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Niech Najświętsza

Panna, nasza Matka,

da pociechę chorym

i pokrzepienie

wszystkim tym, którzy

jako Miłosierni

Samarytanie

poświęcili swe życie,

aby leczyć fizyczne

i duchowe rany

cierpiących.

Zjednoczony z każdym

z was w myśli

i modlitwie, z serca

udzielam mojego

Apostolskiego

Błogosławieństwa,

jako zadatku mocy

i pokoju w Panu.
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POKŁOSIE KOLĘDOWANIA

Zakończyliśmy tegoroczną wizy-
tę duszpasterską w rodzinach naszej
parafii. Dla mnie to już 36 kolędo-
wanie. Przez te lata poznałem życie
parafian w wielu wymiarach – od
materialnej egzystencji po duchową.
Zmieniła się też połowa parafian.

Przeważająca część rodzin jest
do kolędy przygotowana. Wyjątki
tylko potwierdzają to stwierdzenie.
Na ogół w rodzinach praktyku-
jących religijnie obecni są wszyscy
członkowie rodziny. Jedni zamienia-
ją się w pracy, inni proszą o kilka
godzin zwolnienia, albo biorą na
ten dzień okolicznościowyy urlop.
Natomiast w rodzinach religijnie
zaniedbanych, obojętnych (da się to
od razu rozpoznać) brakuje to ojca
rodziny, to młodych domowników.
Nierzadko są w innym pokoju pod-
czas kolędy, a mama tłumaczy ich,
że są w pracy lub podobnie. A oni
po prostu są „tchórzami” i nie chcą
spotkania z kapłanem. Ja sobie to
tak tłumaczę: gdy biskup przyjeż-
dża z wizytą kolędową do plebanii,
a księża byliby nieobecni – na pew-
no poprosiłby ich „na dywanik” na
rozmowę. Gdy duszpasterz odwie-
dza swoich wierzących parafian raz
w roku, a oni „uciekają” przed nim,
to dają świadectwo swemu tchórzo-
stwu i zrywają więzi z Kościołem,
bo kapłan do wiernych przybywa
w imieniu Chrystusa i Kościoła. Ale
dokąd w końcu można uciec? I jak
długo można uciekać?

Na kolędzie zasadniczo porusza-
łem problem praktyk religijnych,

czyli życia wiarą. Nigdzie nie po-
ruszono tematów politycznych i to
bardzo dobrze! To, że „Kana” do-
ciera „pod strzechy” poznałem po
tym, że wszędzie psy były zabez-
pieczone, a w mieszkaniach były
przygotowane krzesła.

Spotkaliśmy kilka rodzin, które
przybyłemu księdzu przy drzwiach
oświadczyły, że są nieprzygotowane
i „podziękowały” nam, zamykając
„przed nosem” drzwi. Albo, że nic
nie wiedziały o kolędzie, przez co
potwierdzały, że są niepraktykujące.

Praktyki religijne

Wielu parafian swoją wiarę po-
twierdza uczestnictwem we Mszy
św., nabożeństwach i w życiu sa-
kramentalnym (spowiedź i częsta,
coniedzielna Komunia św.). Jednak
rośnie też liczba rodzin religijnie
obojętnych, zaniedbanych i nieprak-
tykujących. Wielu z nich otwarcie to
powiedziałem. Stawiałem też pyta-
nie: „czym się różnisz, jako katolik,
od poganina?”.

Stwierdziłem, że poganin jest
często o wiele szlachetniejszy od
obojętnego katolika. Bardzo wielu
parafian na Mszę św. przychodzi
2–3 razy w roku. Inni stwierdzają,
że nie czują potrzeby. Przychodzą
do kościoła jak mają „potrzebę”.
Tym tłumaczyłem, że z „potrze-
bą” idzie się do łazienki, a nie
do kościoła. Zastanawiam się, co
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jest główną przyczyną zaprzesta-
nia uczestniczenia we Mszy św.
Myślę, że niebagatelny wpływ ma
coraz bardziej konsumpcyjny styl
życia i oglądanie i słuchanie me-
diów, w większości nieprzychylnych
Kościołowi. Inną przyczyną są kon-
flikty sumienia wynikające z życia
niezgodnego z przykazaniami Boży-
mi lub z nałogów.

Niepokoi mnie, że mieszkańcy
Trąbek Wielkich, którzy mają tak
blisko do pięknego, ciepłego kościoła
i przy tym utwardzoną nawierzch-
nię dróg, tak mało uczęszczają na
Mszę św. Są ulice, gdzie na 31 rodzin
aż 24 w ogóle nie uczęszczają na
Mszę św. To wprost przeraża! Takie
rodziny są narażone w pierwszym
rzędzie na działanie sekt i zupełne
zerwanie z Kościołem.

Na parodię zakrawa praktyka,
że podczas trwania kolędy w parafii
więcej ludzi jest obecnych na Mszy
św., a po kolędzie od razu zauważa
się spadek obecności. Zapytani, czy
domownicy uczęszczają na Eucha-
rystię, odpowiadają, że przecież byli
w ostatnią niedzielę na Mszy św.,
a ja dopowiadam – i ostatni raz do
przyszłej kolędy.

W nowym budownictwie do rzad-
kości należą rodziny, które nawią-
zują więź ze swoją nową parafią.
W tym roku tylko 2 rodziny popro-
siły o kolędę i poświęcenie nowego
domu. Smutne jest to, że bardzo
często ci „nowi” parafianie mają
tylko cywilne małżeństwa.

Ogólnie, mieszkamy w coraz
piękniejszych mieszkaniach i do-
mach. Dostrzegam, że wielu miesz-
kańców ma odnowione mieszkania

i domy, nowe wyposażenie i sprzęt
elektroniczny, a telewizory na pół
ściany. Myślę, że powinno nas cie-
szyć, że dbamy by się nam wygodniej
i schludniej mieszkało. Narzekamy
jednak na rosnące koszty utrzyma-
nia. . .

Oczekiwania

Nasza parafia jest naznaczona
charyzmatem Maryjnym przez Cu-
downy Obraz koronowany przez słu-
gę Bożego Jana Pawła II 12 czerwca
1987 r. Ksiądz arcybiskup Tadeusz
Gocłowski w marcu 1987 r., infor-
mując nas o nadchodzącej koronacji
Cudownego Obrazu, powiedział, że
wszyscy tutejsi parafianie powinni
być stróżami tego sanktuarium za-
troskanymi o szerzenie kultu Matki
Bożej, skoro również wśród nas Ma-
ryja obrała sobie tron! Czy dziś
jesteśmy świadomi tego zadania?
Zatem trzeba nam Maryję zaprosić
do naszego życia, do naszych rodzin.
Od 1978 roku trwa nieustannie so-
botnia nowenna do Matki Bożej, by
Ją uczcić i podziękować za obecność
wśród nas w Cudownym Obrazie.
Pytam wielu parafian: czy byłeś
w ciągu tych 30 lat, choć raz na
nowennie do Matki Bożej? Przez 30
lat nigdy nie miałeś czasu? A może
odwróciłeś się od Niej? Na krzyżu
Chrystus powiedział: „Oto Matka
Twoja”. Maryja jest i twoją du-
chową Matką! „I wziął ją uczeń
do siebie”. A ty? Jeśli nie kochasz
Matki Bożej to jak kochasz swoją
ziemską mamę?

Od koronacji, a więc od 22 lat,
mamy tygodniowy odpust Maryjny.
Zawsze gorąco proszę wszystkich
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parafian, by w darze Matce Bożej
na urodziny (w tym odpuście obcho-
dzone) ofiarowali w prezencie czyste
serce, oczyszczone przez sakrament
pokuty. Wielu jest parafian, którzy
przez wszystkie te lata nigdy tego
nie uczynili.

Słabnie też Żywy Różaniec. Pa-
nie zelatorki informują mnie, że
wiele osób nie wymienia tajem-
nic, niektóre wcale nie uczestniczą
w miesięcznym nabożeństwie po-
łączonym z wymianą tajemnic! Po
prostu, przestały się już modlić!
Czy to wielkie poświęcenie odmó-
wić codziennie dziesiatkę Różańca,
by wypraszać sobie i innym opiekę
Matki Bożej i zbawienie? Ile cza-
su poświęcasz na oglądanie „głupich
filmów”, na plotki, a na odmówienie
dziesiątki Różańca nie znajdziesz
w ciągu dnia 2,5 minuty? Co ofia-
rowujemy Bożej Matce w podzięce,
że jest z nami? Matka Boża w Fati-
mie prosiła dzieci o wynagrodzenie
Jej w pierwsze soboty miesiąca za
obojętność i zniewagi. Ojciec św.
Jan Paweł II był do końca życia
wierny praktyce pierwszych sobót
miesiąca. W naszym sanktuarium
od 5 lat odprawiamy nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca. Gorąco
proszę parafian, zwłaszcza emery-
tów i rencistów z Trąbek Wielkich,
aby choć raz w miesiącu uczestni-
czyli w sobotnim nabożeństwie no-
wenny do Matki Bożej Trąbkowskiej
Patronki Świata Pracy. To prawda,
że szatan nie chce byśmy czcili
i kochali Matkę Bożą. Tym bardziej
spieszmy do Niej, by umocnić się
w wierze! Odnówmy swoją wierność
modlitwie różańcowej. Wszystkich

członków Żywego Różańca bardzo
proszę o gorliwe i systematyczne od-
mawianie codziennie dziesiątki Ró-
żańca, najlepiej z rodziną. Bądźcie
też gorliwymi uczestnikami comie-
sięcznych nabożeństw połączonych
z wymianą tajemnicy w każdą dru-
gą niedzielę miesiąca po pierwszej
Mszy św.

Niezwykle ważnym nabożeń-
stwem jest Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. Mamy ją w każdą
sobotę (z wyjątkiem czasu kolędo-
wego) od godziny 15.00 – godziny
Miłosierdzia. Po Mszy św. jest to
najważniejsze nabożeństwo. Jezus
jest taki samotny w tabernakulum,
a przecież został dla nas! Tylko
On może nam pomóc. Matki i ojco-
wie, macie problemy z dorastający-
mi dziećmi – przyjdźcie do Jezusa.
Dziadkowie i babcie, macie proble-
my zdrowotne i inne – przyjdźcie
do Jezusa. Młodzi, macie problemy
w nauce, związane z dorastaniem,
z wyborem pracy, stanu życia i part-
nera – przyjdźcie do Jezusa. On
zaprasza wszystkich w każdą so-
botę: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
a Ja was pokrzepię”.

Zwłaszcza starszych parafian
proszę, przychodźcie codziennie na
Mszę św. Przychodźcie do Jezusa,
który chce za was się ofiarować,
nakarmić was sobą i obdarzyć bło-
gosławieństwem was i waszą rodzi-
nę. Oby wielu było parafian, któ-
rzy podejmą praktykę codziennego
uczestnictwa we Mszy św.

W adwencie były w tym ro-
ku rekolekcje ze św. Ojcem Pio,
prowadzone przez ojca Bolesława
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Konopkę z zakonu ojców kapucy-
nów, do których należał też św.
Ojciec Pio. Celem rekolekcji było
założenie w parafii grupy modlitew-
nej Ojca Pio. Św. Ojciec Pio zakładał
grupy modlitwy i zalecał je zakła-
dać. Chcemy utworzyć taką grupę
modlitwy i włączyć się do światowe-
go ruchu grup modlitwy Ojca Pio.
Grupy zaczynają funkcjonować po
zatwierdzeniu przez biskupa. Zgło-
siło się kilkanaście osób, więc ufam,
że zaistnieje w naszym sanktuarium
grupa modlitewna Ojca Pio.

Nasza parafia potrzebuje dużo
modlitwy. Włączmy się do niej przez
udział w nowennach, przez Żywy
Różaniec, przez uczestnictwo w ad-
oracji Najświętszego Sakramentu,
przez codzienny udział we Mszy
św., przez włączenie się do gru-
py modlitwy. Bowiem coraz więcej
młodych żyje bez żadnego ślubu,
wielu parafian przestało uczestni-
czyć w niedzielnej Mszy św. Dużo
też mamy parafian uzależnionych
od alkoholu i narkotyków. Pomo-
cy potrzebują też chorzy szukający
ratunku w naszej modlitwie. Pomóż-
my Jezusowi uświęcać i zbawiać nas
i naszych braci w wierze.

Podziękowanie

Dziękujemy parafianom za tak
wiele zamówionych Mszy św. Mamy
też coraz więcej Mszy św. gregoriań-
skich za zmarłych, odprawianych
przez 30 kolejnych dni. Stypen-
dia mszalne są głównym źródłem
utrzymania waszych duszpasterzy.
Dziękujemy wam za nie. Myślę, że
każda rodzina powinna choć raz

w roku zamówić Mszę św. w wybra-
nej intencji, a zwłaszcza za zmarłych
z rodziny. Dziękujemy za kolędowe
ofiary. Przeznaczam je na poczet
przygotowań do budowy kościoła
w Ełganowie i na pokrycie kosz-
tów związanych z ubezpieczeniem
naszych świątyń.

Są parafianie, którzy mniema-
ją, że my kapłani jesteśmy bardzo
bogaci. To mit z dawnych czasów.
Pracuję wśród was od 1972 r. Nie
mam swojej ziemi ani uczciwego
telewizora czy porządnego auta. Co-
kolwiek tu jest należy do was. Gdy
odejdę do Pana lub gdyby trzeba
było opuścić parafię, nic ze sobą nie
zabiorę. Wszystko należy do was!

Gorąco dziękuję drogim szafa-
rzom Komunii św. za tegoroczną,
a zarazem wieloletnią, posługę przy
kolędzie. Zwalniają się z pracy, bio-
rą zastępstwa, by służyć parafii.
Bóg wam zapłać, kochani szafarze.
Dziękuję wam, drodzy parafianie
podejmujący nas posiłkami każdego
dnia. Przytyliśmy podczas kolędy.
Po kolędzie postanawiam post i to
konsekwentnie. Dziękuję tym co
usłużyli nam pojazdem w Ełgano-
wie i Kleszczewie, niekiedy przez
cały dzień.

Trochę się rozpisałem, może za
obszernie, ale nasza „Kana” to
przyjmie i ufam, że niemal każ-
da rodzina w parafii będzie posia-
dać to pismo dla pogłębienia więzi
ze wspólnotą parafialną. Można się
z niej dowiedzieć o wydarzeniach
w parafii, w szkołach oraz o życiu
naszej gminy.

ks. Edaward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2009

1 lutego: 4. Niedziela Zwykła

Pwt 18,15–20
1 Kor 7,32–35
Mk 1,21–28
Był właśnie w synagodze człowiek
opętany przez ducha nieczystego. Za-
czął on wołać: „Czego chcesz od nas,
Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś
nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty
Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu suro-
wo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy
duch nieczysty zaczął go targać i z
głośnym krzykiem wyszedł z niego
(Mk 1,23–26).
Coraz lepiej rozumiemy, że Jezus
jest Bogiem, chociaż nigdy tego
o sobie nie mówi. Kiedy szatan spo-
tyka Jezusa, najwyraźniej boi się
samego siebie. Widzi swoją klęskę.
Jezus przemawia całkiem inaczej,
nie tak jak rabini i uczeni w Piśmie.
Jak zdumiewają się ci, którzy słu-
chają Jezusa. Odnajdują w Nim moc
Bożą. Jeżeli nieustannie czerpiemy
Jego naukę ze słów Ewangelii, do-
strzegamy niezwykłość Jezusa.

8 lutego: 5. Niedziela Zwykła

Job 7,1–4.6–7
1 Kor 9,16–19.22–23
Mk 1,29–39
Pośpieszył za Nim Szymon z towa-
rzyszami, a gdy Go znaleźli, powie-
dzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”
(Mk 1,36–37).

Kto szukał Jezusa? Szukali Go cho-
rzy, proszący o uzdrowienie, Mag-
dalena, prosząca o rozgrzeszenie,
opętani, by walczyć z Nim i krzy-
czeć: „Chcesz nas zgubić!”, głodni,
by ich nakarmił, tłum, by Go ogło-
sić królem, który okaże zewnętrzną
i błyszczącą potęgę, Judasz, by Go
zdradzić.

W jaki sposób my szukamy Jezusa?
Szukamy Go, gdy nagle zachoruje-
my i liczymy na Jego pomoc, gdy
zgrzeszymy, by uspokoić sumienie.
Nieraz szukamy Go jak opętań-
cy, którzy walczą z Jego wolą, bo
pokrzyżowała nasze plany; szuka-
my Go jako króla, bo chcemy, by
zagwarantował nam naszą potęgę
zewnętrzną i materialny dobrobyt;
szukamy jak Judasz, kiedy chce-
my zabić wyrzut naszego sumienia.
W Jezusie trzeba szukać nie „cze-
goś”, ale „kogoś”. Nie uzdrowienia,
rozgrzeszenia, dostatku, ale niewi-
dzialnej obecności. Mamy wzbudzać
w sobie świadomość, że Jezus przy
nas jest, chociaż niewidzialny.

15 lutego: 6. Niedziela Zwykła

Kpł 13,1–2.45–46

1 Kor 10,31–11,1

Mk 1,40–45

Wtedy przyszedł do Niego trędowa-
ty i upadając na kolana, prosił Go:
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.
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Zdjęty litością, wyciągnął rękę, do-
tknął go i rzekł do niego: „Chcę,
bądź oczyszczony!” (Mk 1,40–41).
Mądry trędowaty. Nie zgłupiał
w czasie ciężkiej choroby. Jak czę-
sto w chorobie tępiejemy, myślimy
tylko o sobie, skarżymy się na tych,
którzy nam nie pomagają. Podobnie
w naszej samotności, kiedy ciąży
nam starość. Zapominamy o Bogu,
a czasem mamy do Niego dzikie
pretensje.
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczy-
ścić” – modlił się trędowaty. Nie
stracił głowy. W cierpieniu z pokorą
i ufnością modlił się do Jezusa.

22 lutego: 7. Niedziela Zwykła

Iz 43,18–19.21–22.24b–25
2 Kor 1,18–22
Mk 2,1–12

Cóż jest łatwiej: powiedzieć do pa-
ralityka: Odpuszczają ci się twoje
grzechy, czy też powiedzieć: Wstań,

weź swoje łoże i chodź? Otóż, żeby-
ście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma
na ziemi władzę odpuszczania grze-
chów – rzekł do paralityka: Mówię
ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do
domu! (Mk 2,9–11).

Mówią, że grzech jest podobny do
choroby. Podobny jest i trochę niepo-
dobny. Choroba zawsze, prędzej czy
później, daje znać o sobie. Grzech
raczej nie lubi, żeby go przypomi-
nać, i chce się z nami zżyć. Większy
grzech czasem niepokoi, ale potem
uspokaja się, asymiluje i usprawie-
dliwia się.

Każdy dobry lekarz ma ogonek
pacjentów przez cały rok. Nato-
miast konfesjonał często jest pusty.
W pierwszym wypadku czekamy na
lekarza, w drugim – Bóg czeka
na nas. Nieraz na próżno. Czę-
sto choroba przychodzi po to, aby
przypomnieć nam o grzechu.

Ks. Jan Twardowski

DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA

W liście apostolskim Novo mil-
lennio ineunte Jan Paweł II pisał,
aby krzewić duchowość komunii
i pielęgnować prawdziwą duchowość
chrześcijańską. W innym dokumen-
cie Spiritus et Sponsa zachęcał,
aby rozwijała się duchowość li-
turgiczna. Trzeba pamiętać, że
pierwszym „liturgiem” jest zawsze
Chrystus, który nie przestaje dzia-
łać w Kościele i świecie mocą nie-
ustannie sprawowanego Misterium

paschalnego (Mszy Świętej i sakra-
mentów).

Czym jest duchowość? Jakie ist-
nieją relacje pomiędzy duchowymi
wartościami a sposobem, w jaki są
one wyrażane?

Każdy człowiek ma szansę być
świadomym własnych zachowań.
Może rozumieć to, co czyni. Po-
trafi programować swoje zachowa-
nia, potrafi określać ich cel oraz
przewidywać ich skutki. Może de-
cydować o tym, jaką postawę zająć
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wobec siebie i życia, wobec ludzi
i Boga. Codzienne doświadczenie
ukazuje cenę, jaką płaci człowiek
za tę zdolność do działania świado-
mego i autonomicznego. Ceną jest
możliwość błędnego postępowania.
Człowiek potrafi tak bardzo mani-
pulować własną świadomością i w
tak bardzo błędny sposób korzystać
ze swojej wolności, że może żyć
w świecie fikcji zamiast faktów i w
świecie nienawiści zamiast miłości.

Nie każde zachowanie człowie-
ka ma jednakową wartość. Pewne
zachowania prowadzą do rozwoju
i szczęścia, do budowania więzi
miłości z Bogiem, z samym so-
bą i z innymi ludźmi. Są jednak
i takie zachowania, które prowa-
dzą do nienawiści, egoizmu, agresji
czy desperacji. W tej sytuacji ko-
nieczna jest analiza ludzkiego za-
chowania w wymiarze moralnym.
Normy moralne można określić
jako zasady, które chronią nas
przed wyrządzaniem krzywdy so-
bie i innym ludziom, które uka-
zują sposoby postępowania zgodne
z naturą i powołaniem człowieka.

Z kolei wrażliwość moralna to
zdolność odróżniania zachowań,
które krzywdzą od zachowań, które
służą dobru człowieka. Fakt, że nie
wszystkie sposoby życia są równo-
ważne i jednakowo dobre, wpro-
wadza nas empirycznie nie tylko
w problematykę norm moralnych,
lecz także w problematykę war-
tości, w tym zwłaszcza wartości
duchowych.

Duchowość można określić ja-
ko zdolność człowieka do zro-
zumienia samego siebie: wła-
snej natury, sensu życia, powołania.
Wartości to cele i dobra, które słu-
żą rozwojowi człowieka w jakiejś
sferze jego życia. Istnieją zatem
wartości dotyczące sfery cielesnej
(np. zdrowie fizyczne), psychicznej
(np. zdrowie psychiczne), moral-
nej (np. świętość, pokój sumienia),
społecznej (miłość, sprawiedliwość
społeczna, pokój), religijnej (nad-
przyrodzona wiara, nadzieja i mi-
łość). Wartości duchowe można
określić jako najbardziej podsta-
wowe cele i dobra, które umoż-
liwiają rozwój człowieka w tym,
co w jego życiu jest najważniejsze
i specyficznie ludzkie. Stąd podsta-
wowe wartości duchowe to: miłość,
prawda, odpowiedzialność, wolność.

Chrześcijanin powinien być czło-
wiekiem duchowym. To życie ducho-
we (wewnętrzne) potrzebuje kon-
kretnych form wyrazu, a widzialne
formy domagają się wypełnienia du-
chową treścią.

Duchowość eucharystyczna
jest największą wartością duchową
każdego chrześcijanina.
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W Eucharystii (Mszy św.) jest
obecny i działa sam Bóg w Trójcy
Świętej jedyny. Czyni to w określony
sposób poprzez konkretne znaki
i poprzez nie wyraża siebie same-
go i udziela łaski. Jak czytamy
w powyższym dokumencie, ducho-
wość eucharystyczna „zakorzenia
się w znakach, obrzędach, słowach
celebracji oraz czerpie z nich zdrowy
i obfity pokarm”.

Przez kilka ostatnich miesięcy,
w „Kanie”, w artykułach poświe-
conych Mszy Świętej, omawiałem
znaki, które tworzą bogactwo ca-
łej liturgii. W kolejnych artykułach,
będziemy odkrywać duchowość eu-
charystyczną, która „zakorzeniona
jest w znakach, obrzędach, słowach
celebracji”. Kościół pragnie zwró-
cić uwagę, że Eucharystia jest
szczytem i źródłem całego życia

chrześcijańskiego. Naszym zada-
niem jest, aby lepiej zrozumieć cele-
brację eucharystyczną oraz głębiej
wniknąć w duchową treść, która się
w tych znakach kryje.

Celem naszego wytrwałego kro-
czenia w „stronę duchowości eucha-
rystycznej” jest wejście na szczyt
życia i tam zanurzyć się w nieskoń-
czonej miłości Boga.

Bóg przygotowuje dla nas wiel-
kie święto i wielką ucztę, która
odbędzie się na końcu świata, w no-
wym niebie i w nowej ziemi. Ale
już teraz złożył Bóg w naszej du-
szy ziarno świętowania. Bóg chce,
abyśmy w ciągu tygodnia codzien-
nie pielęgnowali to ziarno, abyśmy
potem mogli w niedzielę spotkać się
na Mszy świętej, która jest Ucztą
Pana Jezusa przygotowaną dla nas
wszystkich.

Opr. ks. Adam Kroll

MĄŻ I ŻONA – SOLIDARNIE

Bóg objawia prawdę o stworze-
niu człowieka na kartach Pisma
świętego. Księga Rodzaju mówi, że
niezależnie od tego, czy jest to kobie-
ta czy mężczyzna – to jest człowiek.
Ten człowiek wyodrębniony przez
swoją świadomość od innych stwo-
rzeń jest sam. Dlatego Bóg rzekł:
„Niedobrze być człowiekowi sa-
memu; uczyńmy mu pomoc je-
mu podobną” (Rdz 2,18). Kobieta
dla mężczyzny, a mężczyzna dla
kobiety stanowi więc pomoc „podob-

ną” (w innych tłumaczeniach „od-
powiednią”). Dotyczy to wzajemnej
współpracy kobiet i mężczyzn two-
rzących ludzkość; dotyczy także par
małżeńskich.

Tak miało być „od początku”,
żeby małżonkowie wzajemnie sobie
pomagali we wszystkich sprawach
życia. A jak jest dzisiaj? Praktycznie
zanika już tradycyjny model mał-
żeństwa patriarchalnego, gdzie mąż
był panem i władcą. Spotyka się,
że w domu rządzi żona, traktując
męża jako siłę roboczą. Najczęściej
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dzisiaj spotykany model to małżeń-
stwa partnerskie, to znaczy takie,
w których i decyzje i zajęcia są
wspólne.

Badania pokazały, że z punktu
widzenia zadowolenia z małżeństwa
najczęściej pomyślny jest model de-
mokratyczny, polegający na wspól-
nym podejmowaniu decyzji i ich re-
alizacji, dostarczający dużo okazji do
współdziałania.

Przy podziale kompetencji mię-
dzy małżonkami, trzeba uwzględ-
nić nie tylko obecność rodziców
z dziećmi, szczególnie bliski kon-
takt matki z małym dzieckiem, ale
również współdziałanie i przeby-
wanie razem współmałżonków.
Pośpiech i przepracowanie małżon-
ków, niezbędna fizyczna pielęgna-
cja i pomoc, jakiej wymusza na
rodzicach małe dziecko, nie może
przysłonić, ani zniszczyć jakości ich
widywania się.

Konieczność dorabiania się, ule-
ganie wysokim standardom czy pil-
nowanie małych dzieci, powodują, że
małżonkowie stale mijają się w do-
mu i rzadko spotykają. A przecież
wspólnie spędzany czas to nie tylko
przyjemność właściwa okresowi na-
rzeczeństwa, której później należy
się wyrzec. Wspólne przebywanie to
możliwość dalszego rozwoju wspól-
noty małżeńskiej i podstawa dobrego
ułożenia kontaktu z dziećmi.

Układ polegający na podziale
kompetencji może się też w prakty-
ce wyrażać w tym, że mąż decyduje
o sprawach ważnych, pozostawiając
żonie całą resztę: zarówno odpowie-
dzialność za dom, jak i wykonanie
wszystkich prac. W takiej sytuacji

kobieta czuje się przeciążona, po-
krzywdzona i po prostu niewyspana.
O równy udział w obowiązkach do-
mowych bardzo trudno i to nie tylko
ze względu na niechęć mężów do
podejmowania prac tradycyjnie ko-
biecych, ale także dlatego, że biolo-
giczna strona macierzyństwa należy
do kobiet. Przemęczenie, zdener-
wowanie i niewyspanie kobiet jest
bardzo częstą przyczyną niepowo-
dzeń w życiu seksualnym i w ogóle
w kontaktach emocjonalnych z mę-
żem, a także w wychowaniu dzieci,
na które potrzeba czasu i spokoju.
Ciągłe poczucie zabiegania i braku
czasu powoduje sytuacje nerwico-
we, które mogą zagrażać szczęściu
małżonków.

Zatroskanie i przepracowanie,
starania o urządzenie wspólnego
życia, mogą prowadzić do osłabienia
wzajemnej atrakcyjności. Duża licz-
ba obowiązków możne odzwyczaić
od przebywania ze sobą, przytłu-
mić uczucia. Jeśli się nawet tego
początkowo nie zauważy, odbije się
boleśnie, gdy dzieci zaczną odcho-
dzić z domu.

Warto więc bardzo starannie
przemyśleć podział obowiązków. Nie
chodzi tutaj o prymitywną równość
polegającą na identyczności wykony-
wanych prac, ale na takim podziale
zajęć, które biorą pod uwagę możli-
wości i umiejętności współmałżonka
i zmierzają do tego, żeby jeden słu-
żył drugiemu i dbał o to, by drugi
nie miał zbyt dużo pracy – w myśl
zasady solidarności: nieść brzemię
drugiego...

Mądrością jest, aby starać się
o zachowanie pewnego dystansu
do bieżących kłopotów. Może da
się z niektórych rzeczy rezygnować
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i świadomie opanowywać powszech-
ną tendencję do pośpiechu. Radość
z małego dziecka trwa krótko. Dla-
tego warto przeżyć wspólnie radość
z ich bliskości i obserwowania roz-
woju, a nie tylko czekać, aż podro-
sną. Zachęca się, aby urządzać,
choćby krótkie wakacje we dwo-
je, bez dzieci, dla odświeżenia
radości przebywania razem.

Podczas sprawowania sakramen-
tu małżeństwa, kapłan zwraca się
do rodziny i przyjaciół: „Wszystkich
tu obecnych biorę na świadków, aby

o zawartym małżeństwie w razie po-
trzeby mogli świadczyć” – Chciałoby
się dodać: wszystkich świadków tego
małżeństwa prosi się, aby mu w razie
potrzeby pomogli. Niech małżonko-
wie sami zarabiają na siebie, niech
sami gotują, piorą, sprzątają – to
ich obowiązek. Ale wyręczcie ich
czasami przy dzieciach, żeby mo-
gli pójść we dwoje do kina, kawiarni
lub na spacer „w księżycową jasną
noc”. To jest bardzo ważne.

Ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
CZY BÓG STWORZYŁ ŚWIAT?

Takie czy podobne pytanie mo-
żesz usłyszeć od twojego dziecka.

Często osoby wierzące wypowia-
dają „natchnione” sformułowania:
„Jak piękne jest wszystko, co stwo-
rzył Bóg!”. „Jakże potężny jest
Stwórca Wszechświata!”. Jeszcze
piękniejsze zdania znajdziemy w Bi-
blii, zwłaszcza w Psalmach. Jednak
proste stwierdzenie „Bóg stworzył
świat”, bez dodatkowych wyjaśnień
z naszej strony, może sprawić, że
dziecko wytworzy sobie fałszy-
wy obraz Boga Stwórcy oraz taką
koncepcję wszechświata, której za-
przeczy późniejsza nauka w szkole.

Bóg jest Stworzycielem. Nie
jest On jednak podobny do robotni-
ka w fabryce, który wytwarza jakiś
produkt i potem się już nim nie
interesuje. Zbyt łatwo wyobrażamy
sobie Boga jako wielkiego inżynie-
ra wszechświata, który u zarania
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dziejów wymyślił i stworzył świat,
uruchomił wszystkie mechanizmy,
a teraz odpoczywa sobie, podziwia-
jąc swoje dzieło, bezczynny i odległy.

Tworzenie nie należy do prze-
szłości; ono jest aktualne, odbywa
się także dzisiaj. Bóg tworzy w każ-
dej chwili. Świat jest uzależniony
od Boga, podobnie jak strumyk
jest uzależniony od zasilającego go
źródła, jak światło zależy od słońca,
wysyłającego nam swe promienie.
Bóg napełnia świat swą obecnością.
Bóg, którego poprzez wiarę odkry-
wamy w głębi serca, tajemniczo
ożywia cały wszechświat, który jest
jakby zanurzony w Jego miłości.

Zamiast mówić „Bóg stworzył...”
używając czasownika w czasie prze-
szłym, co natychmiast sugeruje fakt
zakończenia dzieła tworzenia, po-
wiedzmy raczej:

– Wszystko pochodzi od Bo-
ga. Bóg nieustannie daje życie
wszystkiemu, co istnieje.

Podziwiając piękno przyrody, nie
mówmy o potędze Boga, który daw-
no temu zorganizował wszystko nie-
słychanie mądrze i logicznie, mów-
my o działaniach Boga w cza-
sie teraźniejszym. Zwracajmy się

bardziej do serca niż do rozumu.
Zachęcajmy dziecko, by podziwiało
Boga istniejącego w świecie, który
ukochał, obecnego wszędzie, gdzie
jest życie.

W zrozumieniu nieustającej
obecności Boga pomoże porów-
nanie do miłości w rodzinie.

– Dobrze wiesz, że tata i mama
bardzo cię kochają; a ponieważ
cię kochają, nie brakuje ci niczego,
co jest naprawdę ważne: w naszym
domu panuje miła atmosfera, kocha-
my się nawzajem, nie jesteś głodny...
A jednak tata nie zawsze może być
z tobą, ponieważ musi pracować;
mama także nie może nieustannie
ci towarzyszyć. I mimo to czujesz
się szczęśliwy, ponieważ wiesz,
że my zawsze cię kochamy.

Podobnie jest z Bogiem. Tylko, że
Jego miłość jest o wiele większa
niż miłość taty i mamy i ich
troska, którą zawsze cię otaczają,
nawet jeśli ich nie widzisz.

Opr. ks. Adam Kroll

O TYM JAK W DAWNEJ SZKOLE BYWAŁO
Część IV

„Niech nie paple bezmyślnie o tym,
co dotyczy szkoły”.

Gimnazjum nowożytne narodziło
się w Europie w okresie reformacji.
Za twórcę szkoły tego typu uznaje
się niemieckiego humanistę Johan-
nesa Sturma (1507–1589). Był on
rektorem i twórcą programu szko-

ły w Strasburgu. Program zakładał
dyskusję nad dziełami antyczny-
mi. Konieczna była więc znajomość:
łaciny, greki, hebrajskiego. Celem
edukacji, jak to określano, miała
być „pobożność mądra i wymowna”.
Ten typ szkoły szybko upowszech-
nił się na ziemiach polskich obję-
tych reformacją. Pierwsze gimnazja
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Wykład Franchina Gaffurio, Practica
musica (1512)

powstały na Pomorzu. W Elblągu
w 1535 r., Gdańsku w 1558 r., Toru-
niu w 1568 r. Wiele z nich osiągnęło
poziom akademicki z programem
zbliżonym do uniwersytetu. Póź-
niejsze kolegia jezuickie wzorowane
były na tych szkołach. W 1548 r. rek-
tor gimnazjum w Elblągu, Mikołaj
Wimmann napisał po łacinie regu-
lamin dla uczniów. Rękopis tekstu
zachował się w zbiorach rodziny Za-
mehlów. Odnaleziony przez A. Reu-
scha, opublikowany został w 1869 r.
w „Altpreussische Monatsschrift”.
Wersja polska została przygotowana
przez S. Wyszomirskiego.

Regulamin Gimnazjum
Elbląskiego
AD 1548

W szkole:
�Chłopiec, który wszedł do szko-
ły, powinien zdjąć nakrycie głowy
i przyklęknąć, następnie pozdrowić
innych niezbyt głośno, a przede
wszystkim oddać cześć Dzieciątku
Jezus – Patronowi naszej szkoły.
�Nauczyciela, który przychodzi ra-
no, powinien uprzejmie pozdrowić
i dobrze mu życzyć.

�W obecności nauczyciela, gdzie-
kolwiek by to było, uczeń powinien
zdjąć nakrycie głowy, a także – przy
spotkaniu – skromnie przyklęknąć;
tak samo powinien zachowywać się
wobec wszystkich, którym winien
jest uszanowanie.
�A jeśliby nie przestrzegał tego we
wszystkich miejscach, winien być
przez naocznych świadków dopro-
wadzony do magistra (wychowawcy
klasy do której uczęszczał uczeń).
�Zaraz po wejściu do szkoły po-
winien spokojnie zasiąść na swoim
miejscu i zająć się książkami, oraz
zachowywać się tak, jak podczas
obecności nauczyciela; a w czasie
zajęć nigdzie nie wychodzić, chy-
ba że zwróci się do nauczyciela
(z prośbą o wyrażenie na to zgody).
�Kto natychmiast nie doniesie na
tych, których zachowanie podczas
nieobecności nauczyciela jest nie-
odpowiednie, poniesie taką samą
karę, (jak ten, który zachowywał się
w sposób niewłaściwy).
�Każdy powinien uczyć się w mil-
czeniu i pytać o to, czego nie wie.
Kto rozmawia podczas czytania lub
objaśniania lektury albo wydaje się
zajęty czymś innym, wywołany do
odpowiedzi, powinien przedstawić
to, o czym przed chwilą mówił bądź
nauczyciel, bądź chłopiec, oraz prze-
tłumaczyć czytany tekst; kto nie
będzie umiał tego zrobić, powinien
ponieść zasłużoną karę.
�Ponadto niech panuje wśród
wszystkich pełna zgoda i wzajemna
życzliwość. Przeto winien jeden dru-
giego po przyjacielsku napominać.
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�Niech nie przynosi do szkoły noża
lub sztyletu, niech nie bije dru-
giego, �niech nie donosi z zawiści
i nie oskarża fałszywie, �niech nie
usprawiedliwia drugiego niezgodnie
z prawdą, �niech nie gardzi inny-
mi i nie szydzi z ubóstwa, �niech
nie przezywa, �niech nie wypycha
z miejsca, �niech nie chowa drugie-
mu przyborów szkolnych, �niech
nie plami i nie niszczy książek –
swoich bądź kogoś innego, �niech
nie wywołuje gniewu w kimś innym,
�niech nie przysięga fałszywie i nie
bluźni, �niech nie pluje na ziemię,
chyba że (to, co wypluł) szybko ro-
zetrze nogą, �niech nie wymachuje
nogami i rękami, �niech nie od-
zywa się arogancko do dorosłych,
�niech odkrywa głowę podczas śpie-
wu, �niech nie kradnie, �niech nie
biega i nie wznosi zamętu do za-
jęć, �niech nie przeszkadza innym
szepcząc w czasie nauki, �niech
nie krzyczy w czasie wchodzenia
i wychodzenia, �niech nie bezcze-
ści chleba i innych rzeczy, �niech
nie rozbija okien, pieca, �niech
nie rysuje murów, ścian, ławek,
�niech nie maluje wszystkiego, co
mu podejdzie pod rękę, jak to mają
zwyczaj czynić ludzie głupi, �niech
nie oddaje moczu na mury budynku
szkolnego, drzwi i bramy, �niech nie
ściera samowolnie napisów, �niech
nie przedłuża pobytu w toalecie
i niech jej nie zanieczyszcza, �niech
nie przynosi niedojrzałych owoców,
�niech nie bawi się bez pozwolenia,
�niech nie niszczy ogrodu szkol-
nego, drzew i owoców, �niech nie
paple bezmyślnie o tym, co dotyczy
szkoły, �niech nie opuszcza szkoły

Jan Piotr Norblin, Studenci

bez ważnych przyczyn i bez uzyska-
nia zezwolenia, �niech nie krzywdzi
chłopców z klasy germaniki, �niech
czci swoich nauczycieli i szanuje ich
jak rodziców, �niech nie przychodzi
z potarganymi włosami, nieumytą
twarzą i rękami, w brudnym obuwiu
i niechlujnym ubraniu, �niech nie
podaje niezgodnej z prawdą przyczy-
ny nieobecności, �niech wykorzy-
stuje rozsądnie najlepsze godziny,
�niech nie darzy nienawiścią tego,
który posługuje się obcym językiem,
�niech nie pyskuje nauczycielowi,
gdy zasłuży na karę, �niech nie
bawi się ze szkodą dla zdrowia,
�niech nie czyni krzywdy innym,
�niech przychodzi wcześniej, aby
powtórzyć lekcję, �niech nie spi-
skuje przeciwko innym, �niech nie
mści się na własną rękę, �niech nie
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zwleka będąc odprawionym, �niech
nie odwodzi i nie odciąga drugie-
go od zasad dobrego wychowania,
�niech stara się o to, aby z każ-
dym dniem coraz bardziej dosko-
nalić i siebie i innych, w cnotach,
nauce i umiejętności wysławiania
się, �niech nie rygluje drzwi, nie
hańbi domu, �niech nie odchodzi
bez pożegnania i zgody nauczycie-
la, �niech nie obmawia złośliwie
nauczyciela i nie urabia fałszywej
o nim opinii, �niech święcie dba
o zaufanie i dyskrecję.

W domu:
�niech nie oszukuje rodziców,
�niech nie będzie dokuczliwym,
�niech będzie posłusznym wobec
rodziców i innych, �niech wykonuje
polecenia dokładnie i bez ociągania
się, �niech nie wynosi tego, co nie
jest jego własnością, �niech prosi
rodziców lub innych, aby pozwo-
lili mu przeznaczać trochę więcej
czasu na naukę, �niech rano po-
leca się opiece Bożej, �niech nie
kładzie się spać bez odmówienia
pacierza, �niech nie przystępuje do
posiłku bez odmówienia modlitwy,
�niech nie odchodzi od stołu bez
podziękowania Bogu.

W kościele:
�niech pamięta, by zachowywać się
stosownie w Domu Bożym, �niech
nie przeszkadza ludziom rozmową
i hałasowaniem, �niech uczestni-
czy żarliwie w śpiewie i modlitwie,
�niech zachowuje się przystojnie
podczas procesji i pogrzebu.

Na ulicy:
�niech nie biega jak szalony i nie do-
kucza innym, �niech grzecznością
zjednuje sobie życzliwość wszyst-
kich, �niech nie bawi się i nie
wdaje się w awantury, �niech oka-
zuje szacunek tym, którzy są te-
go godni, �niech nie bawi się na
cmentarzu i nie przestaje ze złym
towarzystwem, �niech nie kąpie się
w rzekach i fosach, �niech nie jeź-
dzi konno, �niech nie podchodzi
blisko do rzeki i nie wychodzi poza
mury (miasta), �niech nie bawi się
na weselu bez zaproszenia.

Podsumowanie
Nikt, gdziekolwiek by był, nie po-
winien odstępować od zasad postę-
powania, które przystoją uczniom
i są ich ozdobą, a które wyłożył
w swojej książeczce Erazm. I hańbą
dla szkoły byłoby kształtowanie wy-
chowania w oparciu o złe obyczaje.
Każdy powinien przykładać się do
nauki w takim stopniu, aby mógł
najpierw zrozumieć czytany tekst,
następnie wiernie go przetłuma-
czyć, dalej, prawidłowo wyjaśnić
gramatykę i składnię, wybrać zwro-
ty konieczne dla czynnego posłu-
giwania się językiem oraz inne
ozdobne wyrażenia potrzebne dla
doskonalenia stylu; w końcu do-
kładnie wypisać i wyuczyć się tego,
co kształtuje dobre obyczaje, uczy
żyć, a także uszlachetnia samą du-
szę.
Chcę, aby te oraz inne tego rodzaju
zasady – o ile takie istnieją –
były sumiennie przestrzegane przez
wszystkich naszych uczniów.

Opr. Mariusz Paradecki
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ROCZNICE W EŁGANOWIE

Rok 2009 to szczególny rok rocz-
nic związanych ze wsią Ełganowo.
Pan Marek Dziekoński, od kilku
lat żywo interesujący się historią
wsi i okolicy, dotarł w bibliotece
w Pelplinie w dokumentach pisa-
nych w języku łacińskim do najstar-
szej wzmianki o nadaniu wsi nazwy
Ełganowo, pochodzi ona z 1339
roku. Zatem 670 lat istnienia Ełga-
nowa mija w tym roku.

W bieżącym roku przypada tak-
że 70 rocznica otrzymania przez
Szkołę Polską Gdańskiej Macierzy
Szkolnej w Ełganowie sztandaru,
który podarowali Polacy z Pozna-
nia, 3 maja 1939 roku. W latach
trzydziestych XX w. Ełganowo wraz
z okolicznymi miejscowościami było
główną „enklawą” polskości na tere-
nie Gdańskich Wyżyn należących do
Wolnego Miasta Gdańska. Sztandar
szkoły ełganowskiej, który z jednej
strony ma wizerunek orła w koro-
nie, a z drugiej wizerunek Matki
Bożej Częstochowskiej z napisem
„Królowo Korony Polskiej módl się
za nami”, jest jedynym tego rodzaju
sztandarem z czasów międzywojen-
nych na naszym terenie. W ro-
ku 2008 gruntownej renowacji tej
drogocennej pamiątki historycznej
podjął się mistrz haftu kaszubskiego
Edmund Szymikowski z Lini. Udało
się na nowo „wydobyć” i uzupełnić
braki i zniszczenia powstałe przez
minione lata.

Rok 1939 był czasem szykan,
aresztowań oraz wywózki działaczy

polonijnych i ich rodzin z Ełgano-
wa. Pierwszego września 1939 ro-
ku aresztowano najbardziej aktyw-
nych obrońców polskości m.in.: An-
nę Burdównę, kierowniczkę Szkoły
Macierzy, do dziś żyjącą 97 letnią
mieszkankę Łodzi, która ponad 5 lat
spędziła w obozie Ravensbrück, Le-
ona Drawskiego, Franciszka Elma-
nowskiego, Wiktora Orlikowskie-
go, Augustyna Warczyńskiego, Le-
ona Noetza, Antoniego Kitowskie-
go, przedstawicieli rodzin Kisickich,
Zulewskich, Zielke, Zimnych i in-
nych. Pozostałych członków ich ro-
dzin wywieziono z Ełganowa w paź-
dzierniku i listopadzie 1939 roku.

Aby ocalić od zapomnienia
chlubną historię miejscowości Eł-
ganowo w parafii Trąbki Wielkie,
w 2008 roku podjęto decyzję, iż
3 maja 2009 roku zostanie odsłonię-
ty obelisk upamiętniający te bolesne
wydarzenia, dokładnie w miejscu
wywózki Polaków z 1939 roku.

W organizację uroczystości żywo
włączyły się władze Gminy Trąb-
ki Wielkie – wójt Błażej Konkol,
przewodniczący Rady Gminy Józef
Sroka, radny z Ełganowa Zenon
Orlikowski, sołtys oraz Rada Sołec-
ka wsi Ełganowo, a także dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Kunegundy
Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
hm. Przemysław Sautycz, oraz troje
miłośników historii okolicy: Domi-
nika Gajewska, Marek Dziekoński
i pomysłodawca przedsięwzięcia Jan
Trofimowicz. O uroczystości poin-
formowany został IPN w Gdańsku
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oraz Muzeum Stutthof. W roku
2008 udało się przygotować teren
pod obelisk, opracowano już bogaty
materiał faktograficzny, który wyko-
rzystany zostanie do wydania publi-
kacji o wydarzeniach historycznych
w Ełganowie. Praca została podzie-
lona pomiędzy członków komitetu
organizacyjnego.

Jeśli ktoś z czytelników posiada
jakieś oryginalne pamiątki z cza-
sów przedwojennych – świadectwa
szkolne, zdjęcia itd., a także foto-
grafie powojenne Ełganowa m.in.:
byłego pomnika żołnierzy pruskich,
który istniał w Ełganowie w różnej
formie do 1971 – bardzo proszę

o ich udostępnienie do wykonania
kserokopii lub skanu. Dokumenty
zostaną niezwłocznie zwrócone wła-
ścicielom. Mam nadzieję, że czytel-
nicy odpowiedzą na ten apel i, o ile
istnieją jeszcze jakieś pamiątki, to
pozwolą je wykorzystać z okazji ju-
bileuszy. Planowane jest także wy-
konanie wystawy upamiętniającej
przeszłość wsi Ełganowo i okolicy.
Bliższych informacji może udzielić
pan Przemysław Sautycz, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich, pod numerem telefonu
682-83-25.

Opr. Jan Trofimowicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W TRĄBKACH WIELKICH

Zbliżają się ferie zimowe, więc ser-
decznie zapraszam do skorzystania
z urozmaiconej oferty GOK-u.

***
Codziennie, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 9.00–12.00 zapra-
szamy dzieci do sali teatralnej na
atrakcyjne gry i zabawy, codziennie
również w godzinach 14.30–16.00 na
sali widowiskowej GOK-u odbywać
się będzie nauka gry w tenisa stoło-
wego, którą prowadzić będzie wielo-
krotna mistrzyni tej dyscypliny, pani
Urszula Leszczyńska z Sobowidza.
W godzinach 12.00–14.00 w Centrum
Kształcenia odbywać się będą kon-
kursy i zajęcia z obsługi komputera.
Ponadto Centrum Kształcenia udo-
stępnia popularną Kawiarenkę In-
ternetową, czynną od poniedziałku

do piątku w godzinach 10.00–19.00,
a w sobotę – w godzinach 9.00–15.00.

***
1 lutego zapraszamy mieszkańców
do budynku GOK na I edycję kolej-
nych Gminnych Mistrzostw w Sza-
chach. Zapisy od godziny 13.00 na
miejscu.

***
W pierwszym tygodniu ferii, od wtor-
ku do piątku GOK organizuje wyjaz-
dy dzieci i młodzieży na lodowisko.
Każdego dnia autokar jedzie wyzna-
czoną trasą (informacje w GOK-u).

***
W drugim tygodniu ferii, w ponie-
działek i wtorek jedziemy do Aqu-
aparku. W poniedziałek z miejscowo-
ści przyległych do trasy starogardz-
kiej i leżących na wschód od niej, we
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wtorek – z miejscowości zlokalizo-
wanych w zachodniej części gminy –
wyjazdy te omówione będą z sołty-
sami poszczególnych miejscowości.

***
13 lutego GOK zaprasza na recital
o romantycznym charakterze, bo-
wiem zaprezentują się muzycy (wo-
kaliści) z repertuarem o tematyce
romantycznej. Wystąpią i zadebiutu-
ją soliści z naszej gminy oraz duet
małżeński z Trąbek Wielkich. Usły-
szymy również Aleksandrę Wolską,
która zaprezentuje znane francuskie
przeboje Edith Piaf – wstęp wolny.

***
14 lutego z kolei zapraszamy wszyst-
kich sportowców, działaczy, sołtysów,
radnych, pasjonatów i sympatyków

sportu na coroczne podsumowanie
Sportowego Roku 2008, połączone
z rozdaniem pucharów, dyplomów
i nagród pieniężnych. Po tym wszyst-
kim zabawa taneczna do białego
rana, którą poprowadzi zespół mu-
zyczny. W cenie 65 zł od osoby
zawarta jest również konsumpcja.
Serdecznie zapraszamy.

***
Szczegółowe informacje na temat
wszystkich imprez można uzyskać
pod numerem telefonu 58 682 83 60
lub e-mailem: goktrabki@vp.pl

Zapraszam na naszą stronę interne-
tową www.gok-trabkiwielkie.com.pl

dyrektor GOK
Michał Olejnik

KRONIKA
nie tylko parafialna

22 grudnia odbyło się uroczyste
otwarcie zespołu boisk ze sztuczną
nawierzchnią na terenie stadionu
gminnego w Trąbkach Wielkich. Na
miejsce przybyły lokalne władze,
goście z powiatu i województwa, dy-
rektorzy szkół, strażacy oraz mło-
dzież. Boiska poświęcił ks. prałat
Edward Szymański. Obiekt został
zrealizowany w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012” współ-
finansowanego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego oraz Gminę
Trąbki Wielkie. Kompleks sportowy
zawiera boisko do piłki nożnej oraz
boisko do koszykówki i siatków-

ki. Boiska są ogrodzone, oświetlone
i monitorowane. Korzystanie z nich
będzie nieodpłatne, ale odbywać się
będzie pod nadzorem pracowników
GOK.

***
22 grudnia odbyła się XI zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:

1) Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2008 r. Dochody budże-
towe zostały zmniejszone o około
45 tys. zł. Dokonano także zmian
w planie wydatków budżetowych.
Najważniejsze zmiany w planowa-
nych wydatkach to:
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Nowo ochrzczona Magdalena Buga z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Marika Dorota Rogall z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczeni Marta, Michał oraz Jakub Maciej Bąkowie z rodzicami
i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Kacper Patryk Tysarczyk z rodzicami i chrzestnymi
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I. Zwiększenia planu:
�dla Gminnego Zakładu Komunal-
nego (GZK) na zakup wodomierzy –
24 tys. zł oraz na zakup zamiatarki
– 30 tys. zł,
�na zakup wyposażenia do Urzędu
Gminy – 19 tys. zł,
�na remont podłóg w SP w Sobo-
widzu – 7 tys. zł.

II. Zmniejszenia planu:
�W GZK na wymianę odżelaziaczy
– 54 tys. zł,
�na opracowanie planów zago-
spodarowania przestrzennego –
66 tys. zł,
�dotacji na remont zabytków –
140 tys. zł,
�na kompleksową kanalizację gmi-
ny – 18 tys. zł,
�na projekt zagospodarowania te-
renu wokół jeziora w Sobowidzu –
50 tys. zł,
�na opracowanie projektu moder-
nizacji drogi wojewódzkiej nr 222
w Gołębiewku – 63 tys. zł,
�na modernizację Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich – 58 tys. zł,
�na oświetlenie uliczne na terenie
gminy – 52 tys. zł,
�na budowę wiaty festynowej
w Warczu – 30 tys. zł,
�na modernizację boiska w Mierze-
szynie – 45 tys. zł.

2) Podjęto uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi Kaczki i Trąbki Małe.

3) Wyrażono zgodę na udzielenie
najemcy 95% bonifikaty przy sprze-
daży mieszkania gminnego w Klesz-
czewie przy ul. Lipowej 3.

4) Uchwalono „Program profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alko-
holowych i narkomanii dla Gminy
Trąbki Wielkie na 2009 rok”.

***
25 grudnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu
św. otrzymali:
�Magdalena Buga, córka Haliny
i Michała z Ełganowa,
�Marika Dorota Rogall, córka Do-
roty i Marcina z Trąbek Wielkich,
�Marta, Michał oraz Jakub Maciej
– troje dzieci Beaty i Mieczysława
Bąków z Trąbek Wielkich.

***
27 grudnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymał Kacper Patryk
Tysarczyk, syn Sylwii i Macieja
z Trąbek Wielkich.

***
30 grudnia odbyła się XII sesja bu-
dżetowa Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie. W programie obrad znalazły się
następujące tematy:

1) podjęto uchwałę o zaciągnięciu
w 2009 r. długoterminowej pożyczki
w kwocie 661 tys. zł w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej i rozbudowy oczyszczal-
ni ścieków w Trąbkach Wielkich –
część I (zadanie jest podzielone na
3 części).

2) podjęto uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego w 2009 r. w wysoko-
ści 5,1 mln zł na realizację zadań
inwestycyjnych określonych w bu-
dżecie gminy na 2009 rok. Ustalono
okres spłaty kredytu do 10 lat.
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3) Uchwalono Budżet Gminy Trąbki
Wielkie na 2009 r. Budżet został
przyjęty jednogłośnie.

Dochody ustalono w wysokości
24,4 mln zł, a wydatki w wysokości
29,9 mln zł. Na 2009 r. zaplanowa-
no spłaty kredytów i pożyczek w wy-
sokości 0,96 mln zł. Zaplanowano
rezerwę ogólną w kwocie 180 tys. zł
oraz rezerwę dla sołectw w kwocie
150 tys. zł na realizację Gminne-
go Programu Odnowy Wsi. Oprócz
realizacji zadań inwestycyjnych za-
wartych w Wieloletnim Planie In-
westycyjnym na lata 2008–2011
(kompleksowe skanalizowanie gmi-
ny, budowa chodnika Kaczki – Trąb-
ki Wielkie, rozbudowa szkoły w Mie-
rzeszynie oraz budowa ścieżki rowe-
rowej Pszczółki-Skarszewy), zapla-
nowano następujące inwestycje oraz
kwoty na ich realizację w 2009 r.:
�modernizacja kolejnego odcinka
drogi gminnej Kaczki – Łaguszewo
– 100 tys. zł,
� rozbudowa remizy OSP w Ełga-
nowie – 55 tys. zł,
� zakup równiarki dla GZK –
350 tys. zł,
�kompleksowe uzbrojenie terenów
inwestycyjnych – 100 tys. zł,
�projekt zagospodarowania tzw.
centrum wsi Trąbki Wielkie –
150 tys. zł,
�modernizacja boiska w Ełganowie
– 42 tys. zł,
�kompleksowe zwodociągowanie
gminy – 100 tys. zł,
�montaż windy osobowej w SP
w Sobowidzu – 156 tys. zł,
�utwardzenie placu na terenie
stadionu w Trąbkach Wielkich –
100 tys. zł,

�wykonanie podjazdu dla niepeł-
nosprawnych w GOZ w Trąbkach
Wielkich – 66 tys. zł,
� opracowanie projektu moderniza-
cji drogi wojewódzkiej nr 222 w Go-
łębiewku – 63 tys. zł,
�modernizacja boiska w Mierzeszy-
nie – 45 tys. zł,
� ogrodzenie boiska w Trąbkach
Małych – 20 tys. zł,
� zakup kserokopiarki do UG –
12 tys. zł.

Po zbilansowaniu nadwyżki budże-
towej za 2008 r. oraz z rezerwy celo-
wej inwestycyjnej na 2009 r. planuje
się realizację kolejnych przedsię-
wzięć, zgłoszonych przez komisje
stałe Rady Gminy (poniższe zada-
nia nie są ujęte w budżecie gminy
na 2009 r.):
�projekt wodociągu Pawło-
wo – Drzewina,
�budowa wodociągu w Mierzeszy-
nie (wybudowania od strony Błotni,
Miłowa i Wojanowa oraz osiedle
przy zlewni mleka),
�montaż zaworów odcinających na
wodociągu w Trąbkach Wielkich,
� zakup elektronicznego odstrasza-
cza ptaków (do tzw. parku w Trąb-
kach Wielkich),
� zakup wyposażenia do świetlicy
w Błotni (zadanie z 2008 r.),
�wyposażenie placu zabaw w Gra-
nicznej Wsi (zadanie z 2008 r.),
�budowa wiaty festynowej w War-
czu (zadanie z 2008 r.),
�projekt zagospodarowania terenu
wokół jeziora w Sobowidzu (zadanie
z 2008 r.).
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Ks. prałat Edward Szymański poświęcił nowy zespół boisk w Trąbkach Wielkich

Zwycięska inscenizacja jasełek w wykonaniu zespołu ze Szkoły Podstawowej
w Czerniewie
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Koncert kolęd w trąbkowskim gimnazjum

Chór Bel Canto podczas Muzycznego Wieczorku Kolędowo-Karnawałowego
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Po sesji w czytelni Gminnej Biblio-
teki Publicznej odbyło się spotka-
nie opłatkowe radnych i sołtysów,
z udziałem ks. prałata Edwarda
Szymańskiego, ks. kanonika Ada-
ma Krolla oraz organisty Michała
Olejnika. Zebrani zaśpiewali kilka
kolęd, a następnie łamiąc się opłat-
kiem złożyli życzenia świąteczne
i noworoczne.

***
7 stycznia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Trąbkach Wielkich odbył
Gminny Przegląd Inscenizacji Jaseł-
kowych. Pierwsze miejsce zdobyła
Szkoła Podstawowa z Czerniewa,
wyprzedając zespoły z Łaguszewa
i Gołębiewka oraz ze Szkoły Pod-
stawowej z Sobowidza. Zespół ze SP
w Czerniewie reprezentował naszą
gminę w VIII Powiatowym Przeglą-
dzie Jasełek i Widowisk Obrzędo-
wych w Pruszczu Gdańskim, który
odbył się 13 stycznia w Miejskim
Domu Kultury. W kategorii szkół
podstawowych zespół z Czerniewa
zdobył I miejsce. Gratulujemy.

***
11 stycznia w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbył się tra-
dycyjny już koncert kolęd i pasto-
rałek. Bardzo licznie zgromadzo-
nej publiczności zaprezentowali się:
uczniowie Społecznej Szkoły Mu-
zycznej z Kolbud i Trąbek Wielkich,
Chór Kameralny z Kartuz pod dy-
rekcją Małgorzaty Kuchtyk, Zespół
Wokalny z GOK w Kaliskach pod dy-
rekcją Zygmunta Beyera oraz Chór
Gimnazjum z Trąbek Wielkich pod
dyrekcją Janusza Beyera. Wszystkie
występy były gorąco oklaskiwane.
Na zakończenie koncertu odbyło się

wykonanie kolędy przez połączone
chóry z udziałem publiczności.

***
14 stycznia w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Trąbkach Wielkich
odbył się Muzyczny Wieczorek Kolę-
dowo-Karnawałowy, zorganizowany
i poprowadzony przez dyrektora
GOK Michała Olejnika. Sala z tru-
dem pomieściła widzów. W progra-
mie znalazły się znane i lubiane
kolędy, a także popularne utwory
muzyki rozrywkowej i klasycznej
w różnych wykonaniach. W I części
koncertu wystąpili: Zespół Muzy-
ki Dawnej Mille Regretz, Wioletta
Ludwikowska z Czerniewa, kwar-
tet dziewcząt ze Szkoły Muzycznej
w Gdańsku, które zagrały na fletach
bocznych oraz Chór Bel Canto pod
dyrekcją Michała Olejnika. W prze-
rwie koncertu gospodarz imprezy
zaprosił wszystkich na poczęstu-
nek. Gościem specjalnym wieczoru
była Genowefa Latocha z Klesz-
czewa, która zaprezentowała swo-
je obrazy (portrety, pejzaże, sceny
rodzajowe), wykonane w różnych
technikach. W drugiej części wie-
czorku wystąpił ponownie zespół
Mille Regretz, dziewczęcy kwartet
fletowy oraz chór, a kolędę „Bracia
patrzcie jeno” wykonał solo (basem)
prezes chóru Bel Canto Teofil Bąk.
Kulminacyjnym punktem programu
był występ Krzysztofa Reka i An-
drzeja Szczypiorskiego, którzy na
klarnecie i marimbie wykonali kil-
ka znanych utworów rozrywkowych
i klasycznych.

Opracował S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2009

W lutym odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Franciszka Suss.

1. Za śp. Zofię Trofimowicz,
godz. 730

Za śp. Bożenę Rucińską
(1. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Grzegorza Ogórka
(3. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Franciszka Suss,
godz. 1800

2. Za śp. Franciszka Suss,
godz. 1000

Za śp. Kazimierza
Orlikowskiego (9. rocznica
śmierci), godz. 1700

Za śp. Jana Zielke, godz. 1700

(Czerniewo)
3. Za śp. Gertrudę, Leona i Józefa

Otto
4. Za śp. Helenę Szynka

(Czerniewo)
5. Za śp. Metę Heyer
7. Za śp. Tomasza Sławińskiego

(12. rocznica śmierci),
Genowefę Szczepaniak oraz
zmarłych z rodziny Sławińskich

8. Za śp. Zofię Trofimowicz, z róży
p. Chmielewskiego, godz. 730

Za zmarłych członków Żywego
Różańca, z róży św. Franciszka
z Asyżu, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Tomasza i Eckharda
Sławińskich, godz. 1100

Za śp. Franciszka Suss,
godz. 1800

9. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego

11. a) Za śp. Eugenię (14. rocznica
śmierci) i Stanisława
Machniców (Czerniewo)
b) Za śp. Jana Kielasa, w dniu
urodzin (Czerniewo)

14. Za śp. Leokadię Grot, w dniu
urodzin

15. Za śp. Izabelę (13. rocznica
śmierci) i Leona Karpińskich,
godz. 730

Za śp. Piotra i Alfonsa
Kornatów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Aleksandra i Wiktorię
Kulów, godz. 1100

Za śp. Franciszka Suss,
godz. 1800

16. Za zmarłych z rodzin Kinder
i Karczewskich

17. Za śp. Zygmunta Jagłę
(13. rocznica śmierci)

18. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Adrianny
Karcz, w 18. urodziny
Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassków
(Czerniewo)

19. Za śp. Jana Zielke
21. Za zmarłych z rodzin Płocke

i Lisów

26



22. Za śp. Gerarda Lewandow-
skiego i Kurta Markowskiego,
godz. 730

a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Sylwii
Ptach, w 18. urodziny, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Zulewskich, Gajewskich
i Trybów, godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Aleksandra Plak,
godz. 1100

b) W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych
aborcją, godz. 1100

a) Za śp. Franciszka Suss,
godz. 1800

b) Za śp. Mieczysława
Goczkowskiego (1. rocznica
śmierci), godz. 1800

23. Za śp. Franciszkę (5. rocznica
śmierci) i Jana (4. rocznica
śmierci) Klebów

24. Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków

25. Za śp. Helenę Roda (Czerniewo)
26. Za śp. Marię i Witolda

Kosińskich
27. Za śp. Tadeusza Banaczyka

i zmarłych z rodzin
Banaczyków i Kosińskich

28. Za śp. Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tej rodziny

1.03 Za śp. Franciszka Suss,
godz. 1800

2.03 Za śp. Franciszka Suss
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CARITAS DZIĘKUJE PARAFIANOM

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne „Bóg zapłać!” za wspaniały
dar serca, jaki okazali parafianie podczas kwesty zorganizowanej w dniu
18 stycznia 2009 r. na ratowanie zdrowia dziecka chorego na białaczkę.
Zebrane pieniądze na pewno pomogą rodzicom Amelki w opiece nad
chorą córeczką, jednakże najwspanialszą ofiarą jest modlitwa, o którą
wszystkich prosimy. Wstawiajmy się za Amelką i jej rodzicami do naszego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa i naszej Matki Bożej Trąbkowskiej. Serdeczne
podziękowanie za pomoc materialną składają rodzice Amelki i jednocześnie
proszą o modlitwę.

Parafialny Zespół Caritas

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

3 lutego: Oliwia Dominika Kromer.

Rocznice sakramentu małżeństwa
20 lutego: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Genowefy i Władysława Krejów

ODESZLI DO PANA

22 stycznia: zmarła w wieku 63 lat śp. Krystyna Budnik z Trąbek
Wielkich

1 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Bożeny Rucińskiej
23 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Mieczysława Goczkowskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


