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PATRONKO ŚWIATA PRACY OPIEKUJ SIĘ NAMI
Zaproszenie do udziału w Tygodniowym Odpuście Maryjnym

Od pierwszej do drugiej niedzieli
września obchodzić będziemy w na-
szym trąbkowskim sanktuarium ko-
lejny Tygodniowy Odpust Maryjny.
Młodemu pokoleniu parafian przy-
pomnę, że został on wprowadzony
od roku koronacji cudownego obra-
zu Matki Bożej przez sługę Bożego
papieża Jana Pawła II, której doko-
nał na gdańskiej Zaspie 12 czerwca
1987 r. podczas Mszy św. sprawo-
wanej do ludzi pracy „Solidarności”
z całej Polski.

Pierwotnie (w XVIII wie-
ku), dzięki staraniom Konstancji
Czapskiej, Wojewodzini Pomorskiej,
w naszym sanktuarium uroczyście
obchodzono odpusty podczas sied-
miu największych świąt Maryjnych
w roku. Najliczniej pątnicy przyby-
wali na odpust do Trąbek Wielkich
w święto Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny, obchodzone wówczas
w dniu 2 lipca (obecnie w tym
dniu obchodzą święto Maryjne oo.
Redemptoryści w Tuchowie). W póź-
niejszym okresie pozostały uroczy-
ście obchodzone i połączone z odpu-
stem dwa święta Maryjne: Święto
Wniebowstąpienia Najświętszej Ma-
ryi Panny, 15 sierpnia (święto pa-
tronalne naszego kościoła) i święto
Narodzenia Matki Bożej, przypada-
jące 8 września, zwane też świę-
tem Matki Bożej Siewnej. Z tym
świętem związany jest w Trąbkach
Wielkich uroczysty powrót obrazu
Matki Bożej po papieskiej koronacji

do naszego sanktuaryjnego kościoła.
Po koronacji cudowny obraz prze-
bywał kilka dni w kaplicy Opatrz-
ności Bożej na Zaspie, a stam-
tąd został przewieziony do Katedry
Oliwskiej i umieszczony w kaplicy
opatów oliwskich, gdzie przebywał
do 15 sierpnia. Na odpust 15 sierp-
nia został przewieziony do Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku, a na 8 wrze-
śnia, na nasz odpust, uroczyście
w asyście wielu samochodów cudow-
ny obraz Matki Bożej powrócił do
parafii trąbkowskiej. Wtedy po raz
pierwszy odbyły się tygodniowe uro-
czystości dziękczynne za koronację,
które są kontynuowane corocznie do
chwili obecnej. Nadmienię, że przed
koronacją przez 2,5 roku obraz był
poddany gruntownej renowacji, któ-
rą wykonała siostra Jolanta, bene-
dyktynka, obecnie ksieni klasztoru
sióstr benedyktynek w Żarnowcu.

Koronacja cudownego obrazu
Matki Bożej przez sługę Bożego
Jana Pawła II, naszego rodaka to
nasza duma i wielka radość, ale
też wielkie zobowiązanie i odpowie-
dzialność dla wszystkich mieszkań-
ców parafii, polegajaca na trosce
o rozwój kultu Matki Bożej Trąb-
kowskiej i nabożeństwu ku Niej.
Wszyscy bowiem jesteśmy stróża-
mi tego skarbu (cudownego obrazu)
i wszyscy winniśmy okazać Ma-
ryi wdzięczność, że przed wiekami
obrała sobie tron w Trąbkach Wiel-
kich. Trudno sobie wyobrazić, by
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ktoś z nas mówił, że kocha Matkę
Najświętszą, a nie przyczynił się do
Jej chwały w tym sanktuarium.

Oto Matka twoja. Te słowa Pa-
na Jezusa, wypowiedziane z krzy-
ża do apostoła Jana, umiłowanego
ucznia, skierowane są do każde-
go naszego parafianina i każdej
parafianki. Oto Matka twoja. Świę-
ty Stanisław Kostka, nasz rodak
i patron młodzieży, zapytany przez
swojego przełożonego w nowicjacie
jezuitów w Wiedniu: „Stasiu, czy
ty kochasz Matkę Najświętszą?”,
odpowiedział: „Jakbym Ją miał nie
kochać, przecież to moja Matka!”

„A czy ty kochasz Matkę Bożą?”
Tygodniowy Odpust i włączenie się
w jego obchody jest potwierdzeniem
lub zaprzeczeniem tej miłości do
Maryi.

Moim rodzinnym sanktuarium
był Tuchów koło Tarnowa. Mieli-
śmy do Tuchowa około 13 kilome-
trów. Podczas Tygodniowego Odpu-
stu, obchodzonego tam od 2 lipca,
wszyscy ludzie tłumnie furmanka-
mi, a najczęściej pieszo (samocho-
dów przecież nie było) przybywali
do tego sanktuarium na odpust.
Po prostu było nie do pomyślenia,
by ktoś w ciągu tygodnia odpusto-
wego nie uczestniczył w nabożeń-
stwach Maryjnych. To był niepisa-
ny obowiązek także mieszkańców
okolicznych parafii. Wiem też, ze
świadectw kustoszów sanktuariów
w Swarzewie, Sianowie, Wejhero-
wie, jak licznie przybywają nie tylko
parafianie, ale i mieszkańcy odle-
głych parafii na tamtejsze odpusty.
Proszę gorąco wszystkich drogich

parafian o mobilizację sił i o bardzo
czynne osobiste zaangażowanie się
w uczestnictwo w nabożeństwach
podczas tegorocznego Tygodniowe-
go Odpustu Maryjnego w naszym
Sanktuarium. „Synu, oto Matka
twoja” – mówi do ciebie Pan Jezus.

Jak chcesz okazać Jej swoją
miłość i wdzięczność?

1. Najpierw przez oczyszczenie
serca w sakramentalnej spowiedzi
św. Od wielu lat kieruję prośbę-apel
do drogich Parafian, by każdy w hoł-
dzie Maryi złożył w darze kwiat,
czyli czyste serce. „Czyste serce Bo-
żej Matce darujmy, ach darujmy!”
(z pieśni Maryjnej). Dlatego przed
odpustem jest dzień spowiedzi świę-
tej. Tak planujmy czas, aby w sobotę
5 września skorzystać z sakramentu
pokuty. W konfesjonałach będą słu-
żyć kapłani zaproszeni z sąsiednich
parafii. W Tygodniu Odpustowym,
kapłani przybywają tuż przed Mszą
św. i nie ma wtedy czasu na słu-
chanie spowiedzi. Bożej Matce wiele
każdy z nas zawdzięcza. Okażmy Jej
tę wdzięczność przez przystąpienie
do spowiedzi św. na Jej uroczystości
i przyjęcie Jej Syna do swojego serca
w Komunii św.

2. Co roku podajemy program
odpustu w Kanie, w Gościu Nie-
dzielnym, w Dzienniku Bałtyckim
i w Internecie. On nie może być
tylko w środkach przekazu, ale jest
nagłaśniany w tym celu, by każ-
dy parafianin mógł go realizować,
a każda rodzina uczyniła ten pro-
gram swoim programem.

Zatem, kolejny raz bardzo pro-
szę, aby w poniedziałek odpustowy
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7 września na godz. 18.00 przyby-
li wszyscy małżonkowie i dokonali
odnowienia przysięgi małżeńskiej.

We wtorek 8 września przyślijcie
wasze dzieci i wnuki, by zawierzyć
Maryi ich życie, naukę, i wiarę. Nie
może w tym dniu zabraknąć na
odpuście waszego dziecka.

Podobnie i w środę oczekujemy
waszych dzieci, a zwłaszcza mi-
nistrantów służących przy ołtarzu
oraz czcicieli Ojca Pio.

Tradycyjnie, czwartek poświę-
cimy uczczeniu Maryi przez Jej
czcicieli, członków Żywego Różańca
i inne wspólnoty Maryjne. Niech
nie zabraknie nikogo należącego do
Żywego Różańca. Z głęboką wiarą
poświęcimy w tym dniu pojazdy
(samochody, motocykle, motorowe-
ry i rowery, również nowy autokar
szkolny), abyśmy bez wypadków,
bezpiecznie mogli nimi się prze-
mieszczać naszymi drogami.

Szczególnie w piątek odpusto-
wy zapraszam chorych – otrzymają
podczas Mszy św. sakrament na-
maszczenia. Pomóżcie, drodzy ich
krewni i sąsiedzi, przybyć im w tym
dniu na odpust do kościoła. Wiem
z ich relacji, jak bardzo głęboko
przeżywają otrzymanie sakramentu
namaszczenia. Wielu wówczas do-
strzega, że w cierpieniu inni są jesz-
cze bardziej doświadczeni, i nabiera
siły do dźwigania ciężaru choroby.

Od lat bardzo mało młodzieży
bierze udział w im dedykowanym,
sobotnim dniu odpustowym. Proszę
was młodzi parafianie, pokażcie, że
jesteście do „tańca i do różańca”.
Nie zawiedziecie, myślę, w sobotni
– Maryi poświęcony – dzień i licznie

wszyscy przybądźcie na wieczorną
Mszę św., odprawianą przez księży
wywodzących się z naszej parafii.

W godzinach przedpołudniowych
w tym dniu przybędą w pielgrzym-
ce kapłani, którzy pod przewodnic-
twem biskupa zawierzą się opiece
Matki Bożej na nowy rok pracy
katechetycznej.

Zwieńczeniem całego odpustu
jest niedzielna Eucharystia, połą-
czona z dziękczynieniem za plo-
ny, poprowadzona przez księdza ar-
cybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Podczas tej uroczystości, w której
uczestniczyć będą zaproszeni goście
z naszego województwa, powiatu
i gmin, zostaną poświęcone koro-
ny żniwne, symbol pracy rolnika.
Na tegoroczne dożynki przybędą
z koronami dożynkowymi również
parafianie z dekanatu władysławow-
skiego i nadmorskiego.

Już w Starym Testamencie uro-
czyście świętowano dożynki, tłum-
nie gromadząc się w Świątyni Jero-
zolimskiej, by podziękować Bogu za
plony ziemi. Czym jest nieurodzaj
i głód wiedzą ludzie starsi, a szcze-
gólnie więźniowie obozów koncen-
tracyjnych czy rosyjskich gułagów.
Chleb zawsze był postrzegany jako
znak błogosławieństwa Bożego, dla-
tego dziękujemy Bogu za dar chleba.
W suplikacjach śpiewanych w chwi-
lach klęsk śpiewamy: „Od powie-
trza, głodu, ognia i wojny zachowaj
nas Panie.” (przy czym „powietrze”
rozumiemy tu jako choroby zakaź-
ne zwane zarazą, które dawniej
dziesiątkowały ludzkość).

Podczas sumy odpustowej ro-
dziny wyróżnione przez Kapitułę
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Promującą Wzorowe Rodziny otrzy-
mają dyplomy od ks. arcybiskupa.

W poprzednich latach, począw-
szy od 2002 roku, kapituła wyróż-
niła w naszej parafii następujące
rodziny: Agnieszkę i Józefa Stol-
ców, Zofię i Jana Chmielewskich,
rodzinę Danuty Olszewskiej, Irenę
i Ryszarda Kotulów, Ilzę i Jana Kie-
lasów, Irenę i Zygmunta Kielasów,
Elżbietę i Franciszka Nowaków, ro-
dzinę Anny Ptach, Krystynę i Józe-
fa Sroków, Zdzisławę i Stanisława
Dziemińskich, Mariolę i Krzysztofa
Jankowskich, Barbarę i Mariusza
Paradeckich, Annę i Andrzeja Kar-
czów, Krystynę i Jerzego Karpiń-
skich, Janinę i Stefana Płockich,
Marię i Dietera Preussów. Gratu-
luję wymienionym rodzinom tego
wyróżnienia.

Przedłużeniem świętowania od-
pustowego będzie rodzinny festyn
na stadionie. Organizatorzy zadba-
ją o to, by był to festyn rodzinny,
bezalkoholowy i bardzo ubogacony
przez różne imprezy. Odbędzie się
turniej, loteria fantowa urządzona
przez członków parafialnego Cari-
tas. Wystąpią też orkiestry, kapele
z Kociewia i Kaszub, a w gim-
nazjum odbędzie się koncert dla
miłośników dobrej muzyki. Całość
zakończy się uroczystym apelem ja-
snogórskim o 21.00 i sztucznymi
ogniami.

Raz jeszcze gorąco zapraszam ca-
łą Wspólnotę parafialną do udziału
w obchodach Tygodniowego Odpu-
stu ku czci Matki Bożej Trąbkow-
skiej.

Ks. Edaward Szymański

NIECH SŁOWO BOśE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2009

6 września: 23. Niedziela
Zwykła

Iz 35,4–7a

Jk 2,1-5

Mk 7,31–37

On wziął go na bok, osobno od tłu-
mu, włożył palce w jego uszy i śliną
dotknął mu języka; a spojrzawszy
w niebo, westchnął i rzekł do niego:
„Effatha”, to znaczy: „Otwórz się!”
(Mk 7,33–34).

Zauważmy, że Pan Jezus najpierw
przywraca głuchoniemym słuch,

a potem mowę. Mógł postąpić od-
wrotnie. Ale Jezus chciał, aby głusi
najpierw Go wysłuchali, a potem
opowiadali o tym, co usłyszeli. A my
często tylko mówimy do Jezusa,
a nie chcemy Go słuchać.

13 września: 24. Niedziela
Zwykła

Iz 50,5–9a

Jk 2,14–18

Mk 8,27–35

Za kogo uważają Mnie ludzie? (Mk
8,27).
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Gdyby Pan Jezus był tylko Bogiem,
byłby pożerającym nas biblijnym
ogniem, spaliłby nas na proch. Gdy-
by był tylko człowiekiem, byłby
razem z nami bezradny wobec cier-
pienia, samotności i śmierci, nie
mógłby dać nam tej nadziei, ja-
ką dał, mówiąc, że przygotuje nam
miejsce.

20 września: 25. Niedziela
Zwykła

Mdr 2,12.17–20

Jk 3,16–4,3

Mk 9,30–37

Potem wziął dziecko, postawił je

przed nimi i objąwszy je ramionami,

rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno

z tych dzieci w imię moje, Mnie

przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,

nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który

Mnie posłał” (Mk 9,36–37).

Wśród wszystkich religii tylko
w chrześcijaństwie dziecko odgrywa
tak wielką rolę. Ani Budda, ani Ma-
homet, ani Konfucjusz nie zaintere-
sowali się dzieckiem. Tylko Jezus.
Postawił pośrodku uczonych tego,
który w ówczesnym świecie nie miał
żadnych praw, i powiedział, żeby się
od niego uczyli prostoty, szczerości,
a przede wszystkim ufności. Geniu-
szem dziecka jest to, że bezbronne
i bezradne ufa swojemu ojcu. Każdy
z nas – jako dziecko Boże – ma ufać
Bogu-Ojcu.

27 września: 26. Niedziela
Zwykła

Lb 11,25–29

Jk 5,1–6

Mk 9,38–43.45.47–48

Wtedy Jan rzekł do Niego: „Nauczy-

cielu, widzieliśmy kogoś, kto nie

chodzi z nami, jak w Twoje imię

wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy

mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Je-

zus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu,

bo nikt, kto czyni cuda w imię mo-

je, nie będzie mógł zaraz źle mówić

o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciw-

ko nam, ten jest z nami. Kto wam

poda kubek wody do picia, dlatego że

należycie do Chrystusa, zaprawdę,

powiadam wam, nie utraci swojej

nagrody. [...] Jeśli twoja ręka jest

dla ciebie powodem grzechu, odetnij

ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym

wejść do życia wiecznego, niż z dwie-

ma rękami pójść do piekła w ogień

nieugaszony” (Mk 9,38–41.43).

Jezus uspokaja skarżypytów i pole-
ca uszanować tego, kto idzie inną
drogą. Ekumeniczny, ludzki i po-
błażliwy fragment Ewangelii, przy-
wołujący w pamięci opowiadanie Ki-
plinga o kocie, który chodził swoimi
drogami, zmienia się nagle i staje
się tak brutalny i surowy, że mówi o
obcinaniu rąk i nóg. Nie przeszka-
dzajcie temu, kto w inny sposób
czyni dobro, ale przypatrzcie się
sobie, czy w was nie rośnie czasem
takie bydlątko, któremu na gwałt
trzeba odrąbywać nie tylko łapy
i nogi, ale i ogon. Jezus mówi o po-
tworze urażonej miłości własnej,
naszych urazach, ludzkim sądzie,
potępiającym drugiego człowieka.

Ks. Jan Twardowski
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PATRONKI ŚWIATA PRACY
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 6 DO 13 WRZEŚNIA 2009

Niedziela 6 września – rozpoczęcie odpustu
7.30 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną – celebruje ks. prałat Ryszard Wołos
z sanktuarium św. Wojciecha w Gdańsku Świbnie

18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 7 września – dzień małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. prałat Henryk Kilaczyński, proboszcz parafii

św. Ignacego w Gdańsku Oruni
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 8 września – dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie za chrzest i Eucharystię
17.00 Nabożeństwo Maryjne
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Jacek Tabor z parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzicami

Środa 9 września – dzień liturgicznej służby ołtarza z szafarzami Komunii św.
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem
18.00 Msza św. – celebruje ks. mgr Władysław Pałys, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Gdyni; homilię

wygłosi ks. mgr Tadeusz Chajewski, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku Brętowie
21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 10 września – dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy Różaniec)
17.00 Różaniec fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów – celebruje ks. prałat Włodzimierz Zduński, proboszcz

parafii Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 11 września – dzień chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu chorych – celebruje ks. prałat Stanisław Łada, proboszcz parafii

Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim; homilię wygłosi ks. senior Leon Dąbski, pallotyn z Gdańska
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 12 września – dzień kapłański i młodzieży
10.00 Pielgrzymka kapłanów archidiecezji gdańskiej pod przewodnictwem ks. biskupa;

Msza św. z homilią ks. biskupa do kapłanów
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją Eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią – celebrują ks. mgr Krzysztof Sroka z parafii bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim

oraz ks. dr Wiesław Stolc, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Gdańsku
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 13 września – uroczystość dziękczynna za plony, dożynki archidiecezjalno-samorządowe
7.30 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Adam Kroll

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki Wielkie, Kolbudy,
Pruszcz Gdański – przewodniczy ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski; oprawa muzyczna – chór męski „Bel Canto”
z Trąbek Wielkich;
wręczenie pucharów wykonawcom najpiękniejszych koron żniwnych;
nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny;
błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie
18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski
19.00 Koncert w gimnazjum
19.00–21.00 Zabawa na stadionie
21.00 Zakończenie – Apel Jasnogórski na stadionie ks. prałat Edward Szymański

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej
w Trąbkach Wielkich
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POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Modlitwa rodzinna

Wspólna modlitwa – uczestni-
czy cała rodzina. Jest to doskonały
sposób budzenia wiary dziecka. Wie-
czorem, gdy wszystko się uspokaja,
wycisza, a Bóg rzeczywiście stanowi
część tej rodziny, dzień kończy się
modlitwą. Jest to miły moment dla
wszystkich.

Podstawowym warunkiem spo-
tkania z Bogiem jest przyjaciel-
ska rozmowa. Może ona toczyć
się przy kuchennym stole np. po
kolacji, a także w „kąciku modli-
twy”, na stojąco lub siedząc na
podłodze, przed obrazem albo figur-
ką Chrystusa, ozdobioną kwiatami
przynoszonymi przez dzieci. Staraj-
my się, by modlitwa poprzedzona
była chwilą milczenia. W ciszy
obserwujmy np. jak ktoś układa

kwiaty w wazonie lub zapala świe-
cę.

Milczenie jest konieczne, by roz-
począć modlitwę. Ono pomaga nam
„otworzyć swe serce”, jak mówi
mama, i dopiero wtedy zacząć roz-
mowę. Bez tego wewnętrznego wy-
ciszenia nie można usłyszeć Boga,
nie ma modlitwy.

Unikajmy powtarzania iden-
tycznych formułek w takiej sa-
mej kolejności, ponieważ staje się
to monotonne i nuży dziecko.

Początek modlitwy rozpoczyna
mama lub tata, a potem każdy, do-
rosły i dziecko. Można opowiedzieć
swoje przeżycie. Podzielić się mi-
łym lub przykrym doświadczeniem.
W modlitewnym dzieleniu ważna
jest szczerość oraz używanie jak
najprostszych słów i sformułowań.

W dzień świąteczny albo w sobo-
tę wieczorem tata lub mama mogą
przeczytać fragment z Ewangelii.
Innym razem starsze dziecko może
odczytać zdanie z Pisma świętego
czy urywek psalmu. Wówczas, jeśli
najmłodsze dzieci są wystarczająco
skupione, cała rodzina w milcze-
niu słucha słów Boga. To też
piękna forma modlitwy.

Inną formą wspólnej modlitwy
jest śpiew. Powinniśmy jak najczę-
ściej wspólnie śpiewać. Nie tylko
pieśni kościelne, ale może to być
melodyjny fragment z liturgii Mszy
świętej. Innym razem, na przykład,
przy okazji święta Maryjnego lub
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nawet w powszedni dzień, gdy ser-
ce pełne jest wspaniałych przeżyć,
możemy słuchać muzyki z płyt
czy taśm, a mama i tata opatrzą je
odpowiednim komentarzem.

Najmłodsze dzieci bardzo lubią,
gdy modlitwie towarzyszą pewne
gesty, na przykład podanie sobie
dłoni, znak krzyża zrobiony na czo-
le. Wielką radość mogą sprawić
odwiedziny przyjaciół, kuzynów czy
księdza, którzy przyłączą się do tej
rodzinnej liturgii.

Im młodsze są dzieci, tym
krótsza i prostsza powinna być
modlitwa.

Ważne jest, by przynosiła pewne
wartości i była prawdziwa, a zależy
to zwłaszcza od szczerości modlą-
cych się, nigdy zaś od długości.

W modlitwie każdy powinien
uczestniczyć z radością.

Jeżeli któregoś dnia ktoś pozo-
staje na uboczu, ponieważ nie chce
się modlić i daje to do zrozumie-
nia np. wygłupia się i rozśmiesza

innych, spróbujmy przez chwilę
śmiać się razem z nim, a potem
trochę go uspokoić. Jezus brał
w swe ramiona rozbrykane dzieci –
my możemy zrobić to samo. Nie wa-
hajmy się przerwać modlitwę, wziąć
dziecko na bok i powiedzieć mu,
że Pan Bóg kocha je tak samo jak
mama i tatuś. Trzeba więc z Nim
pożegnać się przed pójściem spać.
Oczywiście, Bóg nie chce zmuszać
dziecka, by Go kochało, ale jest
Mu smutno, gdy ktoś odrzuca Jego
miłość.

Jeśli nie widzimy innego wyj-
ścia, zakończmy modlitwę jak naj-
szybciej, dając przy tym do zro-
zumienia małemu „rozrabiace”, że
powinien szanować skupienie
innych, a nie przeszkadzać im. Nie
zamartwiajmy się, nadejdą lepsze
czasy, dzieci dorosną i spoważnieją!

Opr. ks. Adam Kroll

DOJRZAŁE OJCOSTWO

Matka dziecko rodzi, karmi,
chroni i wychowuje, a ojciec? Czy
tylko daje życie, a potem „daje
na życie”? Co to znaczy być oj-
cem? Niektórzy ojcowie kochają
swoje dzieci i są przez nie kochani.
A jednak, nieraz wątpią w znacze-
nie własnego specyficznego zadania
w rodzinie.

Każdy ojciec powinien pamiętać,
że choć pierwszy związek dziecko
nawiązuje z matką, to nie pozostaje
on jedyny. Najważniejsze jest to, że
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dziecko nie pozostaje samo ze swoją
pierwszą zachłanną miłością, ale od
razu wchodzi w grupę społeczną,
w której (nawet jeśli jest mała)
relacje są skomplikowane.

Grupa społeczna to zespół lu-
dzi, w którym każdy zależy jeden
od drugiego, a także każdy zależy
od związków między pozostałymi.
Dziecko od razu wchodząc w grupę,
powoduje zwiększenie liczby jego
kontaktów o osobę drugą, od pierw-
szej odmienną, ale także wpro-
wadza uzależnienie dziecka od
relacji między tymi osobami. To
czy rodzice kochają się i współdzia-
łają ze sobą, czy są sobie wierni
itd., choć pozornie odbywa się po-
za dzieckiem, ma dla jego sytuacji
zasadnicze znaczenie. Już w grupie
trzyosobowej układ relacji jest bar-
dzo skomplikowany. Jeśli np. matka
zajmuje się wyłącznie dzieckiem,
wpływa to na jej kontakt z mężem,
co znowu ma znaczenie dla dziecka.

Dzięki obecności ojca dziecko od
razu wchodzi w taki sposób życia,
jaki jest naturalny dla człowieka –
w grupie społecznej. Przez ojca jego
kontakt ze światem wzbogaca się,
bo jest kochane i samo kocha
jeszcze jedną osobę, ale także
dlatego, że widzi, że rodzice się ko-
chają. Widzi, że nie tylko ono się
liczy na świecie. Ojciec jest ważny
dla matki, matka dla ojca, ale to
nie budzi zazdrości, bo oboje ro-
dzice kochają dziecko. Widzi, że
w grupie trzeba się liczyć ze wszyst-
kimi członkami, nie można żyć tylko
dla siebie. Tak więc być ojcem, to
od początku umieszczać dziec-
ko we właściwym kontekście

społecznym, stawiającym większe
wymagania niż kontakt z jedną
tylko kochającą osobą.

Ważne jest to, że ojciec jest męż-
czyzną. W rzeczywistości zdarzają
się sytuacje, w których pierwszą
grupą społeczną dziecka stanowią
same kobiety: oprócz matki, babcia,
ciocia. Takie sytuacje są w rodzi-
nach rozbitych, w domach dziecka.
Tam małe dzieci praktycznie nie
widują mężczyzn. Również podob-
na sytuacja zdarza się w rodzinach,
w których ojcowie nie chcą pod-
jąć swej roli lub są od niej odsu-
wani przez kobiety. Tymczasem,
babcia może w pewnych sytuacjach
zastąpić matkę, ale nigdy nie zastąpi
ojca, dlatego, bo jest on mężczyzną.

Duży wpływ na dziecko w gru-
pie społecznej – rodzinie mają cechy
osobowości matki i ojca, jak rów-
nież ich usposobienie. Może być
energiczna kobieta i czuły mężczy-
zna. Nie to jednak jest najważ-
niejsze. Każda cecha nabiera przez
płeć pewnego kolorytu, który – choć
trudny do opisania – jest łatwo do-
strzegalny i odczuwany. Inna jest
czułość matki i ojca, inna stanow-
czość kobiety i mężczyzny. Żeby
dziecko weszło w świat normal-
ny i rzeczywisty, taki w jakim
naprawdę żyjemy, musi to być
świat dwupłciowy, a nie tylko
kobiecy.

W tym świecie dziecko musi sie-
bie określić – zidentyfikować swą
płeć. Zarówno dla chłopców (przez
naśladowanie), jak dziewcząt (przez
odróżnianie) jest to niemożliwe ina-
czej jak przez kontakt z mężczy-
zną. Być ojcem – to umożliwić
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dziecku określenie swojej płci
i roli w życiu, co decyduje później
o możliwości szczęśliwego małżeń-
stwa albo życia samotnego, ale bez
kompleksów, w poczuciu zaakcepto-
wania siebie.

Być ojcem to od najmłodszych
lat stawiać pewne wymagania. To
nie znaczy, że matka kocha, a ojciec
wymaga. Matka też stawia żądania,
na co dzień może nawet liczniejsze
(umyj ręce, wytrzyj buty, wynieś
śmieci), ale rolą matki jest przede
wszystkim przyjmowanie dziecka –
jakiekolwiek by było. Ojciec też
dziecko przyjmuje i podobnie jak
matka przyjmuje nie dla siebie, lecz
by dać mu szansę usamodzielnie-
nia się, ale samą swoją obecnością
„podnosi poprzeczkę” żądając samo-
określenia się i liczenia się z grupą.

Być ojcem to stawiać wyma-
gania, podprowadzać pod zada-
nia coraz trudniejsze, ale jed-
nocześnie umożliwiać ich reali-
zację przez stałą życzliwą bli-
skość. Ta bliskość ojca daje odwagę
do podejmowania prób coraz trud-
niejszych, do odejść coraz dalszych,
aż wreszcie „opuści człowiek ojca
i matkę”.

Są dzieci, których ojcowie dają
im życie jakby mimochodem i nigdy
naprawdę nie podejmują roli ojca.
Człowiek sam niedojrzały, nie sta-
wiający sobie wymagań, nie może
spełnić roli ojca dla innych. Czasem
funkcję ojca może przyjąć ktoś inny.
Mężczyzna mający lub niema-
jący dzieci rodzonych – to nie
ma znaczenia – może się stać
ojcem dla dziecka porzucone-
go. Nie może go w tym zastąpić

kobieta. Choćby dziecko miało mat-
kę, babcię, ciocie i wychowawczynie,
wychowuje się od początku w nieko-
rzystnej sytuacji, jeśli nie ma ojca.

Mężczyźni czasem myślą, że ich
rola zacznie się, gdy dziecko bę-
dzie duże. Ojciec jest bardzo ważny
również wówczas, gdy dziecko jest
wprawdzie malutkie, ale najinten-
sywniej się rozwija. Dzisiaj w wielu
rodzinach odczuwa się brak ojca,
nawet jeśli nie jest to rodzina roz-
bita. Łatwiej jest znaleźć dla sierot
społecznych zastępczą matkę niż
zastępczego ojca.

Dojrzałe ojcostwo dzisiaj, to
nie tylko troska o byt material-
ny, ale to budowanie własne-
go autorytetu o wartości. Ojciec
przez to staje się dzieciom bliż-
szy i ta bliskość stanowi ułatwienie
w ich usamodzielnianiu się.

Gdy to się dokona, dzieci mogą
odejść. To jest moment sprawdze-
nia, czy rodzicom udało się spełnić
swoją rolę. Jeśli dzieci odchodzą
dla realizacji zadań swojego życia
i własnego powołania, jest tak, jak
być powinno. Realizować własne
życie to nie znaczy porzucić. Teraz
dopiero, w życiu dorosłym, ro-
zumiemy, ile wzięliśmy z ojca
i co mu zawdzięczamy. To on
był blisko, zawsze gotów do po-
mocy, ale nie uprzedzający w niej
naszych wysiłków, tak abyśmy mo-
gli do wszystkiego dochodzić sami.
Dziś możemy zobaczyć, że jednak
nie całkiem sami, że był przy nas,
że wymagał nie dla siebie, ale dla
nas, a teraz też nic nie oczekuje
od nas dla siebie, choć nadal nam
towarzyszy „ciesząc się z cieszącymi
i płacząc z płaczącymi”.

Opr. ks. Adam Kroll

11



GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2009

W tym roku pielgrzymi przynieśli ze sobą deszcz...

...pogoda nie przeszkodziła jednak w spożywaniu „proboszczówki”...
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...na odpoczynek udostępniono pielgrzymom „suchą” halę sportową...

...przed ruszeniem w dalszą drogę pielgrzymi odwiedzili Matkę Bożą Trąbkowską.
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O tym, ile mesznego proboszcz trąbkowski
Jan Zaremba 250 lat temu pobierał

Finanse Kościoła zawsze stano-
wiły sporny temat. Nie była to
tylko właściwość przypisana ducho-
wieństwu. Od kiedy Fenicjanie wy-
myślili monety, było wiadomo, że
o te dobra ludzie będą spierać się
najczęściej. Do VI w. n.e. pierw-
si chrześcijanie składali dobrowolne
ofiary na potrzeby kościoła. Od tego
czasu synody prowincjonalne gal-
lickie ustanowiły obowiązek wno-
szenia opłat. Cesarz Karol Wielki
(742–814) nadał ofiarom moc prawa
państwowego. Można przypuszczać,
że do Polski dziesięcina dotarła za
czasów Bolesława Chrobrego, kie-
dy to w 1000 r. Gniezno stało się
archidiecezją.

Zgodnie z wcześniejszą tradycją
dziesięcinę przeznaczano na czte-
ry cele: po pierwsze na potrzeby
miejscowego biskupa, po drugie dla
plebana (proboszcza), po trzecie dla
ubogich, po czwarte na budowę
kościoła.

Z przywileju papieża Innocen-
tego II z 1136 r. dla arcybiskupa
gnieźnieńskiego wiemy, że dziesię-
cina obejmowała różnorodne docho-
dy książęce. Pobierano ją od myta
(opłata pobierana za przejazd przez
most, groblę, rogatkę), opłat tar-
gowych, sądowych, miodu, zwierząt
domowych, danin w futrach, opłat
od kopalni żelaza, żup solnych i do-
chodów z karczem. W wioskach słu-
dzy plebana w czasie żniw jeździli

od kmiecia do kmiecia i zatyka-
li w co dziesiątym snopie wiechę.
Stąd czasami ta opłata nosi na-
zwę „wytycznej”. Kazimierz Wielki
(1310–1370) nakazywał, aby kmie-
cie na własnych wozach zwozili
dziesięcinę w wyznaczone miejsce.
Powinności te obciążały tylko pole
orane pługiem. Jeśli ziemia kopana
była motyką, nie podlegała dziesię-
cinie. Dlatego wyłączona z niej była:
rzepa, mak, cebula, czosnek, kapu-
sta i inne warzywa. Jeśli konopie
orano pługiem, dawano 4 wiąz-
ki, jeśli motyką, nie dawano nic.
Dziesięcina we wczesnym średnio-
wieczu obejmowała również skórki:
wiewiórek, popielic, kun. W prowin-
cjach, gdzie pleban sam wybierał
co dziesiąty snop, należało go we-
zwać trzykrotnie z przerwą co drugi
dzień do pobrania zboża. Jeśli nie
uczynił tego, dziesięcina przecho-
dziła do użytku kmiecia. Było to
równoznaczne z rezygnacją z jej
pobierania. W każdej dzielnicy by-
ły inne zwyczaje pobierania opłat.
Jeśli dziesięcinę pobierano w ziar-
nach nazywano to „małdratami” (od
niemieckiej nazwy zboża „malter”),
a gdy płacono w pieniądzu nazywa-
no „meszne”. Za nie ksiądz obowią-
zany był odprawiać mszę świętą.

Był jeszcze jeden ciekawy ro-
dzaj dziesięciny nazywany „goni-
twą”. Była to opłata składana na
koszt obrony i pogoni za ucieka-
jącymi poganami, którzy napadali
na nasze ziemie. Byli to Tatarzy
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Orka przy pomocy koni i wołów,
drzeworyt z XVI wieku

i Litwini przed przyjęciem przez
nich chrześcijaństwa przed 1385 r.
Miłośnicy historii małych miejsco-
wości i wiosek często dziwili się, że
od średniowiecza aż do końca XVIII
w. istniały tam szpitale i przytuł-
ki dla starców i kalek. Odpowiedź
jest prosta, szpitale wiejskie istniały
właśnie dzięki funduszom pozyski-
wanym z dziesięcin.

Najwięcej sporów z pobierania
opłat było z „nowin” (ziem pozyski-
wanych na rolę z wykarczowanego
lasu). Kmiecie i rycerstwo uważali,
że ziemia ta jest wolna od opłat na
rzecz Kościoła, duchowieństwo, co
oczywiste, uważało odwrotnie.

Pobór podatku zawsze stano-
wił dogodne pole do nieporozumień
i waśni. Już w 1257 r. książę
Bolesław Łysy wymógł na bisku-
pie wrocławskim zmianę dziesię-
ciny wytycznej, snopowej „obycza-
ju polskiego”, na żywą gotówkę.

Za panowania Władysława IV Wa-
zy (1632–1648) w ustawie zwa-
nej „Kompozycja” w dobrach szla-
checkich zamieniano dziesięcinę na
czynsz pieniężny. Przy czym szlach-
cic sam musiał określić w jakiej for-
mie chce uiszczać opłaty na rzecz ko-
ścioła, po staremu, czy w „srebrze”.
Chłopi z braku gotówki, o którą
na wsi było trudno, chcieli płacić
snopami. Wreszcie w drugiej po-
łowie XIX w. wszelkie kompozyty
i dziesięciny ustały.

Dla powstałej parafii w Trąb-
kach Wielkich około 1331 r. na
uposażenie proboszcza przeznaczo-
no cztery włóki ziemi (włókę pruską
dzielono na 30 morg, a dziś było-
by to 7,6598 hektara) i drewno na
opał z miejscowego lasu. Kiedy bi-
skup kujawsko-pomorski Hieronim
Rozrażewski (ok. 1546–1600) ode-
brał kościół trąbkowski luteranom
i przekazał go katolikom, zarząd
objął nad nim proboszcz z Kłodawy.
Oznacza to, że wieś była zbyt uboga,
aby mogła utrzymać księdza.

Kiedy sufragan pomorski biskup
Cyprian Walicki konsekrował nowy
murowany kościół, a w roku 1766
proboszczem w naszym kościele zo-
stał Jan Zaremba, policzono dusze
w parafii i ustalono meszne. Według
spisu z 1780 r. katolików było 435,
a akatolików (ludzi ochrzczonych,
ale nie należących do kościoła rzym-
skokatolickiego) 114. W Trąbkach
Wielkich było 113 katolików i 6 aka-
tolików, w Sobowidzu 97 katolików,
65 ewangelików; w Klępinach 36 ka-
tolików, 9 akatolików; w Postołowie
66 katolików, 17 akatolików; w Eł-
ganowie 123 katolików, 18 ewan-
gelików; żydów nie było. Mesznego
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pobierał proboszcz: z folwarku so-
bowidzkiego 3 korce żyta (1 korzec
= 120 kwart, 1 kwarta = 1 litr)
i tyleż owsa, nadto z dworu 4 becz-
ki piwa; z młyna sobowidzkiego 3
korce żyta; z folwarku klępińskiego
9 korców żyta i tyleż owsa; z młyna
tamże 3 korce żyta; Trąbki Wielkie
dawały 12,5 korców żyta i tyleż
owsa; Ełganowo 16,5 korców żyta
i tyleż owsa; Postołowo 4,5 korców
żyta i tyleż owsa. Dochód probosz-
cza wynosił 51,5 korców żyta, czyli
103 floreny, 45,5 korców owsa, czyli
45 florenów 15 groszy, z czterech
włók roli 140 florenów, czynsz z do-
mu 16 florenów, kolęda 30 florenów,

z karteczek wielkanocnej spowie-
dzi 29 florenów 3 grosze, akcydens
(dochody różne, uboczne: chrzciny,
pogrzeby, śluby, ofiary, donacje) 399
florenów 18 groszy. Wydatki pro-
boszcza wynosiły 240 florenów 18
groszy.

Wyobraźmy sobie, że żyjemy
w Trąbkach Wielkich w XVIII wie-
ku. Ciekawe, co zrobiłby ksiądz pro-
boszcz Edward Szymański z cztere-
ma beczkami piwa z sobowidzkiego
folwarku?

Mariusz Paradecki

POWODZIANIE

Nawet skromna pomoc
jest zawsze lepsza
od wielkiego współczucia

W. Loranc

W dniach od 21 do 31 lipca w na-
szej gminie gościliśmy poszkodowa-
ne przez niszczycielską powódź 33
dzieci wraz z opiekunkami z Wielo-
pola Skrzyńskiego.

Gmina Wielopole Skrzyńskie po-
łożona jest w środkowo-zachodniej
części województwa podkarpackie-
go w powiecie ropczycko-sędziszow-
skim. Zajmuje obszar 9355 ha z cze-
go 1195 ha przypada na Czarnorzec-
ko-Strzyżowski Park Krajobrazowy,
liczy 8530 mieszkańców.

Z Wielopola Skrzyńskiego pocho-
dził Tadeusz Kantor (1915–1990)
malarz, dramaturg, reżyser i sce-
nograf, autor dramatu „Wielopole,

Wielopole”. Z tej miejscowości po-
chodzi również współczesny satyryk
Marcin Daniec.

Upalny dzień 25 czerwca okazał
się katastrofalny dla mieszkańców
Wielopola, Glinika i Brzezin. Nic
nie wskazywało, że niegroźny stru-
myk płynący wśród okolicznych łąk
w ciągu godziny, zasilany wodą spły-
wającą z gór, zamieni się w groźną
rzekę. Rzekę, której nurt zabierał
wszystko, co stanęło na jego drodze.
Płynęły sprzęty domowe, deski, psie
budy... i wody wciąż przybywało.
Ratować można było tylko życie
swoje, bliskich, sąsiadów... Prawdzi-
wy obraz zniszczeń odsłonił się, gdy
wody opadły. Nic, co znalazło się
wcześniej pod wodą nie nadaje się
do użytku... Dla ludzi, którzy nie
przeżyli grozy tego żywiołu, relacje
dzieci – naocznych świadków – były
i tak niewyobrażalne.
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Wójt naszej gminy Błażej Kon-
kol po uzgodnieniu decyzji z radny-
mi, odpowiedział na apel – prośbę
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
i w imieniu wszystkich mieszkań-
ców Gminy Trąbki Wielkie, zapro-
sił dzieci wraz z opiekunkami na
10 dniowy wypoczynek od trauma-
tycznych przeżyć, dramatycznych
obrazów. Gościny udzieliło Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Trąbkach Wielkich, a koszty
utrzymania w zdecydowanej części
pokrył budżet Gminy. Opiekę nad
grupą Wójt powierzył pracownicom
Urzędu Gminy Patrycji Tomczak
i Annie Andreskowskiej. Nie bez
znaczenia była też pomoc ludzi do-
brego serca i szerokiego gestu.

Dzięki wszystkim ludziom do-
brej woli 39 osób, którym żywioł
zabrał niemal wszystko, wyjecha-
ło z naszej gminy z poczuciem
międzyludzkiej solidarności, wyra-
żającej się nie w pięknych słowach,
ale w prostych, płynących z serca
gestach i czynach.

Już pierwszego dnia mali powo-
dzianie zwiedzali Trójmiasto. Pod
kierunkiem przewodnika przeszli
Długi Targ i ul. Długą, zwiedzili Ba-
zylikę Mariacką, podziwiali z wieży
panoramę Gdańska, wpatrywali się
w figurki apostołów na zegarze sło-
necznym, no i oczywiście o 13.00 wy-
patrywali panienki z okienka. Tego
dnia byli jeszcze w katedrze oliw-
skiej, gdzie mieli możność wysłucha-
nia 20 min. koncertu organowego.
Z podziwem w oczach spacerowali
po alejkach parku oliwskiego. Po

obiedzie pojechali do Sopotu. Dla
wszystkich dzieci był to pierwszy
kontakt z morzem. Tylko kilko-
ro zdecydowało się zamoczyć nogi.
Reszta zbita w gromadkę wolała
patrzeć z „bezpiecznej” odległości.
Dzień zakończył się wizytą w Mu-
zeum im. Zygmunta Bukowskiego
w Mierzeszynie.

W kolejnych dniach byli w Par-
ku Jurajskim w Solcu Kujawskim.
Zwiedzili Toruń i Gniew. Popłynęli
na Hel, gdzie zwiedzili fokarium.
Wspinali się na Wierzycę, zachwy-
cali się domkiem do góry nogami
w Szymbarku, podziwiali najdłuż-
szą deskę świata, zobaczyli domy
Sybiraków, wzbogacili swoją wie-
dzę w Muzeum Hymnu Narodowe-
go w Będominie. Bawili się przy
ognisku w Kleszczewie i próbowali
jazdy konnej. Prowadzili rozgrywki
sportowe na „Orliku” w Trąbkach
Wielkich. Podnosili swoje sprawno-
ści w Szkole Przygody w Drzewinie.
Ponieważ w czasie ich pobytu do-
pisywała pogoda, nie zabrakło też
wyjazdu na plażę w Sobieszewie
i nad jezioro w Borównie. Czas mie-
li wypełniony od rana do wieczora,
bardzo efektywnie. Pomagało to im
choć częściowo oderwać swoje my-
śli od tego, co wydarzyło się w ich
rodzinnych miejscowościach. Wyjeż-
dżali od nas uśmiechnięci, opaleni,
zadowoleni, choć nie kryli wzru-
szenia podczas pożegnalnej kolacji.
Wszystkim zostawili gorące podzię-
kowanie, które drukujemy poniżej.

Barbara Harbul
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Podziękowanie
W imieniu dzieci i rodziców

z Gminy Wielopole Skrzyńskie
chcielibyśmy wyrazić wdzięczność
Wójtowi Gminy Błażejowi Konko-
lowi i Radzie Gminy pod prze-
wodnictwem Józefa Sroki, którzy
spośród wielu gmin poszkodowa-
nych w trakcie tegorocznej powodzi
wybrali właśnie naszą. Przeżyli-
śmy tutaj wiele wspaniałych chwil,
a atrakcyjny program pomógł dzie-
ciom zapomnieć o tragicznych prze-
życiach.

Słowa podziękowania kierujemy
również pod adresem osób sprawu-
jących bezpośrednią opiekę nad na-
mi. Są to pracownicy Urzędu Gmi-
ny: Anna Andreskowska i Patrycja
Tomczak, Sekretarz Gminy Mar-

cin Nowakowski, Dyrektor Gimna-
zjum Mariusz Paradecki, kucharki
– Irena Kotula i Mirosława Jaszew-
ska, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich Przemysław
Sautycz, wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Barbara Harbul, kierowcy –
Dariusz Kosiński i Ireneusz Strukiel
oraz pozostali pracownicy Urzędu
Gminy i Gimnazjum.

Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom i parafianom parafii Trąb-
ki Wielkie z księdzem prałatem
Edwardem Szymańskim za życzli-
we przyjęcie, słowa wsparcia i mo-
dlitwę. Trąbki Wielkie są naprawdę
wielkie.

Opiekunowie:
Elżbieta Skałuba, Beata Kruczek
Anna Kwiatek, Katarzyna Zelek

Dzieci z Wielopola Skrzyńskiego w skansenie w Szymbarku
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

27 czerwca w kościele w Trąb-
kach Wielkich w związek małżeń-
ski wstąpili Joanna Teresa Lubecka
z Czerńca i Piotr Plata z Mierze-
szyna.

***
24 lipca odbyła się VIII zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się
m.in. następujące sprawy:
1) uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2009 r. Zwiększono wy-
datki o kwotę ponad 800 tys. zł
z przeznaczeniem m.in. na:
– budowę chodnika Kaczki – Trąb-

ki Wielkie – 600 tys. zł,
– remont Szkoły Podstawowej

w Trąbkach Wielkich – 70 tys. zł,
– dotację dla Zakładu Komunalne-

go na modernizację dróg trans-
portu rolnego – 80 tys. zł,

– dotację dla klubów sportowych:
„Orzeł” Trąbki Wielkie, „Błękit-
ni” Sobowidz i „Sokół” Ełganowo
na prowadzenie drużyn młodzie-
żowych – łącznie 35 tys. zł,

– dotację dla GOK na organizację
zajęć dla dzieci i młodzieży –
27 tys. zł,

– remont gimnazjum w Trąbkach
Wielkich – 14 tys. zł,

– wyposażenie magazynu obrony
cywilnej – 10 tys. zł.

2) Wyrażono zgodę na wspólne
wykonanie z Samorządem Woje-
wództwa Pomorskiego:

– projektu zagospodarowania cen-
trum wsi Trąbki Wielkie w za-
kresie modernizacji układu ko-
munikacyjnego i sfinansowanie
kosztów tego projektu w kwocie
150 tys. zł,

– projektu chodnika w Gołębiewku
przy drodze wojewódzkiej nr 222
i sfinansowanie tego projektu
w kwocie 79,5 tys. zł.

3) Wyrażono zgodę na udzielenie
dotacji w kwocie 5 tys. zł dla powia-
tu gdańskiego na zakup rejestra-
tora rozmów telefonicznych oraz
rozbudowę sieci łączności radiowej
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pruszczu Gdań-
skim.

4) Uchwalono zmiany Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla fragmentu wsi Do-
machowo.

5) Podjęto uchwałę o przystąpieniu
do zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi
Kleszczewo.

6) Nadano nazwę jednej ulicy na
terenie nowego mini-osiedla w Mie-
rzeszynie.

Wójt poinformował ponadto, że od
dnia 1 lipca br. obowiązki dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury
w Trąbkach Wielkich pełni To-
masz Stroynowski (w czasie nie-
obecności dyrektor GOK Agaty
Opałki-Dobrzyńskiej). Obecny na
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sesji nowy dyrektor zaprezentował
plan kierowania działalnością GOK
w zakresie kultury, sportu i rekre-
acji w najbliższym okresie.

***
28 lipca gościliśmy w naszej wsi
XXVII Gdańską Pieszą Pielgrzym-
kę na Jasna Górę. Mimo fatalnej
pogody mieszkańcy oraz władze
naszej gminy godnie przyjęli piel-
grzymów. Fotoreportaż z tegorocz-
nego pobytu pielgrzymów u nas
zamieszczamy na stronach 12–13.

***
2 sierpnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

– Julia Katarzyna Raczkowska,
córka Anny i Jerzego z Ełga-
nowa,

– Oliwia Maria Piotrowska, córka
Marleny i Zbigniewa z Trąbek
Wielkich,

– Aleksandra Raczkiewicz, córka
Agaty i Pawła z Ełganowa,

– Lena Rogalska, córka Agnieszki
i Dawida z Czerniewa,

– Aleksander Franciszek Czajkow-
ski, syn Alicji i Grzegorza z Trą-
bek Wielkich,

– Mateusz Jakub Jakubowski, syn
Katarzyny i Łukasza z Trąbek
Wielkich.

***
8 sierpnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli Magdalena Chrza-
nowska i Krystian Jurkowski –
oboje z Trąbek Wielkich.

***
5 sierpnia w wieku 72 lat zmarł
Edmund Langmesser z Gołębiew-
ka, członek chóru męskiego „Bel
Canto” z Trąbek Wielkich. Pogrzeb
odbył się 8 sierpnia w jego rodzin-
nej parafii w Godziszewie.

***
15 sierpnia w naszym kościele
sakramentalny związek małżeński
zawarli Edyta Bieńkowska i Maciej
Bobowik – oboje z Gdańska.

***
18 sierpnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli Rita Irena Krödler
ze Starogardu Gdańskiego i Leon
Jakubek z Kłodawy, który przez
blisko 60 lat był organistą w parafii
w Kłodawie.

***
22 sierpnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa
zawarli:
– Kamila Kowalska z Trąbek Wiel-
kich i Leszek Gawryjołek z Klesz-
czewa,
– Agnieszka Katarzyna Skierka
z Ełganowa i Rafał Stefan Wilcz-
kowiak ze Starogardu Gdańskiego.

***
22 sierpnia złoty jubileusz mał-
żeństwa obchodzili Henryka i Zyg-
munt Plata z Kleszczewa. Z tej oka-
zji w intencji czcigodnych Jubila-
tów w kościele parafialnym w Trąb-
kach Wielkich odprawiona została
dziękczynna Msza św. Państwo Pla-
ta wychowali 2 dzieci, doczekali się
2 wnucząt oraz 1 prawnuczki.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Julia Katarzyna Raczkowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Oliwia Maria Piotrowska z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Aleksandra Raczkiewicz z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Lena Rogalska z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Aleksander Franciszek Czajkowski z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Mateusz Jakub Jakubowski z rodzicami i chrzestnymi
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Państwo Młodzi Magdalena i Krystian Jurkowscy

Państwo Młodzi Kamila i Leszek Gawryjołek
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Państwo Młodzi Agnieszka Katarzyna i Rafał Stefan Wilczkowiakowie

Czcigodni Jubilaci Henryka i Zygmunt Plata w dniu Złotych Godów
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INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2009

Od 19 sierpnia odprawiana jest
Msza św. gregoriańska za śp. Sta-
nisława i Ksawerę Szymańskich,
rodziców ks. proboszcza.

1. Za poległych w obronie
Ojczyzny

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne z naszej
parafii

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przepraszamy za grzechy
nasze i wspólnoty parafialnej
Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich

5. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
małżonków Katarzyny
i Sławomira Drewów
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

6. 730: Dziękczynna w intencji
organizatorów wypoczynku
dzieci z Wielopola
Skrzyńskiego, dotkniętego
tegoroczną powodzią
900, Czerniewo: Dziękczynna
i o zdrowie Boże dla Jana
Dończyka, w 79. urodziny
1100: W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych
aborcją
1800: Za śp. Stanisława
i Ksawerę Szymańskich

7. a) Za śp. Ernę Geer
i Zygmunta Kluskiewicza
b) Za śp. Ludwikę Reimus
(7. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

8. Za śp. Jana Kielasa
9. a) Za śp. Danutę (13. rocznica

śmierci) i Kazimierza
Jankowskich
b) W intencji nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św. z naszej
parafii

10. a) Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów
b) Za śp. Jana Brokosa

11. Za śp. Marię i Jerzego
Szwindowskich

12. Za śp. Janinę Płaza (2. rocznica
śmierci)

13. 730: Za śp. Piotra, Marię
i Stanisława Wilków, Grażynę
Rozenstein, Mariannę
i Ryszarda Kamińskich oraz
Jerzego i Jana Zielke
1200: a) W intencji parafian
1200: b) Dziękczynna
i o opiekę Matki Bożej dla
Elżbiety Szulc
1800: Za śp. Stanisława
i Ksawerę Szymańskich

16. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Mateusza
Preussa, w 19. urodziny

17. Za śp. Józefa Borkowskiego
(7. rocznica śmierci)

18. Dziękczynna w 16. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anity
i Andrzeja Dończyków
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19. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Adama Kelera,
w 18. urodziny

20. 900, Czerniewo: Dziękczynna
z intencji Anny Ptach
1100: a) Za śp. Janinę
Smuczyńską (8. rocznica
śmierci)
b) Dziękczynna z intencji
rodziny Ratkowskich

21. Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich, Bernarda
Gostomskiego oraz
o błogosławieństwo Boże
dla Adriana Gostomskiego,
w 19. urodziny

22. Za śp. Leona Wenta
(w rocznicę urodzin),
Władysława Myszk i o zdrowie
dla Gertrudy Myszk

26. Za śp. Marię i Mieczysława
Jaroszyńskich

27. 730: Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Edyty i Arkadiusza
Jurkowskich
900, Czerniewo: Za
śp. Pelagię Bławat
1100: a) Za śp. Helenę
Orlikowską (6. rocznica
śmierci)
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Jadwigi
Zarebskiej, w 80. urodziny

28. Za śp. Hildegardę Karnat
(2. rocznica śmierci)

30. Za śp. Zygmunta Dubielę
(w rocznicę urodzin),
Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów oraz Romana
Jaszczyka
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

7 września: Maria Mokrosińska i Natalia Anna Szolle

Rocznice sakramentu małŜeństwa
27 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Barbary Kajut

i Krzysztofa Szkarłata
27 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Edyty Knitter

i Arkadiusza Jurkowskiego
4 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny Marchewicz

i Daniela Sadocha
18 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Kleina

i Wojciecha Rakowskiego
4 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny Tysler

i Sławomira Drewy
11 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Małgorzaty Wróblewskiej

i Mariusza Karpowicza
25 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Gawryjołek

i Piotra Młyńskiego
17 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Sławomiry Tkaczyk

i Marka Dery
24 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty Winczury

i Artura Wawrynowicza
2 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Rychlickiej

i Krzysztofa Lula
30 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Brygidy Maliszewskiej

i Brunona Lagi
15 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Barbary Ludwikowskiej

i Tomasza Kolberga

ODESZLI DO PANA

5 września: pierwsza rocznica śmierci śp. Józefa Smukały
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


