3.5–6
Tt 2,11–14
Łk 2,1–14

Msza św. o świcie:
Iz 62,11–12
Tt 3,4–7
Łk 2,15–20

Msza św. w dzień:
Iz 52,7–10

Hbr 1,1–6

J 1,1–18

Boże Narodzenie jest największym
świętem Człowieka. Bóg chciał być
tak bardzo człowiekiem, że nawet
stał się niemowlęciem, które przez
dziewięć miesięcy przebywało w ło-
nie matki. Bóg jest tak wielki, że
nie ogarnie Go cały wszechświat,
i tak wielki, że może być bezbronny
jak dziecko za panowania Heroda.

28 grudnia: Święto Świętej
Rodziny z Nazaretu

Syr 3,2–6.12–14

Kol 3,12–21

Łk 2,22–40

A Jego ojciec z Matką dziwili się
temu, co o Nim mówiono (Łk 2,33).

Najświętsza Rodzina była tylko jed-
na. Czy całe ludzkie rodziny mogą
być święte? Kościół kanonizuje mat-
kę, ojca, dziecko, małżeństwo, ale
czy kanonizuje całą rodzinę?

W rodzinie można być świętym
pojedynczym. Trudno o całą rodzi-
nę świętą, ale wystarczy, że tylko
matka jest święta, aby cała rodzi-
na była wzruszającą rodziną dla
innych. Wystarczy, by jeden tylko
ojciec był święty, to ci gorsi w ro-
dzinie mają przykład na całe życie.
Wystarczy, by tylko dziecko było
święte i na swój sposób oddziały-
wało na wszystkich. Jak ważny jest
jeden święty w rodzinie.

Ks. Jan Twardowski
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PLAN KOLĘDY

27 grudnia, sobota, od godz. 9.00:
Czerniec
z obu stron wioski

28 grudnia, niedziela, od godz.
13.00: Kleszczewo Dolne
a) od p. Kanków
b) od p. Jaroń

29 grudnia, poniedziałek, od godz.
9.00: Czerniewo i Czerniewko

a) od p. Kamińskich
b) od p. Drąg

30 grudnia, wtorek, od godz. 9.00:
Kleszczewo Górne
a) od p. Wenzlów
b) od p. Gugałów

31 grudnia, środa, w godz.
9.00 – 16.00: Kleszczewo Dolne
a) od stawów rybnych
b) od p. Staszewskich

PROCESJE MSZALNE

Procesja jest jednym ze znaków
pokazujących dynamizm w liturgii
wyrażający się w ruchu i przemiesz-
czaniu się, bo Eucharystia to ciągła
wędrówka ku Królestwu Bożemu.

Termin „procesja” pochodzi od
łacińskiego słowa procedere, któ-
re oznacza „iść” (postępować na-
przód, iść w górę, kroczyć dalej).
Jest ona aktem religijnym bardzo
rozpowszechnionym w świecie reli-
gii. To akt rytualny o charakterze
wspólnotowym. Procesji mogą towa-
rzyszyć śpiewy i modlitwy, mające
formę błagalną lub formę uwielbie-
nia. Wyraża ona duchową podróż
(postawa ludzkiego ciała nie jest sta-
tyczna, ale dynamiczna – potrzeba
przemieszczania się). Jest ona ro-
dzajem świętej wędrówki, podróży
w kierunku ziemi obiecanej, wejścia
do sanktuarium, do obrzędu wta-
jemniczenia. Innym celem procesji
jest towarzyszenie bóstwu w jego
wyjściu poza sanktuarium, aby na-
wiedzić lud.

Procesja nie jest jakimkolwiek
pochodem. Zanim się rozpocznie,
musi się zebrać zgromadzenie odpo-
wiednio uporządkowane. Rozpoczy-
na się w określonym miejscu, prze-
biega według ustalonego programu
i jest skierowana ku określonemu
celowi.

Procesje opisane w Biblii są
celebracjami, które wpisują się
w historię zbawienia, ukazują ob-
raz pielgrzymującego ludu i są zna-
kiem jego przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości.

Wyjście z niewoli, poza tema-
tem pielgrzymki, jest przedstawione
jako wielka procesja w kierun-
ku Ziemi Obiecanej. Obłok uno-
si się nad namiotem i zatrzymuje
się, wskazując poszczególne etapy
wędrówki, (Wj 40, 36–38). Księga
Liczb ukazuje, jak sam Bóg ustala
w detalach porządek poszczególnych
rodów, miejsce sztandarów, sposób
kroczenia. Podobnie Deuteroizajasz
i Księga Ezdrasza (Iz 40,3; 52, 12;
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Ezd 1,8–11; 3,3–6.10) opowiadając
o powrocie z wygnania – opisują
drugie wyjście z niewoli – jako
wielką pielgrzymkę-procesję, na
czele której Pan kroczy na prze-
dzie swojego ludu. Karawana sta-
je się uporządkowanym pochodem,
pełnym radości i tryumfu, któremu
towarzyszy śpiew. Nie przewiduje się
tutaj postojów, ale kroczy się bez-
pośrednio do świątyni, aby jak
najszybciej odbudować ołtarz i zło-
żyć ofiarę dziękczynną (Ezd 1,2–4).

Zdobycie Jerycha (Joz 6,1–16)
jest „procesją Pana”. Arce, niesionej
przez kapłanów, towarzyszy dźwięk
trąb, a przed nią kroczy lud. Obcho-
dzenie murów miasta przez siedem
kolejnych dni ma przede wszystkim
charakter błagalny. Procesja koń-
czy się celebracją zwycięstwa
Boga.

Przeniesienie Arki Przymie-
rza do Jerozolimy (2 Sm 6,12–19;
1 Krl 15,25–16,3). Arka Przymierza
jest ostatnią, która się osiedla. Z te-
go też powodu przeniesienie jej
jest ukazane jako ostatnia pro-
cesja Pana. Bóg wchodzi do Miasta
Świętego jako zwycięzca i tam usta-
nawia miejsce swego przebywania.
Dawid pełen radości tańczy z całych
sił przy akompaniamencie muzyki,
wyrażając w ten sposób świąteczny
i ludowy charakter procesji. Jest to
najważniejsza z procesji opisanych
w Starym Testamencie.

Jedyną procesją opisaną w No-
wym Testamencie jest wjazd Chry-
stusa do Jerozolimy, jako prolog
do Jego Ofiary krzyżowej. Mesjasz
przedstawia się jako zdobywca, ale
wjeżdża na osiołku, ponieważ jest
Królem pokornym i Sługą Pańskim.

Procesja ta ma charakter escha-
tologicznego powrotu Zbawicie-
la. Towarzyszy tej procesji śpiew
małego Hallelu, palmowe gałązki,
będące znakiem zwycięstwa. Wraz
z tym wydarzeniem kończą się pro-
cesje biblijne. Dzieje Apostolskie opi-
sują Kościół, który wychodzi i oddala
się od Jerozolimy, rozchodząc się po
całym świecie. W Apokalipsie No-
we Jeruzalem nie posiada już
świątyni, nie ma też procesji,
bo wędrówka się zakończyła. Jedy-
nym przemieszczaniem się będzie
zgromadzenie się wokół Zmartwych-
wstałego, którego Ciało jest Nową
Świątynią. Centralną sceną Apoka-
lipsy jest zgromadzenie wybranych
wokół ołtarza Baranka i Tronu Boga.

Znak procesji jest zapisany
w rycie ludzkiej kondycji wędro-
wania na ziemi. Pan kroczy na czele
swojego ludu pomiędzy modlitwa-
mi błagalnymi i hymnami uwiel-
bienia. Wędrówka ta jest motywem
chrześcijańskiej nadziei na przyjście
przyszłego świata, na który ukie-
runkowane jest życie wiary. Jest
ona skierowana ku Świątyni, gdzie
kończy się złożeniem Ofiary i uczest-
niczeniem w uczcie.

Procesje mszalne możemy po-
dzielić na trzy grupy:

– związane ze zbawczymi
wydarzeniami życia Chrystusa
(Święto Ofiarowania Pańskiego; Nie-
dziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej;
Wigilia Paschalna);

– związane z uzupełnieniem
niektórych obrzędów liturgicz-
nych (Stacje wielkopostne, procesja
z krzyżmem i olejem chorych, pro-
cesje w obrzędach Chrztu);

– związane z obrzędami Eu-
charystii (procesja wejście, procesja
z Ewangeliarzem, procesja z darami,
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procesja komunijna, procesja wyj-
ścia).

Procesja nie oznacza „tak sobie
chodzić, ani też maszerować, lecz
iść w sposób pełny umiaru i opa-
nowania, nie opieszale i bezmyśl-
nie, zachowując postawę skromną
i wyprostowaną”. Procesja zatem
jest znakiem stanu Kościoła ja-
ko ludu Bożego w drodze, który,
wraz z Chrystusem i za Chry-
stusem kroczy drogami miasta

ziemskiego do niebieskiego Je-
ruzalem. Niech zatem świadomość
tej tajemnicy znajduje wyraz w od-
powiednim przygotowywaniu zespo-
łów liturgicznych samych wiernych.
Niech odbywa się z radością, w głębo-
kim podobieństwie spełniania Boże-
go nakazu: „Przechadzaj się przede
mną i bądź doskonały”.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak mówić o Bożym Narodzeniu?

Za niecały miesiąc przeżywać bę-
dziemy Boże Narodzenie. Co nasze
dzieci wiedzą o tym święcie i jakimi
posługują się sformułowaniami?

Dużo maluchów uważa np. że
przed świętami Bożego Narodzenia
Jezusa nie było na świecie.

Podkreślmy, że Boże Narodzenie
to nie uroczystość dotycząca naro-
dzin Jezusa, lecz rocznica tego
wydarzenia, inaczej mówiąc –
urodziny, rodzice organizują przy-
jęcie urodzinowe, podczas którego
zdmuchuje się świeczki na torcie.
Nawet jeżeli jest to rocznica dnia

narodzin, odległego w czasie, pamię-
tamy o urodzinach każdego, kogo
kochamy, lubimy, kto zajmuje waż-
ne miejsce w naszym życiu. Czyż
Jezus nie jest jednym z nich?

Są dzieci, które wierzą, że w żłób-
ku naprawdę spotkają Jezusa. Za-
miast więc mówić: „Pójdziemy zoba-
czyć Jezusa leżącego w żłóbku”, po-
wiedzmy: „Pójdziemy zobaczyć żło-
bek, który dzisiaj przypomina nam
miejsce, w jakim kiedyś urodził się
Pan Jezus”. Ważne jest podkreślanie,
że Jezus jest wiecznie żywy.

Nie mówmy o „małym Jezusie”,
lecz o Jezusie, który urodził się
bardzo dawno temu, ale nadal
żyje i zawsze jest blisko nas,
ponieważ nas kocha.

Niech nasz język wyraża na-
szą wiarę.

Oddając cześć Dzieciątku z Betle-
jem, uroczyście obchodzimy rocznicę
dnia, w którym Bóg posłał swego je-
dynego Syna, by zamieszkał pośród
nas, dzielił nasze życie, przynosił
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światło wszystkim ludziom i zbawił
ich od grzechu.

Jest to przesłanie opowieści
o dzieciństwie Jezusa, które mo-
żemy przeczytać w Ewangeliach św.
Mateusza i św. Łukasza.

Przekaz Ewangelii jest wystar-
czająco bogaty, zatem strzeżmy się
upiększeń. Pomocą służą bogato ilu-
strowane książeczki, zawierające ja-
sne i proste teksty.

Gdy pewnego dnia powiemy
dziecku, że Jezus jest Synem
Boga, przypomnijmy scenę Zwia-
stowania opisaną w Ewangelii św.
Łukasza (1,26–38). Używajmy słów
prostych i przystępnych np: „Bóg
wybrał Maryję, młodą dziewczynę
z Nazaretu, na mamę Zbawiciela.
Przybył do Niej Gabriel, posłaniec
Boga, i powiedział: «Bądź pozdrowio-
na, Maryjo. Pan Cię wyróżnił, nie

obawiaj się. Urodzisz syna, nazwiesz
Go Jezus, Zbawca ludzi. To dziecko
jest Synem Boga. Dla Wszechmogą-
cego wszystko jest możliwe». Maryja
odpowiedziała: «Uczynię wszystko,
czego pragnie Bóg»”.

A Józef? Był mężem Maryi.
Jednak jako wierny Bogu, zrozumiał
tajemnicę, jaką objawił Jej Anioł Pań-
ski. Miał do Niej zaufanie, szanował
Ją. Zawsze troskliwie opiekował się
Nią i Jezusem.

Nie należy wyprzedzać ciekawo-
ści dziecka. W tym wieku dla jego
wiary najważniejsze jest, by wiedzia-
ło ono, iż Jezus to nie postać
z bajki, lecz realny, żywy czło-
wiek, którego narodziny są fak-
tem historycznym usytuowanym
w czasie i konkretnym miejscu.

Opr. ks. Adam Kroll

MAŁŻEŃSKIE ŚWIĘTO

Czy przeżywanie najintymniej-
szej miłości przez małżonków nie
jest ich świętem?

Czym jest miłość małżeńska, je-
śli nie otwarciem na wzajemne
obdarowywanie się męża i żo-
ny? Jeśli coś daję, to wychodzę
poza siebie. Dając drugiej osobie,
wspólnie tworzymy nowe wartości.

Płodność to wyjście poza sie-
bie wzajemnie. Dzieci – owoc mi-
łości to nowy etap współdziałania
małżonków i rodziców. Dzięki dzie-
ciom rodzice zyskują nową szan-
sę rozwoju. Każde dziecko wnosi
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do rodziny coś nowego i stanowi
jej bogactwo. O ilości dzieci decy-
duje stan psychiczny, materialny
i mieszkaniowy małżonków.

Badania dotyczące życia sek-
sualnego mieszkańców 19 państw,
w tym także Polski, wykazały, że
tylko 20% mężczyzn i 18% kobiet
jest zadowolonych ze swojego życia
seksualnego. W Polsce te wskaźniki
są jeszcze gorsze. Tylko 12% ko-
biet i 12% mężczyzn odnajduje
radość we współżyciu.

Środki masowego przekazu
przedstawiają seks jako niekończą-
cy się raj na ziemi, a tu tymczasem
okazuje się on dla ogromnej więk-
szości „przykrym obowiązkiem”.
Jak patrzy na ten bardzo waż-
ny problem w życiu małżonków
Pan Bóg? On chce, żeby współży-
cie seksualne dawało człowiekowi
satysfakcję. Bóg, Stwórca każde-
go z nas, zaplanował współży-
cie seksualne małżonków jako
święto, ucztę duchową i źródło
autentycznej radości. Taki jest
Boży plan. O tym mówi VI i IX
przykazanie Boże – co masz ro-
bić, żeby nie popsuć swojego życia
seksualnego, żeby nie zmarnować
miłości.

Jednym z zadań przyszłych
małżonków jest, aby w okresie
dojrzewania, nie ulec różnym
edukatorom i doradcom me-
dialnym, tylko zachować czystość
w myślach i czynach, uczyć się
samokontroli w sferze seksualnej,
aby spokojnie dojrzeć emocjonal-
nie, intelektualnie i duchowo do
życia w małżeństwie.

Zadaniem małżonków jest
nauczyć się planowania po-
częć, czyli rozpoznawania dni,
w których współżycie może do-
prowadzić do poczęcia dziec-
ka i dni, w których nie mo-
że ono nastąpić. Taka wiedza,
zgodna z nauką Kościoła, uczy sa-
mokontroli i samodyscypliny wśród
małżonków, wzajemnego szacunku,
odpowiedzialności jeden za drugie-
go oraz radosnego oczekiwania.
Na przykład: wiemy, kiedy będzie
Boże Narodzenie. Przychodzi każ-
dego roku, zawsze w tym samym
dniu, jednak ta rytmiczność nie
psuje radości z jego przeżywania.
Przeciwnie, wyzwala większe za-
angażowanie (np. przez sprzątanie,
pieczenie ciasta) w przygotowanie
do radosnego świętowania.

Kto z nas, na co dzień pamię-
ta o tajemnicy Wcielenia. Jeżeli
nie wiem i nie pamiętam, to ona
przestaje być źródłem radości.

Małżeństwo jest wspólną drogą
przez życie. Wielka i święta bli-
skość męża i żony, zaplanowana
przez Boga „od początku”, przy-
sypana bywa kurzem codziennych
kłopotów, sprzeczek i zmęczenia,
nie przestaje jednak istnieć i od-
słaniać się może czasem w znaku
miłości małżeńskiej — współżyciu
seksualnym. Jeżeli małżonkowie
postępują zgodnie z naturalnym
rytmem płodności, wtedy to mał-
żeńskie święto przypada też z pew-
ną rytmicznością. Rytm ten znany
jest tylko małżonkom i tylko oni
znając termin święta, mogą się do
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niego przygotować w sposób im
najbardziej odpowiadający.

Mogą na przykład wybrać się
gdzieś razem w tym dniu. Nie pla-
nować na ten wieczór innych zajęć,
żeby mieć czas tylko dla siebie. Kie-
dy dzieci już śpią, urządzić przyjęcie
tylko we dwoje: ulubiona muzyka
i świece, na stole coś smacznego do
jedzenia i kwiaty, żona ustrojona
jak na wizytę, mąż świeżo ogolo-
ny. Jest okazja do spontaniczności,
do rozmowy o własnych uczuciach
i przeżyciach, do cieszenia się swoją
obecnością, do bycia razem.

Jeśli małżonkowie stosują me-
tody naturalne, to takich świąt nie
mają za wiele. Tym bardziej spo-
tkanie może być spokojne, radosne,
głębokie. Można na te dni czekać,
szykować niespodzianki, stwarzać
rytuał.

Kiedy Mały Książę chciał oswo-
ić liska, ten wyjaśnił mu znaczenie
rytuału. „Gdy będziesz miał przyjść
na przykład o czwartej po południu,
już od trzeciej zacznę odczuwać
radość. Im bardziej czas będzie
posuwać się naprzód, tym będę
szczęśliwszy. O czwartej będę pod-
niecony i zaniepokojony: poznam
cenę szczęścia! A jeśli przyjdziesz
nieoczekiwanie, nie będę mógł się
przygotować [...] Potrzebny jest ob-
rządek. Co to jest obrządek? —
spytał Mały Książę. To także coś
całkiem zapomnianego, odpowie-
dział lis. Dzięki obrządkowi pewien
dzień odróżnia się od innych, pew-
na godzina od innych godzin”.

Ten świąteczny rytuał, znany
tylko małżonkom, odsłania jak-
by w błysku światła wielką
tajemnicę małżeństwa. Mądrze
opracowane metody są niezawod-
ne. Ale ludzie zawodzą, bo nie są
komputerami i mylą się czasem
w swoich obserwacjach. Wtedy
może zostać poczęte dziecko
nieplanowane. W domu jest już
i chłopiec i dziewczynka. Mieszka-
nia większego już się nie uzyska.
Rodzice dzięki starszym dzieciom
nauczyli się już ofiarnej miłości
rodzicielskiej. Dziecko nie jest im
potrzebne!

Ojcze i matko, wy jeste-
ście potrzebni waszemu dziec-
ku. Ono potrzebuje waszej miłości.
Ono potrzebuje waszego rodziciel-
skiego doświadczenia. W chwilach
niepewności i zwątpienia, pozostaje
już tylko Ewangelia, czyli dobra no-
wina. Jezus „wziął dziecko, posta-
wił je przed nimi i objąwszy ramio-
nami, rzekł do nich: «Kto przyj-
muje jedno z tych dzieci w imię
moje, Mnie przyjmuje, a kto
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje
Mnie, tylko Tego, który Mnie
posłał»” (Mk 9,36–37). I wtedy
razem z tym „nadprogramowym”
dzieckiem, przyjętym jako Bo-
ży dar do domu, zstępuje do
was Bóg Wszechmogący w Trójcy
Jedyny. W codziennym bałaganie,
między pieluszkami i butelkami,
w hałasie i pośpiechu, czasem trud-
no w to uwierzyć, ale On, Jezus
jest pośród was.

Ks. Adam Kroll
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PIELGRZYMKA DO LOURDES

W dniach od 14–22 październi-
ka ponownie uczestniczyłem w piel-
grzymce diecezjalnej do Lourdes.
Ks. prałat Stanisław Łada, dziekan
z Pruszcza Gdańskiego zorganizował
w lipcu tego roku archidiecezjalną
pielgrzymkę do Lourdes, w której
uczestniczyło 408 osób. Chętnych
było więcej, więc dla nich (w liczbie
50 osób) odbyła się dodatkowa piel-
grzymka w październiku. Ks. prałat
polecił mi jej przewodnictwo. Dru-
gim księdzem, który pielgrzymował
z nami był ks. prałat Stanisław Maj-
kowski z sanktuarium Matki Bożej ze
Swarzewa. W pielgrzymce uczestni-
czyli emerytowani nauczyciele, pielę-
gniarki, pracownicy konserwacji za-
bytków. Była z nami też emerytowa-
na pani lekarz. Wśród pielgrzymów
było 7 małżeństw.

Wyruszyliśmy we wtorek po Mszy
św. odprawianej w kościele Pod-
wyższenia Krzyża św. w Pruszczu
Gdańskim autokarem „Oremus” ze
Straszyna. Drugi nocleg na terenie
Niemiec był zorganizowany przez pa-
nów Mariana Pielę i Manfreda Krac-
ke u rodzin, które po dwie lub trzy
osoby zabierały do siebie. Pielgrzy-
mi u tych samych rodzin nocowali
w drodze powrotnej. Bardzo sobie
cenili spotkanie z tymi rodzinami,
głównie polskimi, które mieszkały
w okolicach Crailsheim.

W piątek dotarliśmy do Taize,
gdzie zatrzymaliśmy się na dwie
noce. Jest to ośrodek, gdzie działa
wspólnota zakonna założona przez
brata Rogera po II wojnie światowej.
Ma ona charakter ekumeniczny, ale
o korzeniach protestanckich. Bracia

z Taize organizują w okresie Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Ro-
ku Międzynarodowe Dni Młodzieży.
W tej wspólnocie są też bracia z Pol-
ski. Modlitwa i śpiew przyciągają
młodzież z całego świata, choć trze-
ba przyznać, że warunki bytowe są
niezwykle skromne i trochę trud-
ne dla osób starszych. W domach
noclegowych są sale dla 10 i więcej
osób z piętrowymi łóżkami, a łazienki
i sanitariaty są w innych budynkach.
Posiłki spożywa się na stojąco lub
z tacą na kolanach, bo nie ma stołów
w jadalni. Wszędzie obowiązuje cisza
i skupienie.

Następnym etapem pielgrzymki
było Paray le Monial, gdzie św. Mał-
gorzacie Alacoque Pan Jezus objawił
nabożeństwo do Najświętszego Serca
Jezusowego – nabożeństwo pierw-
szych piątków miesiąca. Stamtąd
przybyliśmy do Ars, gdzie pracował
św. Jan Vianney, patron proboszczów.
Po zwiedzeniu bazyliki i plebanii,
gdzie do dziś pokazywane jest łóż-
ko świętego, wg tradycji nadpalone
przez szatana, i modlitwie przy trum-
nie wystawionej w bocznym ołtarzu
przybyliśmy do miasteczka Chateau-
neuf de Galaure. Zwiedziliśmy Cen-
trum Rekolekcyjne oraz odległy od
miasteczka dom rodzinny sławnej
mistyczki Marty Robin, w którym
chora Marta leżała przez 50 lat. Jej
pożywieniem była tylko codziennie
przyjmowana Komunia św. Otrzyma-
ła ona od Pana Jezusa dar stygmatów,
tak jak św. Ojciec Pio.

Kolejnym etapem pielgrzymki by-
ło La Salette. Jest to sanktuarium
położone wysoko w górach około 1800
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m n.p.m. W kotlinie górskiej jest tyl-
ko kościół i klasztor z miejscami noc-
legowymi. Miasteczko natomiast jest
oddalone o około 14 kilometrów od
klasztoru. Sanktuarium Matki Bożej
Płaczącej opiekują się księża saletyni.
W okresie wakacyjnym przebywają
tam również polscy księża saletyni
z Sobieszowa lub z Dębowca.

Matka Boża w La Salette objawi-
ła się dwojgu pastuszkom – Melanii
i Maksyminowi. Podobnie jak w Lo-
urdes, bardzo okazałe są tu nabożeń-
stwa Maryjne połączone z procesją
ze świecami drogą, którą przeszła
objawiająca się pastuszkom Matka
Boża. W czasie procesji śpiewana jest
modlitwa różańcowa.

We wtorek, 21 października do-
tarliśmy do Lourdes. Dwie noce spę-
dziliśmy w Domu Polskim Sióstr
Nazaretanek. Siostry przyjęły nas
bardzo serdecznie i życzliwie. Od
klasztoru było około 2 km do sanktu-
arium. Szczególnym przeżyciem dla
pielgrzymów był udział w środę we
Mszy św. międzynarodowej w bazyli-
ce podziemnej św. Piusa X. Bazylika
jest ogromna, może pomieścić około
30 tys. ludzi. W godzinach popołu-
dniowych wzięliśmy udział w kąpieli
w źródle. Podczas oczekiwania od-
mówiłem przez mikrofon po polsku
część Różańca. Drugą część modlitwy
Maryjnej: „Święta Maryjo...” odma-
wiano w różnych językach.

W czwartek przenieśliśmy się do
Cité St Pierre na dalszy pobyt w Lo-
urdes. Po zakwaterowaniu przeszli-
śmy Drogę Jubileuszową wyznaczo-
ną z okazji 150-lecia objawień Matki
Bożej św. Bernadecie. Droga Jubi-
leuszowa jest warunkiem zyskania
przez pielgrzymów odpustu zupełne-
go. Odprawiliśmy Drogę Krzyżową

usytuowaną na zboczu góry Mas-
sabielskiej. W piątek rano w gro-
cie objawień odprawiliśmy Mszę św.
w języku polskim wraz z polonijną
pielgrzymką z USA. Codziennie bra-
liśmy udział w wieczornej procesji
różańcowej, a w piątek współprze-
wodniczyliśmy modlitwie i śpiewom
w języku polskim. Raz też uczest-
niczyliśmy w procesji eucharystycz-
nej, podczas której chorzy otrzymują
błogosławieństwo Najświętszym Sa-
kramentem. Chorych jest w Lourdes
bardzo wielu i są otoczeni niezwykle
życzliwą opieką przez wolontariuszy.
Chorzy na wózkach lub łóżkach, gdy
się przemieszczają, mają bezwzględ-
ne pierwszeństwo.

W sobotę rano opuściliśmy Lour-
des, by wracać do Polski. Na nocleg
zatrzymaliśmy się w klasztorze be-
nedyktynów w Triors. Panie miały
nocleg poza klasztorem. Uczestniczy-
liśmy w benedyktyńskiej modlitwie
wieczornej. Zaskoczyło nas to, że
na nasze powitanie zakonnicy usta-
wili przed ołtarzem ikonę Matki
Bożej Częstochowskiej i pod koniec
wieczornej modlitwy zaśpiewali po
polsku Apel Jasnogórski. Tu obowią-
zywała bezwzględna cisza. Pokazy-
wało się na migi. Miejsce przepojone
modlitwą i ciszą. Miejsce niezwykłe.

Po przekroczeniu granicy z Pol-
ską dotarliśmy do Głogowa na ostatni
nocleg. Jest tu nowy, wspaniały i duży
ośrodek prowadzony przez Centrum
Ochotników Cierpienia. Myślę, że ze
wszystkich noclegów ten był najwy-
godniejszy. Powróciliśmy do Pruszcza
wieczorem, 22 października uboga-
ceni przeżyciami religijnymi. Dzię-
kuję Bogu, że dane mi było przeżyć
wspaniale tę Maryjną 2-tygodniową
pielgrzymkę.

Ks. Edward Szymański
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Wyjątkowo uroczyście obchodzo-
no w tym roku 90. rocznicę od-
zyskania niepodległości. Wieczorem
11 listopada do gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich przybyło liczne grono
gości, nie tylko z terenu gminy.

Przybyłych powitał dyrektor szko-
ły Mariusz Paradecki, który przed-
stawił tło historyczne tego święta.
Uczniowie gimnazjum zaprezentowa-
li sztandary ziem polskich z XV wie-
ku. Sztandary te zdobią aulę szkoły
podczas wszystkich ważnych uroczy-
stości. Następnie panowie Zdzisław
Pilarski oraz Jerzy Gębura odsłonili
uroczyście dwie nowe zbroje rycerskie
ufundowane przez Jerzego Gęburę.

Kolejnym punktem programu by-
ła cześć muzyczna. Koncert rozpoczę-
ła Monika Schuchardt, piosenkami
„Polsko, cóżeś ty za pani” i „Orsza-
ki, Dworaki”. Monice towarzyszyli
Krzysztof Karczewski na gitarze, Ja-
nusz Beyer na fortepianie i Karolina
Leszczyńska na kontrabasie.

Prawdziwą ucztę duchową zapew-
nili państwo Eugenia i Przemysław
Mazur, którzy zagrali na fortepianie
i skrzypcach wybrane dzieła Fryde-
ryka Chopina i Antoniego Vivaldiego.
Z koncertem skrzypcowym A-moll
wystąpiła również uczennica Prze-
mysława Mazura – Agata Murawska.

Kolejnym punktem wieczoru by-
ło otwarcie galerii „Rakuszanka”,
w której swoje prace wystawili mło-
dzi artyści – Jan Konieczny (malar-
stwo), Monika Pudlis (rzeźba i vi-
deo), Agnieszka Gawęcka (sitodruk
i video), Agnieszka Korejba (rysu-
nek), Ewa Roszak (fotografia), Mila
Lendzion (malarstwo).

Na zakończenie wieczoru wszyscy
goście zostali zaproszeni do stołówki
szkolnej na smaczny poczęstunek.

Dorota Niewiadomska

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski. Uczniowie gimnazjum prezentują
sztandary ziem polskich z XV wieku
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O TYM JAK W DAWNEJ SZKOLE BYWAŁO
Część II

Dawna szkoła to instytucja hie-
rarchiczna, poczynając od kadry na-
uczającej a kończąc na uczniach.
Dzielenie klas na rzymskie i grec-
kie było wskazywaniem na lepszych
i gorszych, a tym samym organizowa-
niem współzawodnictwa. W hierar-
chii indywidualnej najwyżej wśród
uczniów stał dyktator. Był to zazwy-
czaj ten, który w danym momencie
górował nad innymi wiedzą i umie-
jętnościami. Nie zasiadał ani po stro-
nie rzymskiej, ani greckiej, lecz zaj-
mował osobną ławkę tuż przy kate-
drze profesora. Kitowicz pisał, że tak
jak dyktatorzy w starożytnym Rzy-
mie, tak i ten szkolny „w nagłych tyl-
ko i rozpaczliwych potrzebach szkoły
bywał kreowany”. Uczeń zdobywał
tę pozycję, odpowiadając na pytania,
na które nikt w klasie, a czasami
i w całej szkole nic nie wiedział.
Profesor potwierdzał, a cała szkoła
krzykiem ogłaszała go dyktatorem.
Zwalniano go z rozmaitych zadań
i prac szkolnych. Wskazywał, która
część klasy będzie rzymska, a która
grecka. Najwyższa pozycja w szkole
wzbudzała podziw, ale i zazdrość.
„A że dyktator za każdą zasługę
dziesięć razy więcej zyskiwał laudes
niż wszyscy inny studenci, więc któ-
rej stronie on podarował niezliczone
krocie i miliony swoje, ta zazwy-
czaj drugą przewyższyła. Chcąc tedy
strona stronę zwyciężyć, rożnymi
podarunkami, jabłkami, cukierkami,
nożykami i tym podobnymi wiel-
kiego u dzieci szacunku fraszkami
dokupowała się łaski dyktatorskiej”.

Uczeń był dyktatorem tylko do
czasu, gdy okazywało się, że i on
na zadane pytanie nie potrafił od-
powiedzieć, a znalazł się lepszy od
niego. Zdarzały się częste degradacje
na tym uczniowskim „urzędzie”. By-
cie dyktatorem, nawet przez krótki
czas, stawało się zaszczytem i oka-
zją do chwalenia się, że przewodzi-
ło się w wiedzy całej szkole. In-
ne funkcje pełnili tak zwani im-
peratorowie. Zwano ich też cza-
sem przodownikami młodzieży. Tę
funkcję pełniło się nie za wyjąt-
kową wiedzę, lecz za pochodze-
nie społeczne-magnackie, szlachec-
kie, zamożność rodziców, prezencję.
Liczba przewodników w klasach by-
ła zawsze zmienna. Zajmowali oni
pierwsze ławki, przewodzili proce-
sjom, wygłaszali deklamacje. Przy-
gotowywali się w ten sposób do
ról, które mieli pełnić w społeczeń-
stwie. Za złe zachowanie, niegodne
postępowanie, kłamstwo mogli być
zdegradowani i pozbawieni zaszczy-
tów – przestawali być imperatorami.
Trzecią funkcję sprawowali audy-
torowie. Tych wybierał z najzdol-
niejszych profesor, aby przepytywali
swoich kolegów przed lekcjami z za-
dań i informowali go o postępach za
pośrednictwem imperatorów. „Audy-
torowie [. . .] nie mieli żadnej pre-
rogatywy, tylko cokolwiek reputacji,
iż się dobrze uczyli, kiedy zostali
audytorami, ponieważ tego urzędu
nie powierzano tępym dowcipom,
ale bystrzejszym i nauki pilnym.
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Nauczanie matematyki, drzeworyt Jana
z Łańcuta, Kraków 1513

Obowiązani byli audytorowie przy-
chodzić do pensów (zadań – prac
domowych) studentów i podać do
zapisu imperatorowi”.

Była jeszcze inna funkcja, któ-
ra jakkolwiek „przydatna”, budziła
zawsze wątpliwości natury etycznej.
Jan Stanisław Bystroń tak ją cha-
rakteryzował w „Opisie obyczajów
w dawnej Polsce”: „Cenzor, wedle
uznania profesorów jawny lub za-
konspirowany, wybierany był spo-
śród ubogiej młodzieży; zadaniem
jego było obserwować kolegów, noto-
wać ich przewinienia i potem donosić
w końcu tygodnia profesorom; był
to nie tyle cenzor, co donosiciel,
cieszący się zaufaniem władz szkol-
nych, nienawidzony przez kolegów,
którzy nieraz mścili się na nim,
zwłaszcza przy końcu roku szkol-
nego; przezorny cenzor zazwyczaj
przed wakacjami znikał ze szkoły”.

Niezależnie od czasów życie
szkolnego cenzora było nadzwyczaj
niebezpiecznie, a guzy, siniaki i kop-
niaki pewne.

Nauka nie ograniczała się tylko
do szkół. Dwory magnackie stawały
się dla ubogiej szlachty nie mo-
gącej łożyć na kształcenie synów
w kolegiach, wielką szansą. Sędzia
w „Panu Tadeuszu” tak wspominał
swoją edukację na dworze wojewody:

Dziś, nowym zwyczajem,
My na naukę młodzież do stolicy
dajem,
I nie przeczym, że nasi synowie
i wnuki
Mają od starych więcej książkowej
nauki;
Ale co dzień postrzegam, jak młódź
cierpi na tem,
Że nie ma szkół uczących żyć
z ludźmi i światem.
Dawniej na dwory pańskie jachał
szlachcic młody,
Ja sam lat dziesięć byłem dworskim
Wojewody,
Ojca Podkomorzego, Mościwego
Pana
(Mówiąc, Podkomorzemu ścisnął za
kolana);
On mnie radą do usług publicznych
sposobił,
Z opieki nie wypuścił, aż
człowiekiem zrobił.
W mym domu wiecznie będzie jego
pamięć droga,
Co dzień za duszę jego proszę Pana
Boga.
Jeślim tyle na jego nie korzystał
dworze
Jak drudzy, i wróciwszy w domu
ziemię orzę,
Gdy inni, więcej godni Wojewody
względów,
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Doszli potem najwyższych
krajowych urzędów,
Przynajmniej tom skorzystał, że mi
w moim domu
Nikt nigdy nie zarzucił, bym uchybił
komu
W uczciwości, w grzeczności [. . .]

Nieźle chłopcu trochę się
przewietrzyć,
Obejrzeć się na świecie, między
ludźmi przetrzeć;
Ja za młodu niemało świata
objechałem:
Byłem w Piotrkowie, w Dubnie, to
za trybunałem
Jadąc jako palestrant, to własne
swe sprawy
Forytując, jeździłem nawet do
Warszawy.
Człek niemało skorzystał! chciałbym
i synowca
Wysłać pomiędzy ludzie, prosto jak
wędrowca,
Jak czeladnika, który terminuje
lata,
Ażeby nabył trochę znajomości
świata.

Magnaci przyjmowali na nauki
nawet po kilkudziesięciu młodych
szlachciców. Szlachta, która uwa-
żała się za jedną wielką rodzinę,
służby dworskiej nie uznawała za
hańbiącą. Taka edukacja miała swo-
je nieuchronne wady. Gdy magnat
nie stał na wysokim poziomie mo-
ralnym, był złym przykładem. Chęć
przypodobania się panu mogła pro-
wadzić do kształtowania się posta-
wy służalczej. Młody człowiek, który
otrzymywał na dworze rzeczy mate-
rialne darmo, przyzwyczajał się do
gnuśności i lenistwa. Dworska forma
wychowania i kształcenia przetrwała
aż do upadku Rzeczpospolitej. Taka

edukacja była również pożyteczna,
bo dawała młodzieży obraz prak-
tycznych wiadomości i umiejętności.
Stanisław Kot w podręczniku dla na-
uczycieli wydanym w 1926 r. opisy-
wał pozytywne aspekty wychowania
dworskiego: „Na dworach nie było
nauki w ścisłem znaczeniu, jakkol-
wiek bywało tam dosyć sposobności
do nabywania elementarnych wiado-
mości, zdolniejsi chłopcy mogli przy
synu pańskim i jego nauczycielach
podkształcić się więcej, a nieraz i wy-
jechać z nim na studja zagraniczne.
Istotą wychowania dworskiego było
praktyczne zaznajamianie się z po-
trzebami życia, a przede wszystkiem
nabierania poloru, umiejętności kon-
wersacji, obyczajności i grzeczności,
dzięki czemu szlachta polska za-
słynęła pośród innych Słowian wy-
robieniem towarzyskiem. Najwięcej
kształciło przysłuchiwanie się roz-
mowom starszych osób i przypa-
trywanie się temu, co się działo
w życiu dworskiem, które bywało
bardzo urozmaicone dzięki wielkie-
mu znaczeniu magnatów w ruchu
politycznym, społecznym i kultural-
nym. Niejeden pan dbał o to, aby
powierzona jego opiece młodzież wy-
chowała się na ludzi, niejeden trzy-
mał roztropnego marszałka dworu,
który umiał pokierować wyrostkami.
Za przewinienia, które u chłopców
karano batami, uważano w służbie
dworskiej następujące: mieszanie się
do rozmowy, nieochędostwo około
siebie, gra w karty, kłamstwo w zda-
waniu sprawy, umizgi do płci pięk-
nej, najmniejszy brak w obyczajach
i manierach”.

c.d.n.

Mariusz Paradecki
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DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 23 listopada 2008 r.
o godz. 12.00 odbyło się robocze po-
siedzenie Duszpasterskiej Rady Pa-
rafialnej, w którym uczestniczyło 18
członków Rady. Po wstępnej modli-
twie, ksiądz proboszcz E. Szymański
przedstawił tematy posiedzenia.

Pierwszoplanową sprawą było po-
dziękowanie panu Janowi Kelerowi
za ponad 25-letnią pracę w charakte-
rze organisty w naszej parafii. Wcze-
śniej, oficjalne podziękowanie odbyło
się w kościele przed rozpoczęciem
Mszy św., sprawowanej w inten-
cji Jana Kelera. Ksiądz proboszcz
i przedstawiciele Rady Parafialnej
uroczyście podziękowali panu organi-
ście za wieloletnią, wytrwałą posługę.
Dziękując, życzyli Jubilatowi dobre-
go zdrowia i wielu lat życia. Wyrazili
też nadzieję, że w razie potrzeby,
będzie można nadal liczyć na je-
go pomoc. Pan Jan Keler otrzymał
z rąk księdza prałata medal za 25 lat
pracy na rzecz Kościoła Gdańskiego,
natomiast członkowie Rady Parafial-
nej wręczyli zasłużonemu Jubilatowi
kwiaty i prezent w postaci książki
„Duchowe skarby narodu”.

W dalszej części spotkania ksiądz
prałat podziękował za wywóz śmie-
ci z cmentarza przed Uroczystością
Wszystkich Świętych i prosił, aby
do końca roku jeszcze raz oczyścić
śmietniki na cmentarzu. Warto przy-
pomnieć, że w bieżącym roku odpo-
wiedzialna za wywóz śmieci z cmen-
tarza jest wieś Ełganowo.

W kolejnym punkcie posiedzenia
ks. prałat E. Szymański poinformo-
wał członków Rady, że do Urzę-
du Marszałkowskiego złożony został

wniosek o dofinansowanie konser-
wacji zabytkowych bocznych ołtarzy
naszego kościoła, a także na urzą-
dzenie zieleni na terenie przykościel-
nym. Ksiądz proboszcz podsumował
też ostatnio przeprowadzone prace
na rzecz naszej parafii, a mianowicie,
wykonano remont kuchni na pleba-
nii, przebudowano pokój z łazienką
na poddaszu plebanii, przerobiono
podwórkowy magazynek na mieszka-
nie przy Domu Pielgrzyma.

Jeśli chodzi o budowę kościoła
w Ełganowie, to w dalszym ciągu sto-
imy w miejscu, z uwagi na brak planu
zagospodarowania terenu starego bo-
iska, gdzie ma być budowany kościół.
Jak informują przedstawiciele Rady
Gminy, prace nad tym planem są
w toku. Trzeba więc jeszcze uzbroić
się w cierpliwość.

Na zakończenie obrad Michał
Olejnik, dyrygent naszego chóru mę-
skiego Bel Canto, i jego prezes Teo-
fil Bąk przedstawili członkom Rady
parafialnej ostatnie wydarzenia mu-
zyczne, w których chór uczestniczył.
Jak wynika z ich relacji, nasz chór
zdobywa sobie coraz większe uznanie
w województwie i poza nim – życzymy
dalszych sukcesów.

W końcowym wystąpieniu prze-
wodniczący Rady Parafialnej Józef
Sroka zapoznał radnych z wydatka-
mi, które w ostatnim okresie zostały
poczynione ze składek radnych.

Następne spotkanie Rady Para-
fialnej jest przewidziane jako spotka-
nie opłatkowe z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.

Józef Sroka
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KRONIKA
nie tylko parafialna

7 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich odbył
się „Muzyczny Wieczorek Patrio-
tyczny” z okazji 90. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
Licznie zgromadzona publiczność
obejrzała występy laureatów Po-
wiatowego Konkursu Patriotycz-
nego, chóru szkolnego, zespołu
rockowego działającego od niedaw-
na przy GOK, zespołu wokalnego
z 49. Pułku Śmigłowców Bojowych
z Pruszcza Gdańskiego oraz chóru
„Bel Canto” z Trąbek Wielkich.
Po występach artystycznych wszy-
scy zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek.

***
9 listopada w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

– Amelia Edwarczyk, córka Alek-
sandry i Sebastiana z Trąbek Wiel-
kich,

– Igor Bida, syn Eweliny i Adama
z Trąbek Wielkich.

***
18 listopada odbyła się IX zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m. in. następujące tematy:

1) dokonano zmian w budżecie
gminy na 2008 r.:

– zwiększono plan dochodów
o kwotę 79 tys. zł (dotacja z Urzę-
du Marszałkowskiego na moderni-
zację drogi Kaczki – Łaguszewo –
50 tys. zł oraz wpływy od czynno-
ści cywilno-prawnych – 29 tys. zł);

– zmniejszono plan inwestycji
o kwotę 1050 tys. zł (komplekso-
wa kanalizacja gminy);

– zwiększono plan wydatków
o kwotę 29 tys. zł z przezna-
czeniem m. in. na:

a) zakup stolików do świetlicy
szkolnej w Czerniewie – 5 tys. zł,

b) dotacja dla GOK na realizację
zadań sportowych i rekreacyjnych
– 5 tys. zł,

c) zakup paliwa do autobusów
szkolnych – 18,7 tys. zł;

– przesunięto kwotę 25 tys. zł
z budowy boiska w Błotni na
remont świetlicy w tej wsi;

– przesunięto kwotę 11 tys. zł
z modernizacji Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia na rozbudowę szkoły
w Mierzeszynie.

2) Uchwalono regulamin korzysta-
nia z gminnych targowisk w Trąb-
kach Wielkich, Sobowidzu i Mie-
rzeszynie oraz ustalono dzienną
opłatę targową w wysokości 30 zł
od każdego stanowiska oraz za
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prowadzenie sprzedaży na terenie
gminy w formie tzw. handlu obwoź-
nego. Regulamin oraz nowa taryfa
obowiązywać będzie od 1 stycznia
2009 r.

3) Uchwalono roczną stawkę opłaty
na 2009 rok w wysokości 20 zł od
każdego psa, a także ustalono, że
rejestrację psów oraz obliczanie
i pobór opłaty prowadzić będą
sołtysi.

4) Uchwalono wysokość tzw. staw-
ki bazowej czynszu regulowanego
w wysokości 2,50 zł za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu miesz-
kalnego (w budynkach będących
własnością Gminy oraz innych
państwowych instytucji np. PKP
czy Lasy Państwowe) – stawka ta
obowiązywać będzie od 1 stycznia
2009 r.

5) Podjęto uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości podatków od nie-
ruchomości na 2009 rok – poniżej
przedstawiamy niektóre z nich:

a) od budynków:

� mieszkalnych – 0,60 zł/m2 [po-
wierzchni użytkowej],

� zajmowanych na prowadze-
nie działalności gospodarczej –
15 zł/m2,

� zajmowanych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,01 zł/m2,

� garaży – 6,64 zł/m2,

� pozostałych, w tym zajmowa-
nych na prowadzenie odpłatnej
działalności statutowej przez or-
ganizacje pożytku publicznego –
6,50 zł/m2;

b) od budowli (gazociągi, linie ener-
getyczne, telekomunikacyjne itp.)
– 2% ich aktualnej wartości;

c) od gruntów:

� związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów –
0,74 zł/m2,

� pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki retencyjne lub elektrownie
wodne – 3,90 zł/ha,

� rekreacyjno-wypoczynkowych –
0,37 zł/m2,

� pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej działal-
ności statutowej przez orga-
nizacje pożytku publicznego –
0,20 zł/m2;

d) ustalono cenę żyta do nalicza-
nia podatku rolnego w wysokości
40 zł/q.

6) Uchwalono nowe stawki podat-
ku od środków transportu.

7) Uchwalono taryfę na 2009 rok
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Od 1 stycznia za wodę z wodo-
ciągów gminnych płacić będziemy
2,67 zł/m3, a za odprowadzone
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Nowo ochrzczona Amelia Edwarczyk z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Igor Bida z rodzicami rodzeństwem i chrzestnymi
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Państwo Młodzi Marta i Piotr Ziarniewiczowie

Emerytowany organista Jan Keler przyjmuje podziękowania i gratulacje z okazji
25-lecia posługi w parafii trąbkowskiej
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do oczyszczalni gminnych ścieki –
3,21 zł/m3 (obie stawki zawierają
7% podatek VAT).

8) Uchwalono wysokość ekwi-
walentu pieniężnego dla człon-
ków ochotniczych straży pożar-
nych w naszej gminie za udział
w akcjach ratowniczych lub szko-
leniu pożarniczym. Ekwiwalent
ustalono w wysokości 1/175 prze-
ciętnego wynagrodzenia w Polsce
i obecnie jest to ok. 18 zł za każ-
dą godzinę udziału w akcji lub
szkoleniu.

7) Przyznano 95% bonifikaty na-
jemcom przy sprzedaży bezprzetar-
gowej mieszkań gminnych w Klesz-
czewie przy ul. Lipowej 3 oraz
w Sobowidzu przy ul. Kościusz-
ki 38.

8) Przeznaczono do sprzedaży
w drodze przetargu wolne miesz-
kanie gminne w Mierzeszynie przy
ul. Wolności 3.

9) Wyrażono zgodę na naby-
cie przez Gminę Trąbki Wiel-
kie od PKP S.A. (nieodpłatnie
i za zaległości podatkowe) gruntów
pod nieczynnym torem kolejowym
Pszczółki-Skarszewy (w granicach
naszej gminy).

10) Podjęto uchwałę w spra-
wie przyjęcia programu współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami ustawowo uprawnio-
nymi do prowadzenia działalności
pożytku publicznego na 2009 rok.

11) Podjęto uchwałę w sprawie
przystąpienia z Powiatem Gdań-
skim do „Narodowego progra-
mu przebudowy dróg lokalnych
2008–2011” oraz przyjęcia do re-
alizacji zadania „Budowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Trąbki
Wielkie – Kaczki – etap II”.

12) Podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu wsi Trąbki Wielkie
w zakresie zmiany linii zabudowy
nowych działek budowlanych poło-
żonych wzdłuż ulicy Ełganowskiej.

***
22 listopada sakrament małżeń-
stwa zawarli: Marta Jagła z Trą-
bek Wielkich i Piotr Ziarniewicz
ze Szczerbięcina.

***
Zakończyły się rozgrywki pił-
karskie rundy jesiennej sezonu
2008–2009. W IV lidze zespół Orzeł
Trąbki Wielkie jest wiceliderem
z dorobkiem 35 pkt przy sto-
sunku bramek 28–12. W rozegra-
nych meczach nasz zespół odniósł
11 zwycięstw, 2 mecze zremisował
i poniósł 2 porażki.

W rozgrywkach klasy A zespół Błę-
kitni Sobowidz zajmuje 1. miejsce
w grupie III z dorobkiem 31 pkt,
a drużyna Sokół Ełganowo z do-
robkiem 11 pkt jest na 11 miejscu
w tej samej grupie.

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

W grudniu odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Franciszkę
Mach.

1. Za śp. Józefa Smukałę
2. Za śp. Genowefę Dejlitko

(12. rocznica śmierci)
3. a) Za śp. Marię Czerw

b) Za śp. Franciszkę Mach
Za śp. Genowefę Piotrowską
(Czerniewo)

4. Pierwszy czwartek miesiąca
– modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
Za śp. Jana Nadolskiego
i Feliksa Warczyńskiego

5. Pierwszy piątek miesiąca –
wynagradzamy Panu Jezusowi
za grzechy
Za śp. Tadeusza Banaczyka
(30. dzień od pogrzebu)

6. Pierwsza sobota miesiąca –
nabożeństwo fatimskie pięciu
pierwszych sobót
Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Damiana Lewańczyka

7. a) Za śp. Marię Czerw,
godz. 730

Za śp. Annę i Leona
Zulewskich, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Zygmunta Preussa
(4. rocznica śmierci), godz. 1100

b) Za śp. Franciszkę Mach,
godz. 1100

9. Za śp. Sławomira Kowitza

10. Za śp. Marię Czerw

11. Za śp. Gertrudę Hebel
(3. rocznica śmierci)

13. Za śp. Wiktora Bławata

14. Dziękczynna w 50-lecie urodzin
Edwarda Zarembskiego,
godz. 730

Za śp. Marię Czerw, godz. 900

(Czerniewo)

a) Za śp. Janinę i Wacława
Lipów oraz Anielę Janus,
godz. 1100

b) Za śp. Franciszkę Mach,
godz. 1100

15. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
(17. rocznica śmierci)

17. Za śp. Teodora Wiebe,
Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

18. Za śp. Marię Czerw

21. Za śp. Marię Czerw, godz. 730

a) Za śp. Alfonsa Tiborskiego
(6. rocznica śmierci) i Ryszarda
Pikulę, godz. 900 (Czerniewo)

b) Za śp. Annę Zulewską
(1. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)

Za śp. Franciszkę Mach,
godz. 1100
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25. a) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Jadwigę Borkowską
(5. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Monikę i Kazimierza
Bugów, godz. 1100

Za śp. Franciszkę Mach,
godz. 1800

26. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 730

a) Za śp. Stanisławę
i Józefa Szostków, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Tadeusza i Marię
Kosikowskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Franciszkę Mach,
godz. 1100

Za śp. Szczepana, Marię
i Mieczysława Goczkowskich,
godz. 1800

27. Za śp. Jana Kitowskiego
i zmarłych z tej rodziny

28. Za śp. Franciszkę Mach,
godz. 730

Dziękczynna w 26. rocznicę
sakramentu małżeństwa Marii
i Przemysława Sautyczów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Dorotę Knapińską
(11. rocznica śmierci),
godz. 1100

29. Za śp. Jolantę Kopicką
30. Za śp. Henryka Nadolskiego

(2. rocznica śmierci)
31. Za śp. Sylwestra Reimusa
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

25 grudnia: Wiktoria Weronika Bukowska, Łukasz Ksawier Bukowski,
Kinga Krause, Mateusz Stocki, Oskar Zalewski,
Jakub Michał Matyśkiewicz.

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki i Bartłomieja Turzyńskich
25 grudnia: 3. rocz. sakramentu małżeństwa Karoliny i Tomasza Kolendo
31 grudnia: 3. rocz. sakramentu. małżeństwa Iwony i Tomasza Możuchów

ODESZLI DO PANA

4 listopada: zmarł w wieku 62 lat śp. Tadeusz Banaczyk z Trąbek
Wielkich

3 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Genowefy Piotrowskiej
9 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Irmgardy Preuss
21 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Anny Zulewskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


