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UCZCIJMY MATKĘ BOŻĄ MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ

Miesiąc październik Kościół po-
święca uczczeniu Matki Najświętszej
przez odmawianie Różańca. Modli-
twa ta już nieraz okazywała się jakże
skuteczna w różnych trudnych sytu-
acjach dziejowych – zwycięstwo pod
Lepanto, cud nad Wisłą, ocalenie
życia sługi Bożego Jana Pawła II.
Dzięki modlitwie różańcowej wielu
otrzymało łaskę uratowania więzi
małżeńskiej, inni łaskę nawrócenia
i dobrej spowiedzi św., a jeszcze
inni powrócili do zdrowia czy zo-
stali uchronieni od nieszczęśliwych
wypadków.

Zapraszam wszystkie rodziny
w parafii do modlitwy różańcowej
w październikowe wieczory. Trady-
cyjnie już, w kościele nabożeństwo
różańcowe odbywać się będzie o go-
dzinie 16.00, na które niech przyjdą
dzieci z mamusiami i babciami (nie
wykluczamy oczywiście kochanych
dziadków). Kto nie może przyjść do
kościoła na nabożeństwo różańcowe,
niech zadba o wspólną modlitwę ro-
dzinną, poprzez odmówienie choćby
jednej dziesiątki Różańca. Modlitwa
ta łączy nas z Maryją i zachęca do

naśladowania Jej wiary i zaufania
Bogu, a przede wszystkim uświęca
rodzinę oraz wyprasza łaskę zbawie-
nia. Do modlitwy rodzinnej niech
włączą się przede wszystkim człon-
kowie Żywego Różańca i niech staną
się apostołami tej pięknej modli-
twy w swoich rodzinach. Szczególną
motywacją do modlitwy różańcowej
jest przecież nasze zamieszkiwanie
w parafii sanktuaryjnej, gdzie Ma-
ryja obrała sobie miejsce stałego
przebywania pośród nas i gdzie ma
swój tron.

W niedzielę, 4 października, pod-
czas Mszy św. o godzinie 11.00
zostaną poświęcone różańce dzieci
przygotowujących się do Pierwszej
Komunii św.

Do modlitwy różańcowej za na-
szą parafię, za kapłanów i o nowe
powołania kapłańskie i zakonne za-
praszam zwłaszcza ludzi starszych
i chorych – to szczególnie Wam
dostępna forma apostolstwa przez
modlitwę.

Ks. Edaward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2009

4 października: 27. Niedziela
Zwykła

Rdz 2, 18–24

Hbr 2,9–11

Mk 10,2–16

Co więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela (Mk 10,9).
Chociaż jest tylu ludzi dookoła nas,
chociaż jedni odtrącają nas od siebie,
a drudzy chcą nas sobie przywłasz-
czyć, to właściwie Bóg – łącząc nas
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z innymi – chce nas połączyć z sa-
mym sobą. Bóg łączy nas z Bogiem
poprzez każdą znajomość. Gdy ktoś
odchodzi od nas, to po to, aby-
śmy poprzez cierpienie, samotność,
rozczarowanie zbliżyli się do Bo-
ga. Odszedł, aby nie oderwać nas
od Boga, który chce jeszcze głębiej
połączyć nas ze sobą. Jeżeli przy-
jaźnimy się z kimś, kochamy kogoś,
zapytajmy siebie, czy poprzez tę zna-
jomość, przyjaźń przede wszystkim
łączymy się z Bogiem. Czy spełnia-
my to powołanie, zesłane nam przez
Boga? Nawet najbardziej ukochany
człowiek nie może nas odłączyć od
Ojca.

11 października: 28. Niedziela
Zwykła

Mdr 7,7–11

Hbr 4,12–13

Mk 10,17–30

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na
niego i rzekł mu: „Jednego ci braku-
je” (Mk 10,21).

Pomódlmy się o spojrzenie Jezusa
pełne miłości na tych, którzy odcho-
dzą od Niego. Nieprawdopodobne,
ale On patrzy z miłością na grzesz-
ników. Czy umiemy tak spojrzeć na
tego, który od nas odchodzi, nie chce
z nami iść i nam służyć? Miłosne
spojrzenie zawsze jest początkiem
nowych cudów.

18 października: 29. Niedziela
Zwykła

Iz 53,10–11

Hbr 4,14–16

Mk 10,35–45

On ich zapytał: „Co chcecie, żebym
wam uczynił?” Rzekli Mu „Daj nam,
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli
jeden po prawej, drugi po lewej
Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie
wiecie, o co prosicie” (Mk 10,36–38).
Ileż to razy zdarza się, że nie wiemy,
o co prosimy.

Pewna lekarka prosiła Boga, by wy-
grać samochód. Wygrała, ale wkrót-
ce miała wypadek i najpierw straciła
władzę w rękach, potem umarła.
Prosząc o samochód, nie wiedziała,
że prosi o śmierć.

Prosimy o długie życie, ale w krótkim
zrobilibyśmy mniej głupstw. Mamy
stale prosić i kołatać, ale w świe-
cie tajemniczej woli Bożej prosimy
i często nie wiemy, o co prosimy.
Czasem otrzymujemy i nie wiemy,
co otrzymujemy. Kołaczemy, drzwi
się otwierają, ale przed czymś ta-
kim, czego wcale nie spodziewaliśmy
się. Najważniejsze, by prosić pomimo
wszystko, bo w prośbie jest dowód
naszej wiary w Boga, uznanie naszej
zależności od Niego. Jeżeli Bóg nie
zawsze spełnia dokładnie to, czego
oczekujemy – daje znacznie więcej.

25 października: 30. Niedziela
Zwykła

Jr 31,7–9

Hbr 5,1–6

Mk 10,46–52

A Jezus przemówił do niego: „Co
chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział
Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym
przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź,
twoja wiara cię uzdrowiła”. Natych-
miast przejrzał i szedł za Nim drogą
(Mk 10,51–52).
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Niewidomy wierzył, zanim doświad-
czył na sobie cudu. Wierzył po ciem-
ku, z zamkniętymi oczami, wtedy,
kiedy otaczała go zupełna ciemność.
Nieraz nam się wydaje, że aby wie-
rzyć, wszystko musi być jasne. „Nie
wierzę – słyszymy – mam wątpliwo-
ści. Wszystko jest ciemne! Jak po-
jąć Trójcę Przenajświętszą, Komunię
Świętą? Jak pogodzić pozorny bez-
sens życia z dobrocią i mądrością

Pana Boga? Jak pogodzić obecność
Boga z wojnami, nienawiścią, cier-
pieniem niewinnych ludzi i dzieci?”.
Wiara byłaby niepotrzebna, gdyby
wszystko było jasne. W niebie nikt
nie potrzebuje wierzyć. W niebie każ-
dy widzi. Wiara jest cudem ufności
po ciemku.

Ks. Jan Twardowski

POKŁOSIE ODPUSTOWE

To już 23 raz obchodziliśmy w na-
szym Sanktuarium Tydzień Odpustu
ku czci Narodzenia Matki Najświęt-
szej. Dopóki lekcje religii odbywały
się w salkach katechetycznych, mie-
liśmy nabożeństwa również przed
południem. Gdy rozpoczęliśmy na-
uczanie religii w szkole, Msze św.
w Tygodniu Odpustowym są odpra-
wiane tylko wieczorem.

Tygodniowy odpust praktykowa-
ny jest też w innych pobliskich
sanktuariach: Swarzewie, Piasecz-
nie, Wejherowie i Kościerzynie.

Wydaje mi się, że mała liczba
parafian skorzystała z sakramentu
pokuty przed odpustem, mimo ser-
decznej mojej prośby, by uczcić Mat-
kę Najświętszą, ofiarując Jej czyste
serce obmyte z grzechów w sa-
kramencie pokuty, składając Matce
Bożej dar, którym jest przyjęcie do
serca Jej Syna w Komunii św. Mam
nadzieję, że powoli jednak zako-
rzeni się praktyka przystępowania
do spowiedzi św. większości prakty-
kujących parafian przed obchodem
Tygodniowego Odpustu Maryjnego.

W ogólnej ocenie trzeba przyznać,
że udał się tegoroczny odpust. Dopi-
sała słoneczna pogoda. Jakoś tak się

składa, że gdy w czasie żniw pada
dużo deszczu, to i tak jest w cza-
sie Odpustowego Tygodnia. Gdy zaś
żniwa są pogodne, to i odpustowi
towarzyszy słoneczna pogoda. Du-
żo wiernych było na Mszy św. dla
małżeństw w poniedziałek, dla czci-
cieli Matki Bożej (Żywy Różaniec)
w czwartek, (w tym dniu odbywa
się też co roku poświęcenie pojaz-
dów). Bardzo licznie przybyli chorzy
i ludzie w podeszłym wieku w pią-
tek odpustowy. Dziewięciu kapłanów
udzielało chorym i starszym sakra-
mentu namaszczenia. Jak co roku
nie dopisały dzieci we wtorek odpu-
stowy i młodzież w sobotę. Ufam, że
w przyszłości to się poprawi. Kościół
był codziennie wypełniony dzięki
pielgrzymom, których wielu przyby-
ło w poniedziałek, czwartek i piątek.
W sobotę już po raz siódmy przybyła
piesza pielgrzymka (w liczbie 150
osób) z Kolbud, w której przeważała
młodzież. Szli 4,5 godziny do Trą-
bek Wielkich, gdzie o godzinie 16.00
uczestniczyli we Mszy św.

Niedzieli dożynkowej kończącej
uroczystość odpustową towarzyszył
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niepokój o stan pogody. Niebo za-
chmurzone, lekko tu i ówdzie padał
deszcz, a w wiadomościach niemal
wszystkie stacje zapowiadały deszcz
do południa. Było inaczej: pochmur-
no, ale bez opadów. Dzięki temu mie-
liśmy sporo pielgrzymek pieszych
z okolicznych parafii: z Pszczółek,
Łęgowa, Sobowidza – razem około
180 osób, z Postołowa – 80 pielgrzy-
mów, z Mierzeszyna – 90 pielgrzy-
mów, z Jodłowna – 25 pielgrzymów,
z parafii Podwyższenia Krzyża św.
w Pruszczu Gd. – 25 osób. Autoka-
rem przybyli pielgrzymi z Pruszcza
z parafii bł. Michała Kozala i ze
Starzyna koło Władysławowa. Mszy
św. odpustowej przewodniczył ar-
cybiskup Tadeusz Gocłowski. Wier-
nych było więcej niż w ubiegłym
roku. Niezwykłym było to, że akurat
podczas podniesienia we Mszy św.
wyjrzało zza chmur słońce.

Przepiękne były tegoroczne ko-
rony dożynkowe, a trzy z naszej
parafii: z Trąbek Wielkich, Ełgano-
wa i Kleszczewa zostały nagrodzone
pucharami. Po poświęceniu wieńców
żniwnych ks. arcybiskup wręczył dy-
plomy 10 rodzinom wyróżnionym
przez Kapitułę Promującą Wzorowe
Rodziny mającą siedzibę przy sank-
tuarium w Trąbkach Wielkich. Nad-
mienię, że jeden z członków kapituły
w ubiegłym roku otrzymał stopień
generała lotnictwa i był z nami na
tegorocznym trąbkowskim odpuście.
Przy okazji, dyrektor gimnazjum
Mariusz Paradecki zaprosił go na
spotkanie z gimnazjalistami, które
odbędzie się w późniejszym terminie.
Z naszej parafii dwie rodziny otrzy-
mały wyróżnienie: rodzina Doroty
i Teofila Bąków z Trąbek Wielkich

i rodzina Urszuli i Zenona Kielasów
z Czerniewa.

Po zakończeniu Mszy św. i proce-
sji eucharystycznej uczestnicy uro-
czystości z ks. arcybiskupem w asy-
ście orkiestry dętej przeszli na sta-
dion, gdzie wójt gminy Błażej Konkol
dokonał otwarcia festynu, po czym
zaproszeni księża i goście przeszli
do gimnazjum na wspólny obiad. Tu
gospodarzem przyjęcia był dyrektor
Mariusz Paradecki, a gości z różnych
służb przyjął w swojej szkole dyrek-
tor Przemysław Sautycz. Dziękuję
im za to.

Bardzo urozmaicony był program
festynu przygotowany przez dyrek-
tora GOK Tomasza Stroynowskiego.
Podczas loterii fantowej przeprowa-
dzonej przez członków parafialnej
Caritas, pod kierunkiem przewodni-
czącej Jolanty Ciećko, rozprowadzo-
no 1500 losów i jeszcze zabrakło.
Główną nagrodą był telewizor ufun-
dowany przez pana wójta, który
wygrał kierowca szkolnego autobu-
su pan Zygmunt Kielas, a nagrodę
proboszcza, okno plastikowe 2,5 m2

wygrała pani Czajka z Trąbek Wiel-
kich.

O godzinie 19.00 w gimnazjum
odbył się koncert dobrej muzyki.
Uroczystość została zakończona od-
śpiewaniem na stadionie Apelu Ja-
snogórskiego poprzedzonego pieśnią
„Ave Maria” w wykonaniu sławnej
artystki Eleni, a nasz chór męski Bel
Canto zaśpiewał hymn Bogurodzica.
Na zakończenie ks proboszcz udzielił
wszystkim błogosławieństwa.

Podkreślić należy, że na stadio-
nie dobrze działały służby porządko-
we, nie było alkoholu, ani pijanych
uczestników festynu. Po prostu było
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to piękne, religijne, rodzinne świę-
towanie odpustowe.

Należą się gorące podziękowa-
nia wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie Tygodniowego Od-
pustu połączonego z archidiece-
zjalno-samorządowymi dożynkami.
Dziękuję gorąco panu wójtowi gmi-
ny, który 4 razy zwoływał spotkanie
przedodpustowe i rozdzielał zapro-
szonym zadania. Dziękuję współpra-
cującemu z wójtem panu przewod-
niczącemu Rady Gminy Józefowi
Sroce. Dziękuję pani doktor Dorocie
Bąk, panom strażakom (cały tydzień
mieli dyżury na parkingu przy Domu
Pielgrzyma, nosili baldachim, fere-
tron Maryjny i czuwali na stadionie).
Wszystko to bez wymawiania: „Ja
nie!”. Dziękuję za porządek funkcjo-
nariuszom policji. Dziękuję panom
kierowcom, cały tydzień dowożącym
pielgrzymów z wiosek na wieczorne
Msze św. Dziękuję panu Ryszardo-
wi Reimusowi i członkom naszego
Neokatechumenatu za zrobienie po-
rządków na terenie przykościelnym.
Dziękuję również paniom pracują-
cym na plebanii i w Domu Piel-
grzyma, zatroskanym o ugoszczenie
przybyłych kapłanów, jak i wielu
pielgrzymów. Niestrudzenie praco-
wała tu pani Maria ze swoim ze-
społem. W podziękowanie włączam
panie, które ofiarowały ciasta. Dzię-
kuję za posługę szafarzom Komunii
św., starszym ministrantom, z pana-
mi Andrzejem Grallą, Sławomirem
Surmą, Piotrem Dyksą i Piotrem
Ohlem.

Jestem wdzięczny naszemu panu
organiście za całotygodniową posłu-
gę na organach i kochanemu chórowi
Bel Canto za występy na rozpoczęcie

i zakończenie odpustu, na apelu Ja-
snogórskim i na festynie. Dziękuję
panu dyrektorowi Tomaszowi Stroy-
nowskiemu za nagłośnienie uroczy-
stości odpustowej i zorganizowanie
bardzo pięknego i udanego festynu,
o czym już wcześniej wspomnia-
łem. Dziękuję paniom katechetkom
Sabinie i Marioli, które zorganizo-
wały dzieci do prószenia kwiatów
na procesji przez cały tydzień, oraz
paniom niosącym feretrony i sztan-
dary każdego dnia. Dziękuję panu
sołtysowi Edwardowi Kaczmarkowi
za remont oświetlenia, panu sołtyso-
wi Janowi Selce, który zorganizował
przywóz drewna na fanty loteryjne.
Szczególnie chcę wyrazić wdzięcz-
ność naszemu kochanemu księdzu
kanonikowi Adamowi za wytrwałą
współpracę, służbę w konfesjonale
i pomoc w przeprowadzeniu uro-
czystości odpustowych. Niech Matka
Boża Trąbkowska uprosi wszystkim
wymienionym i anonimowym para-
fianom, którzy, również przez ofiary
na zakup losów podczas loterii fanto-
wej, włączyli się w tegoroczny prze-
bieg Odpustu Maryjnego. Wszystkim
za wszystko Bóg zapłać!

***
Z zaproszonych gości, oprócz

księży i członków Kapituły Promują-
cej Wzorowe Rodziny, wśród których
był generał Dariusz Wroński, za-
szczycili nas swoją obecnością:
– przedstawiciel Marszałka Senatu

Małgorzata Gładysz,
– wicemarszałek województwa po-

morskiego Mieczysław Struk,
– wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-

jewództwa Pomorskiego Walde-
mar Bonkowski,

– Starosta Powiatu Gdańskiego Ce-
zary Bieniasz-Krzywiec,
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Ks. Arcybiskup wręcza małżonkom Dorocie i Teofilowi Bąkom z Trąbek Wielkich
wyróżnienie Kapituły Promującej Wzorowe Rodziny

Kolejna rodzina Urszuli i Zenona Kielasów z Czerniewa odbiera wyróżnienie z rąk
ks. Arcybiskupa
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Wyróżnienie z rąk ks. Arcybiskupa odbierają małżonkowie Joanna i Andrzej
Lulowie z Klępin

Wyrózniona też została rodzina Bernadety i Mariana Pieczykolanów z Mierzeszyna
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– Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Janusz Wróbel,

– naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pruszczu Gdańskim Wiesław
Kwiatkowski,

– prezes Stowarzyszenia Caritas
Christiana Waldemar Jaroszewicz

oraz wójtowie gmin powiatu gdań-
skiego, szefowie służb munduro-
wych: policji, wojska i straży pożar-
nej, przedstawiciele mediów. Patro-
nat medialny nad dożynkami objęło
Radio Plus i Radio Gdańsk.

Ks. Edward Szymański

Przemówienia, powitania, podziękowania

Powitanie ks. Arcybiskupa
w imieniu rolników

Ekscelencjo Arcybiskupie!
Witam Cię w imieniu stanu rol-

niczego, u tronu Pani Trąbkow-
skiej, Królowej Wyżyny Gdańskiej
na archidiecezjalno-samorządowych
uroczystościach dożynkowych, które
są zarazem zwieńczeniem Tygodnio-
wego Odpustu w naszej parafii.

Witam pośród życiodajnych dla
naszego stanu pól, łąk i lasów. Zmie-
niające się uwarunkowania ekono-
miczne zmieniają także krajobraz
wokół naszego miejsca pracy. Bar-
dzo mała dochodowość, trudności ze
zbytem produktów, brak zaintereso-
wania tym zawodem u młodych ludzi,
powoduje, że część rolników pozby-
wa się uprawianej z dziada pradziada
ziemi na działki budowlane lub inne
cele niezwiązane z rolnictwem. Po-
zbywanie się podstawowego środka
produkcji, jakim jest ziemia, rola,
nie rokuje nic dobrego dla rolniczego
stanu, przyczynia się do stopniowego
odchodzenia od pracy w rolnictwie,
a w konsekwencji – do powolnego
zanikania zawodu rolnika.

Na efekt pracy rolnika składa-
ją się trzy czynniki: pogoda, która
dana jest nam od Boga, koszty, na

które mamy niewielki wpływ i możli-
wość sprzedaży efektów naszej pracy.
W tym roku na okres żniw Pan Bóg
dał nam piękną słoneczną pogodę,
więc żniwa były spokojne i szybkie.
Koszty w minionym roku wzrosły
bardzo, za to uzyskiwane dochody
z produkcji spadły o połowę. Dzisiaj
coraz częściej mówi się o tym, by
zboże, z którego powstaje chleb, uży-
wane było jako opał do ogrzewania
naszych mieszkań.

Dla nas rolników jest to nie-
etyczne, lecz ekonomii nie da się
oszukać. Zboże jest dużo tańsze niż
inne produkty energetyczne.

Jednak to zboże, z którego po-
wstaje chleb, a który sam Chrystus
przemienił w swoje Ciało na znak,
że chleb, który my spożywamy, jest
pokarmem dla Ciała, a Chleb – ciało
Chrystusa – pokarmem dla duszy.

Dlatego my rolnicy i wszyscy, któ-
rzy pomagają nam wyprodukować
ten chleb, chcemy przed obliczem
Matki Boskiej Trąbkowskiej podzię-
kować Bogu za dary ziemi.

Ekscelencjo proszę Cię o odpra-
wienie tej uroczystej Mszy św. Dzię-
kujemy za nasz rolniczy stan, aby
nasza praca pozwoliła z naszej ziemi
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wyżywić mieszkańców naszej Ojczy-
zny oraz służyła Bogu, Maryi i całemu
naszemu polskiemu narodowi.

Bóg zapłać.

Andrzej Dończyk
członek Izby Rolniczej

Powitanie ks. Arcybiskupa
przez ks. proboszcza

Ekscelencjo, Najdostojniejszy
nasz Arcypasterzu!

Dziękujemy dziś Bogu za Maryję,
najdoskonalszą ze stworzeń, podnie-
sioną do najwyższej godności Matki
Boga. Dziś rolnicy nasi dziękują za
tegoroczne, w naszym rejonie udane,
żniwa, a zarazem poświęcają ziarno
na nowy zasiew.

Rolnik w sposób bardzo wymow-
ny, uprawiając ziemię otrzymaną od
Boga, czyni ją sobie poddaną. Praca
na roli od lat traktowana jest dru-
gorzędnie, a przecież można żyć bez
komputera, bez samochodu, ale nie
można żyć bez chleba. Sługa Boży
Jan Paweł II upomniał się o godność
i opłacalność pracy na roli przed 20
laty podczas pielgrzymki w Tarno-
wie. Smutny to obraz, gdy widzi się
ziemię leżącą ugorem, a zarazem są
miliony głodujących.

Dziękując za dar tegorocznych
żniw prosimy Boga o pomoc w pro-
wadzeniu takiego zarządzania, by
ludzie na świecie, a zwłaszcza w na-
szej Ojczyźnie, nie byli głodni.

Proszę Ekscelencję o poświęcenie
koron żniwnych, wręczenie dyplo-
mów rodzinom wyróżnionym przez
Kapitułę Promującą Wzorowe Rodzi-
ny wraz z ryngrafami, odprawienie
Eucharystii w intencji naszych rolni-
ków.

Ks. Edward Szymański

Powitanie ks. Arcybiskupa
przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!
Z wielką radością witam Cię, Eks-

celencjo, na dorocznych dożynkach
archidiecezjalno-samorządowych na
Wyżynie Gdańskiej, tu przed obli-
czem naszej trąbkowskiej Pani. Wie-
lokrotnie razem z nami w tym miej-
scu dziękowałeś za plony ziemi, po-
cieszałeś i krzepiłeś słowem Bożym
nie tylko rolniczą brać, ale i nas
wszystkich.

Dziś również w poczuciu obowiąz-
ku wiary i tradycji przyszliśmy, aby
dziękować za szczęśliwie zebrane te-
goroczne polny ziemi i jednocześnie
starać się lepiej i uczciwiej zrozumieć
pracę rolnika.

Współcześnie, kiedy wiele dóbr
mamy pod dostatkiem, często nie
rozumiemy jak trudna jest praca rol-
nika i zależna od wielu czynników ze-
wnętrznych jak pogoda, czy nieprze-
widywalne ceny skupu produktów
rolnych albo galopujące w dziesiąt-
kach procent ceny środków produkcji
rolnej.

Jakże często można usłyszeć, że
rolnik to ma dobrze, bo dostaje dopła-
ty z Unii, jeździ nowym ciągnikiem.
To prawda, ale bez tych elemen-
tów w europejskiej gospodarce nie
miałby żadnych szans, a uzyskiwa-
ne ceny za produkcję rolną często
nie wystarczają na odtworzenie ma-
jątku. Bo prawdziwy rolnik to ten
który ziemię uprawia, a nie tylko ją
posiada.

Ekscelencjo, jak mówił jeden ze
starożytnych filozofów: „wszystko
płynie”, upływa czas, zmienia się
świat, my tu obecni też się zmienia-
my. Bo taka jest kolej rzeczy, jednak
tradycyjne wartości są niezmienne
szczególnie na wsi. Często potocz-
nie mówimy, że do miasta jedziemy
po naukę, a po mądrość – na wieś.
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Tę mądrość, wynikającą z tradycji,
chrześcijańskich wartości i przywią-
zania do swojej małej ojczyzny.

Księże Arcybiskupie jeszcze raz
z nieskrywaną sympatią witam Cię
jako gospodarz tej gminy i proszę
o ofiarę Mszy Św. w intencji rolni-
ków i ich rodzin, by praca ich była
doceniana i dobrze wynagradzana.
Proszę również o modlitwę o mą-
drość dla nas wszystkich oraz, by
nigdy nikomu nie zabrakło chleba.

Błażej Konkol

Przemówienie Archidiecezjalnego
Duszpasterza Rolników

Czcigodny księże arcybiskupie!
Matka Boża tutaj królująca uczy

nas wdzięczności Bogu, tego abyśmy
we wszystkich okolicznościach życia
błogosławili dzieło Boże: „Wielbi du-
sza moja Pana i raduje się duch mój
w Bogu, Zbawcy moim!”

Odnajdujemy wciąż – pod Jej
świętą i matczyną opieką – drogę
naszej godności i powołania, podej-
mując przesłanie Ojca Świętego Jana
Pawła II: „Oddaje dziś hołd spra-
cowanym dłoniom polskiego rolnika.
Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej
ziemi wydobywały chleb dla kraju,
a w chwilach zagrożenia były gotowe
tej ziemi strzec i bronić. (. . .) Rol-
nicy to przecież nie tylko ci, którzy
karmią, ale także ci, którzy stanowią
element stałości i trwania, których
praca staje się szczególnym obrazem
Boga i kluczem do zrozumienia Jego
królestwa”.

Najdostojniejszy Księże Arcybi-
skupie – na Twoje ręce składamy
serdeczne podziękowania za ukazy-
wanie nam swoją postawą, modli-
twą i słowem umiłowania, wielkości

i piękna naszej, polskiej ziemi we
wszystkich przejawach Jej historii,
życia i istnienia.

Księdzu Kustoszowi Prałatowi
Edwardowi za modlitwę i serdecz-
ną dobroć w ukazywaniu miłości
Maryi i świętego Józefa i w dzisiej-
szym dziękczynieniu za plony, jak
i w codziennym odkrywaniu obecno-
ści Maryi w cudownym wizerunku.

Wam – ukochani bracia i siostry
– za dzisiejsze dziękczynienie u stóp
Matki Bożej, za codzienny trud i wier-
ność w duchu Najświętszej Rodziny
– z serca Bóg zapłać!

ks. kan. Jan Plottke
z parafii Starzyno

Podziękowanie
przewodniczącego Rady Gminy

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie
W imieniu rolników oraz wszyst-

kich tu zgromadzonych pragnę po-
dziękować Ci za przewodniczenie dzi-
siejszej Eucharystii, sprawowanej ja-
ko dziękczynienie za tegoroczne plo-
ny ziemi, jak również za słowo Boże
do nas skierowane, napełniające nas
wiarą i nadzieją.

Ta dzisiejsza uroczystość ma też
charakter zakończenia tygodniowego
odpustu ku czci Matki Bożej Trąb-
kowskiej – Patronki Wyżyny Gdań-
skiej. Dziękuję również wszystkim
tu obecnym kapłanom i pielgrzy-
mom na dzisiejszej uroczystości jak
i tym, którzy uczestniczyli w tygo-
dniu odpustowym, za wspólną modli-
twę, ukazując przez to obraz naszej
żywej wiary.

Zaś w imieniu wspólnoty para-
fialnej tego sanktuarium składam
szczególne i szczere podziękowania
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na ręce naszego proboszcza – ku-
stosza ks. prałata Edwarda oraz
jego współpracownika ks. kanoni-
ka Adama za ich trud i wysiłek
włożony w organizację tygodniowego
odpustu, który zakończyliśmy dzi-
siejszą uroczystością. Księże prałacie
Edwardzie, księże kanoniku Adamie
jesteśmy wdzięczni za Waszą pracę
duszpasterską, za Wasz przykład, za

ubogacenie tego sanktuarium. Niech
Pani Trąbkowska otacza Was swoją
opieką i wyprasza Wam u swoje-
go Syna szczególne łaski na dalszej
drodze Waszego życia i pracy dusz-
pasterskiej.

Szczęść Wam Boże!

Józef Sroka

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Modlić się z Jezusem i Kościołem

To modlić się rano, by razem
z mamą powiedzieć Panu Bogu
„Dzień dobry”, i być razem z Nim
„przez cały dzień”. Malutka Magda
z radością próbuje mówić to samo,
co mama. Powoli przekonuje się,
że Bóg naprawdę ją kocha i że
jest ona dla Niego bardzo ważną
osobą. Wieczorem mama bierze na

kolana czteroletnią Zosię, otwiera
książeczkę i razem powoli oglądają
obrazki, potem mama czyta tekst,
następnie Zosia w milczeniu pró-
buje rozmawiać z Bogiem. Trzeba
wiedzieć, że książeczki religijne
dla małych dzieci są doskonałą
pomocą budzenia wiary.

Któregoś dnia Małgosia, która
jest już dużą dziewczynką, zwierza
się mamie:

– Wydaje mi się, że teraz nie
potrafię się modlić.

Mama z prostotą odpowiada:
– Wiesz, dla mnie też to nie

zawsze jest takie łatwe. Czasem
mam wrażenie, że nie umiem się
modlić tak jak trzeba – I dodaje:
– Apostołowie, najlepsi przyjacie-
le Jezusa, mieli taki sam kłopot.
Kiedyś zobaczyli, jak wspaniale On
się modli i poprosili Go. „Panie,
naucz nas się modlić”, a Je-
zus powiedział im modlitwę, którą
co niedzielę słyszysz podczas Mszy
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św.: Ojcze nasz. To jest najpiękniej-
sza modlitwa i zawiera to wszystko,
co można powiedzieć Bogu.

Dobrze jest, jeśli dziecko czasem
ma wrażenie, że nie potrafi się mo-
dlić. Gdyby umiało to zbyt dobrze,
podziwiane przez rodziców, mogło-
by wpaść w sidła własnego egoizmu
i trudno mu byłoby spotkać Jezusa.

Trzeba więc nauczyć nasze
dzieci modlić się razem z Jezu-
sem i nawet jeśli są jeszcze bardzo
małe, zapoznać je z modlitwami
Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo,
które z taką wiarą powtarzają od
dwudziestu wieków wszystkie po-
kolenia chrześcijan.

Jeżeli dziecko poznaje Boga już
od najmłodszych lat, jeśli jest
wrażliwe na Jego obecność, je-
żeli potrafi zwracać się do Pana
z prostotą, swobodnie, używając
swoich własnych sformułowań wy-
rażających miłość, radość lub uzna-
nie, dlaczego nie nauczyć go
modlić się wraz z Kościołem?

Niektórzy rodzice uważają, że
trzeba, by dziecko poznawało mo-
dlitwy powoli, zdanie po zdaniu, że

należy wyjaśniać sens słów i sfor-
mułowań, oczywiście jeszcze przed
rozpoczęciem wspólnej modlitwy.
Inni wolą po każdym zdaniu za-
trzymać się na chwilę, aby dziecko
mogło samo zastanowić się, pomy-
śleć i ewentualnie o coś zapytać.

Dzieci lubią się modlić wraz
z innymi, wspólnie recytować,
a zwłaszcza śpiewać. Śpiewając
lub odmawiając np. Ojcze nasz pod-
czas Mszy świętej, mają poczucie
przynależności do wspólnoty,
a jest to ogromnie ważne w kształ-
towaniu wiary.

Wiele dzieci, których rodzice
świadomie nie nauczyli modlitw,
zna je mimo wszystko, dzięki po-
wtarzaniu ich wraz z innymi i od-
mawia je z radością.

Jednak modlitwy Kościoła to
nie tylko Ojcze nasz i Zdrowaś

Maryjo – jest wiele innych. Zalicza
się do nich: Psalmy, piękne słowa
Ewangelii, jak Błogosławieństwa
(Mt 5,3–12), modlitwy świętych, na
przykład modlitwa św. Franciszka
z Asyżu.

Opr. ks. Adam Kroll

DZIECKO – OBOWIĄZEK I SZANSA

Dzieci to dar Boga oraz owoc mi-
łości małżonków. Dzieci to również
wielka odpowiedzialność. Trzeba je
uczyć i kochać, ochraniać i zo-
stawiać swobodę. Dzieci to rów-
nież wielka szansa dla rodziców.

One umacniają wspólnotę mał-
żeńską, uczą postawy dawania,
wyrzeczeń i myślenia o innych.
Ciekawość dziecięca skłania do-
rosłych do refleksji, doskonale-
nia się, dokształcania, przemyśle-
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nia na nowo przyjętych prawd,
również dotyczących życia reli-
gijnego.

Dzieci to olbrzymi trud, to oka-
zja do rozwoju rodziców – to obo-
wiązek i szansa. . .

O szczęściu pisać trudno, łatwiej
je przeżyć! Pierwszy uśmiech dziec-
ka, słowo „mama”, „tata”, weźmie
za rękę i pokaże coś. . . jakie to
szczęście dla rodziców. Ktoś, kto
chwile takiego szczęścia przeżywa,
oczekuje w poczuciu odpowiedzial-
ności, następnego dziecka. Jeżeli
ktoś, chwile tego ziemskiego szczę-
ścia przeoczył, nie zauważył, nie
dostrzegł, rozminął się – nie bę-
dzie tęsknił za następnym. Można
słuchać muzyki, a słyszeć tylko
hałas, można wejść na szczyt gó-
ry i nic nie widzieć, tylko czuć
ciężar plecaka i zmęczenie. Podob-
nie jest ze szczęściem obecności
dziecka.

Od początku – od porodu, kło-
poty z narodzinami dziecka, ha-
łas, bieganina, brak przygotowa-
nia, młody wiek, powoduje, że wiele
matek i ojców przegapią to wielkie
i piękne przeżycie – misterium.

Wielu małżonków przeocza swo-
je szczęście, jeśli je zrywa o szóstej
rano, lekkomyślnie oddając swoje
szczęście innym np. przedszkolan-
kom, babciom, ciociom. To oni wła-
śnie, a nie rodzice, najczęściej ob-
darzani są pierwszym uśmiechem
czy przyjaznym słówkiem „mama”.
Warto pamiętać, ze dziecko, od
najmłodszych lat, przebywając czę-
ściej z dziadkami czy ciocią, później
będzie do nich tęsknić, ponieważ
ich pokochało pierwszą miłością.
Bardzo często, bezpowrotnie moż-
na przeoczyć, te małe namiastki
szczęścia, które dają nasze dzieci.
Skutkiem tego będą trudności wy-
chowawcze, brak wspólnego języka,
brak kontaktu. Coś przepadło!

Co robić, żeby nie przegapić
swojego szczęścia? Po prostu trze-
ba mieć dla dziecka czas, żeby z nim
być, żeby się dać pokochać. W świe-
cie zabiegania i zapracowania nie
jest to łatwe. Podstawą jest właści-
wa hierarchia wartości. Liczba suk-
cesów w pracy i liczba zakupionych
przedmiotów nigdy nie zrównowa-
żą rodzinnego szczęścia. Po prostu
trzeba ze sobą być! Wiedzą o tym
zakochani.

Trzeba czasem zatrzymać się,
popatrzeć na siebie, ale jeszcze
ciekawiej, bo z dzieckiem poszerza-
jącym świat.

Opr. ks. Adam Kroll
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DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Eucharystia – dar serca

Kolejnym elementem duchowości
eucharystycznej jest umiejętność
przynoszenia Bogu owocu ziemi
i pracy człowieka oraz umiejęt-
ność przyjmowania przez kapła-
na daru. Człowiek żyjący tą du-
chowością wyraża swoje oddanie nie
tylko w sposób duchowy, ale również
w znakach widzialnych.

Najważniejszym darem serca jest
przyniesienie chleba i wina. Ojciec
Święty Pius XII określał ten znak ja-
ko „pełną skuteczność Ofiary, którą
wierni składają Ojcu niebieskiemu
we Mszy świętej. Wzywał, by wier-
ni siebie samych jakby hostię
składali w ofierze”.

Złożenie siebie w ofierze Bogu
„jakby hostię” należy do central-
nych przeżyć uczestnika Euchary-
stii. Dotyczy to kapłana i świeckich,
jest wezwaniem do każdego uczest-
nika celebracji eucharystycznej. Jest
to jedno z najtrudniejszych prze-
żyć. Trzeba bowiem oddać siebie,
złożyć w ręce Boga swoją wolę
i swoje życie, dać to, czym jestem

i co posiadam. Nie da się tak waż-
nego i wielkiego aktu przeżyć bez
odpowiedniego przygotowania. Moż-
na nawet powiedzieć, że jeśli Ofiara
znajduje się w centrum celebracji
Eucharystii, to przygotowanie darów
trzeba umieścić w centrum wszel-
kich działań przygotowawczych.

Jak przygotować się do złoże-
nia siebie w ofierze Bogu? Jednym
z podstawowych zadań jest przy-
gotowanie chleba i wina oraz
przyniesienie tych darów w spo-
sób procesjonalny do ołtarza.
Do organizowania tej procesji za-
chęcają dokumenty Kościoła: „Na
początku Liturgii eucharystycznej
przynosi się do ołtarza dary, które
staną się Ciałem i Krwią Chrystusa”
(OWMR 73); „Ważne jest, aby ten
pierwszy moment właściwej litur-
gii eucharystycznej znajdował także
swój wyraz w zachowaniu zgroma-
dzonych. Odpowiada temu przewi-
dziana przez niedawną reformę litur-
giczną tzw. procesja z darami, której
zgodnie z prastarą tradycją towa-
rzyszy psalm lub pieśń.Odpowiednia
miara czasu potrzebna jest także
do tego, ażeby wszyscy uświadomili
sobie wewnętrznie ten akt, który
równocześnie wyrażają słowa cele-
bransa” (Jan Paweł II, „List o ta-
jemnicy i kulcie Eucharystii”, 9).

Dlaczego warto wprowadzić
w praktykę życia parafialnego pro-
cesję z darami chleba i wina?

� Szacunek dla tych świę-
tych znaków. Bez nich nie będzie
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Eucharystii. Z woli Chrystusa są
one konieczne do sprawowania te-
go świętego misterium. Bóg w całej
historii zbawienia bardzo troszczył
się o to, aby chleb i wino były
nie tylko pokarmem dla ciała, ale
także ważnym znakiem Jego zbaw-
czego działania. Katechizm Kościoła
Katolickiego przypomina tę wspa-
niałą symbolikę (por. 1333–1335).
Wyjaśnia, czym chleb był w historii
Starego Testamentu i jakie znacze-
nie miał w działalności Chrystusa.
Chleb i wino zasługują na to,
aby je zauważyć także przed
Mszą świętą, a nie dopiero po
konsekracji. Procesja z darami jest
jedną z form, przez którą uwaga
wiernych może się przez dłuższą
chwilę skupić na znakach chleba
i wina. Uczestnicy Eucharystii mo-
gą sobie przypomnieć, co Bóg chciał
przez te znaki wyrazić, co chciał
ludziom powiedzieć i ofiarować.

� Wyraźniejsze uświadomie-
nie zgromadzonym, że znaki
chleba i wina wyrażają ich ży-
cie. W tych znakach każdy uczestnik
Eucharystii oddaje swoje życie Bogu.
One są „owocem ziemi i pracy rąk
ludzkich”. To bardzo cenny owoc.
Choć wygląda bardzo skromnie, to
jednak jest zdolny zawrzeć w sobie
cały świat, całe życie człowieka, ca-
ły Kościół. „Chleb i wino stają się
poniekąd symbolem wszystkiego, co
zgromadzenie eucharystyczne przy-
nosi od siebie w darze Bogu i co
ofiaruje w duchu” (Jan Paweł II,
„List o tajemnicy i kulcie Euchary-
stii”, 9). Jeśli w tym darze zawarte
jest poniekąd wszystko, co niesiemy
w ofierze Bogu, to czy nie należy tym
znakom poświęcić więcej uwagi?

Znaki chleba i wina kryją więc po-
dwójną symbolikę. Mówią o tym, co
Bóg zdziałał dla człowieka w historii
zbawienia i wyrażają dar człowie-
ka dla Boga. Uczestnicząc w procesji
chleba i wina wyrażamy wdzięczność
wobec Bożej dobroci oraz rozwijamy
umiejętność składania siebie w ofie-
rze Bogu. Co to znaczy składać siebie
w ofierze Bogu?

W Wieczerniku w Wielki Czwar-
tek, Chrystus polecił Apostołom: „To
czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,
19). Chrystus nakazał powtarzać sło-
wa i gesty, spełnione przez Niego
w Wieczerniku w Wielki Czwartek.
Kościół czynił to zawsze i czyni także
dzisiaj. Kapłan bierze chleb i wino
oraz wypowiada nad nimi słowa
konsekracji. To najświętszy obrzęd,
który jest sercem Eucharystii.

Kiedy Kościół przywrócił procesję
z darami chleba i wina, zachęca, aby
wierni świeccy już przed Mszą świętą
przygotowali te dary, a podczas ce-
lebracji przynieśli je do ołtarza. Czy
tylko kapłan powinien brać do ręki
chleb i wypowiadać nad nim odpo-
wiednie słowa? Nikt skutecznie nie
może wypowiedzieć słów konsekracji
oprócz kapłana, ale każdy może
przed Mszą świętą wziąć do ręki
komunikant i wypowiedzieć nad
nim słowa: „To jestem ja, oddaję
się Tobie, Boże” albo „Przyjmij,
Panie, w tym znaku chleba, moje
radości i cierpienia, całe moje
życie” lub „Oddaję Ci dziś na no-
wo moją wolę, chcę pełnić tylko
wolę Twoją” lub też inne słowa.

Taki czyn byłby ubogaceniem
przygotowania darów, które nale-
ży do ludu Bożego. Składać siebie
w ofierze Bogu to ściślej jednoczyć
się z doskonałą Ofiarą Chrystusa.
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Skoro chleb i wino stanowią pod-
stawowy znak procesji z darami, co
wtedy z innymi symbolami?

Często szuka się w organi-
zowaniu procesji z darami ja-
kichś symboli, które mogą wyra-
zić ludzkie dary (dar pracy, dar
cierpienia, pragnienie służby lu-
dziom, gotowość czytania słowa
Bożego. . .), odwracając w ten
sposób uwagę od znaków chleba
i wina.

Potrzeba czytelnej teologii przy-
gotowania darów. Dlatego stawia-
my pytanie: co chcemy Bogu złożyć
w ofierze? W jakim znaku wyrażamy
nasz dar?

Bochen chleba, hostia, ko-
munikanty woda i wino – to
„owoc ziemi i pracy rąk ludz-
kich. . ., który „stanie się Ciałem
i Krwią Chrystusa.” Czy Biblia,
niesiona w procesji jest darem? Bi-
blia jest darem Boga dla człowieka,
a nie człowieka dla Boga – często
sprowadzana jest do rangi symbo-
lu ludzkich przeżyć. Czy dodatkowe
symbole nie przysłaniają podstawo-
wego znaku chleba i wina? Jan Paweł
II mówił, że „w znakach chleba i wi-
na uczestnicy Eucharystii przynoszą
od siebie w darze Bogu i co ofia-
rują w duchu.”(Jan Paweł II, „List
o tajemnicy i kulcie Eucharystii”, 9).

Gest „przełożenia” komunikan-
tu z jednego naczynia do drugiego,
urasta do rangi naśladowania Chry-
stusa w Jego oddaniu się ludziom
pod osłoną znaków. W Wieczerniku
Chrystus oddał się nam w znakach
chleba i wina. My przygotowując
się do uczestnictwa w tym miste-
rium oddajemy się Jemu w taki sam
sposób.

Każdy uczestnik Eucharystii,
bardziej osobiście, poprzez konkret-
ny akt: znak chleba oraz ofiarę
złożoną na tacę, znak troski o po-
trzeby kościoła, wyraża miłość Boga
i człowieka. Dziś spełnia osobiście
tylko jeden z nich. Być może jest to
jedna z przyczyn, dla których tak
powoli wchodzi w praktykę życia
Kościoła procesja z darami chleba
i wina. Trudno uczestnikom litur-
gii uznać tę czynność za dotyczącą
ich samych. Dar pieniężny to „ich”
ofiara. Jest ona konkretną pomo-
cą w utrzymaniu kościoła i całej
działalności duszpasterskiej parafii.
Niesione w procesji chleb i wino są
w mniejszym stopniu „ich” darem.
Oni chleba i wina przed Mszą świę-
tą nie widzą ani nie dotykają. Nie
przygotowują tego daru. Czyni to
za nich ktoś inny. Trudno im więc
uznać chleb i wino za dary, które
właśnie od nich pochodzą i w których
oni siebie samych składają w ofierze
Bogu.

Podsumowanie

Duchowość eucharystyczna do-
maga się wytrwałego dążenia do po-
dejmowania takich działań i kształ-
towania takich postaw, które są
świadectwem, że Eucharystia jest
szczytem życia i trzeba się dobrze
przygotować do uczestnictwa w niej.
To przygotowanie wymaga postu,
milczenia i modlitwy, pojednania się
z Bogiem i oddania Mu swego życia,
pojednania się z braćmi i gotowości
podjęcia posługi wobec nich, a także
przyniesienia Bogu w znakach chle-
ba i wina całego świata doczesnego
i wszystkich spraw ludzkich.
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Tych działań jest wiele i każde
z nich ma ważne znaczenie. Jednak
w sposób szczególny trzeba wyróżnić
chwile milczenia i modlitwy bez-
pośrednio przed rozpoczęciem
Eucharystii. Ta bowiem chwila,
choćby trwała tylko 5 minut, nadaje

wszystkim działaniom odpowiednią
głębię i broni człowieka przez płyt-
kim aktywizmem. Dlatego ta perła
powinna jaśnieć mocnym blaskiem
w życiu indywidualnym i wspólnoto-
wym.

Opr. ks. Adam Kroll

ODCHODZĄ BOHATEROWIE

W Starogardzie Gdańskim od-
był się pogrzeb Kazimierza Niem-
czyka (1934 – 20 V 2009), w latach
1951–1952 przywódcy młodzieżowej
grupy antykomunistycznej w staro-
gardzkim gimnazjum, aresztowane-
go przez UB, skazanego przez Woj-
skowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na
8 lat więzienia.

W chwili odczytywania wyro-
ku miał zaledwie 17 lat. Należał
do wielotysięcznej rzeszy młodzie-
ży polskiej – nastoletnich dziew-
cząt i chłopców, którzy tak jak po-
trafili, sprzeciwiali się sowietyzacji
Polski. To była generacja nazywa-
na niesłusznie przez lata „pokole-
niem ZMP”. Tymczasem, w świe-
tle danych zawartych w archiwach
IPN, okazuje się, że w Polsce lat
1945–1956 działało ponad tysiąc
zakonspirowanych grup młodzieżo-
wych, które prowadziły mały sa-
botaż, niszcząc portrety sowieckich
dygnitarzy, takich jak Stalin, Bierut
czy Rokossowski, redagując i roz-
powszechniając antykomunistyczne
ulotki, „listy gończe” za sowiecki-
mi aparatczykami etc. Starogardz-
ka grupa „Jord-Just” Kazimierza
Niemczyka i Tereski Blockówny

(17-latki skazanej na 9 lat więzie-
nia), zmarłej przedwcześnie w la-
tach 90., skupiała 17 gimnazjalistów
z dwóch szkół prowadzących dzia-
łalność sabotażową i samokształce-
nie w zakresie najnowszej historii
Polski – tak jak ich poprzednicy,
filomaci z okresu zaborów.

Młodzi więźniowie polityczni za-
pełniali więzienia w całej Polsce.
Najwięcej było ich w „więzieniu pro-
gresywnym” w Jaworznie (chłop-
cy) oraz w Bojanowie (dziewczę-
ta). Po wyjściu z więzienia (około
1955–1956) mieli kłopoty z ukoń-
czeniem szkół i z pracą. Przez lata
figurowali w bezpieczniackich kar-
totekach jako „wrogowie państwa
ludowego”. Dziś są stopniowo przy-
wracani narodowej pamięci, choć
jest to bardzo powolny proces, z po-
wodu braku zainteresowania me-
diów i szkół tym pięknym tematem.
A przecież jest to gotowy materiał
edukacyjny i formacyjny, nawiązują-
cy do polskiej tradycji filomatów wi-
leńskich (1823), toruńskich (1901)
i do wojennych Szarych Szeregów!
(. . .)

Piotr Szubarczyk
IPN Gdańsk
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE

W dniu 29 sierpnia 2009 r. w Sobowi-
dzu odbyły się Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze, w których wzięło
udział 11 drużyn. Oto klasyfikacja
w poszczególnych kategoriach:

Grupa A
1. OSP Rościszewo 5 pkt.
2. OSP Ełganowo 4 pkt.
3. OSP Sobowidz 3 pkt.
4. OSP Trąbki Wielkie 2 pkt.
5. OSP Mierzeszyn 1 pkt.

Grupa C
1. OSP Trąbki Wielkie 5 pkt.
2. OSP Mierzeszyn 4 pkt.

MDP chłopców młodszych
1. OSP Trąbki Wielkie 5 pkt.
2. OSP Sobowidz 4 pkt.

MDP dziewcząt młodszych
1. OSP Ełganowo 5 pkt.
2. OSP Trąbki Wielkie 4 pkt.

Klasyfikacja drużynowa
1. OSP Trąbki Wielkie 16 pkt.
2. OSP Ełganowo 9 pkt.
3. OSP Sobowidz 7 pkt.
4. OSP Mierzeszyn 5 pkt.
5. OSP Rościszewo 5 pkt.

Jan Kosiński

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

26 lipca na boisku w Domacho-
wie odbył się XVI Turniej Sołectw
Gminy Trąbki Wielkie o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy. Do
rywalizacji przystąpiło 16 sołectw.
Na zaplanowanych 11 konkursów
rozegranych zostało tylko 8. Turniej
został przerwany przez organiza-
torów z powodu bójki, do której
doszło wśród nietrzeźwych uczestni-
ków imprezy. Zwycięzcą tegoroczne-
go turnieju został Warcz, wyprzedza-
jąc Kleszczewo i Czerniewo. Kolejne
miejsca zajęły sołectwa: Ełganowo,
Domachowo, Trąbki Wielkie, Zasko-
czyn, Kłodawa, Graniczna Wieś, Zła
Wieś, Gołębiewko, Pawłowo, Błotnia,
Postołowo, Mierzeszyn i Drzewina.
Wręczenie dyplomów i upominków
dla zwycięzców poszczególnych kon-
kurencji oraz pucharów i nagród

finansowych dla sołectw odbyło się
13 września, podczas festynu do-
żynkowego na stadionie w Trąb-
kach Wielkich. Szczegółową punk-
tację oraz zdjęcia z imprezy można
znaleźć na stronie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Trąbkach Wielkich:
www.gok-trabkiwielkie.com.pl

***
29 sierpnia w naszym kościele
w sakramentalny związek małżeński
wstąpili Małgorzata Karpowicz z To-
runia i Łukasz Kula z Kleszczewa.

***
29 sierpnia chrzest św. otrzymała
Agata Wąsik, córka Lucyny i Jaro-
sława z Trąbek Wielkich.

***
1 września w Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka w Trąbkach
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Nowo ochrzczona Agata Wąsik z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Bartłomiej Karol Preś z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Jakub Paweł Formela z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Małgorzata i Łukasz Kula
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Wielkich, odbyła się uroczystość
z okazji 10-lecia powstania szkoły.
Dyrektor Mariusz Paradecki zapro-
sił kilkadziesiąt osób, które w różny
sposób przyczyniły się do powstania
i rozwoju tej placówki. Po okolicz-
nościowych wystąpieniach dyrektora
szkoły oraz gości, miała miejsce część
artystyczna. Pianistka Eugenia Ma-
zur oraz skrzypkowie Przemysław
Mazur i Piotr Swat zaprezentowali
koncert d-moll Jana Sebastiana Ba-
cha oraz fragmenty muzyki z filmu
„Polskie Drogi”. Po koncercie go-
ście przystąpili do składania życzeń
i wręczania upominków dla szkoły.
Na zakończenie spotkania dyrektor
zaprosił wszystkich na smaczny po-
częstunek, przygotowany przez pra-
cowników szkolnej stołówki.

***
3 września w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Leśny” w Zaskoczynie odby-
ło się uroczyste wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod budowę pawilonu
mieszkalnego dla 60 osób. Kamień
węgielny, zawierający akt erekcyjny,
został poświęcony przez ks. Stani-
sława Ładę z Pruszcza Gdańskie-
go i wmurowany w ścianę nowego
budynku. Po części oficjalnej za-
proszeni goście mogli zwiedzić ist-
niejące obiekty oraz zapoznać się
z nową inwestycją. Na zakończenie
uroczystości dyrektor DPS Walde-
mar Dowgiert zaprosił wszystkich
do wspólnego posiłku.

***
6 września w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:
– Bartłomiej Karol Preś, syn Anny
i Przemysława z Trąbek Wielkich,
– Jakub Paweł Formela, syn Anny
i Jarosława z Czerńca.

***

W dniach od 6 do 13 września
w naszej parafii odbył się Tygo-
dniowy Odpust Ku Czci Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. W nie-
dzielę 13 września, pod przewod-
nictwem ks. arcybiskupa seniora
Tadeusza Gocłowskiego, odbyły się
główne uroczystości odpustowe, po-
łączone z Dożynkami Archidiecezjal-
no-Samorządowymi Gminy Trąbki
Wielkie. Przed Mszą św. wyróżnio-
no najpiękniejsze korony żniwne.
Małgorzata Gładysz, reprezentująca
Marszałka Senatu Bogdana Boru-
sewicza, wyróżniła wieniec z gmi-
ny Linia. Starosta Gdański Cezary
Bieniasz-Krzywiec za najpiękniejszą
uznał koronę z Kleszczewa. Jan
Wiczling, reprezentujący Izbę Rolni-
czą, wyróżnił wieniec z Ełganowa.
Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie Bła-
żejowi Konkolowi, najbardziej spodo-
bała się korona żniwna z Trąbek
Wielkich. Następnie ks. Arcybiskup
wręczył wyróżnienia rodzinom nomi-
nowanym przez Kapitułę Promującą
Wzorowe Rodziny. Z naszej gminy
ten zaszczytny tytuł otrzymali: Do-
rota i Teofil Bąk z Trąbek Wielkich,
Urszula i Zenon Kielas z Czernie-
wa, Joanna i Andrzej Lul z Klępin
oraz Bernadeta i Marian Pieczykolan
z Mierzeszyna. Starostowie dożynek
Ewa i Jacek Szuba – rolnicy z Mierze-
szyna – na ręce arcybiskupa złożyli
tradycyjny bochen chleba. Po Mszy
św. barwny korowód, na czele z or-
kiestrą dętą ze Sztumu, udał się na
stadion, gdzie odbyła się biesiada do-
żynkowa. Na dużej scenie widzowie
mogli podziwiać różnorodne wystę-
py muzyczne (orkiestra dęta, kapele
ludowe, chór Bel Canto z Trąbek
Wielkich oraz gwiazda wieczoru –
Eleni). Po raz pierwszy odbył się

22



Państwo Młodzi Elżbieta i Piotr Willamowscy

Festyn odpustowy w Trąbkach Wielkich, śpiewa gwiazda wieczoru – Eleni

23



Nagrodzona korona żniwna z Kleszczewa

Nagrodzona korona żniwna z Ełganowa
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turniej gry w „Baśkę”. Parafialna Ca-
ritas zorganizowała loterię fantową,
która cieszyła się ogromnym powo-
dzeniem. Główną nagrodę loterii –
37-calowy telewizor – wygrali Irena
i Zygmunt Kielasowie z Kleszczewa.
Imprezę na stadionie zakończył Apel
Jasnogórski oraz błogosławieństwo
udzielone przez ks. prałata Edwarda
Szymańskiego.

***
12 września w Pruszczu Gdań-
skim uroczyście obchodzono jubi-
leusz X-lecia utworzenia Powiatu
Gdańskiego. Z tej okazji uhonoro-
wano osoby najbardziej zasłużone
w działalności samorządowej w na-
szym powiecie. Złoty Krzyż Zasługi
otrzymał m.in. Józef Sroka z Trą-
bek Wielkich, a wśród wyróżnionych
medalem „Za zasługi dla Powiatu
Gdańskiego” znaleźli się Błażej Kon-
kol – wójt Gminy Trąbki Wielkie oraz
znany działacz sportowy Władysław
Mazurek z Sobowidza.

***
19 września w kościele w Trąbkach
Wielkich w związek małżeński wstą-
pili Monika Głowacka z Ełganowa
i Piotr Willamowski z Gołębiewka.

***
� Po 7 kolejkach rozgrywek piłkar-
skich IV ligi zespół Orzeł Trąb-
ki Wielkie zajmuje ostatnie miej-
sce w tabeli z zerowym dorobkiem
punktowym przy stosunku bramek
zdobytych do straconych 1:19.
� Po 5 kolejkach rozgrywek piłkar-
skich w V lidze zespół Błękitni
Sobowidz zajmuje ostatnie miejsce
w tabeli grupy Gdańsk II z zerowym
dorobkiem punktowym i stosunkiem
bramek 3:17.
� Po 3 kolejkach rozgrywek pił-
karskich klasy A drużyna Sokół
Ełganowo zajmuje 9 miejsce w gru-
pie Gdańsk III z dorobkiem 1 punktu
i stosunkiem bramek 2:3.

Opracował S. D.

Nagrodzona korona żniwna z Trąbek Wielkich
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INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2009

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się za kapłanów
i o powołania kapłańskie
i zakonne z naszej parafii

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przepraszamy za grzechy nasze
i wspólnoty parafialnej

3. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie
Msza św. o prawo do życia
dzieci poczętych i zagrożonych
aborcją

4. 730: Za śp. Józefa Tyc
(22. rocznica śmierci)
900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptachów i Elwartów
1100: Za śp. Gertrudę, Andrzeja
i Zygmunta Świeczkowskich;
poświęcenie różańców
1230: Msza św. dla uczniów
przedszkola i Szkoły
Podstawowej ss. Salezjanek
z Rumi; poświęcenie różańców
1800: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Magdaleny Selka,
w 18. urodziny

5. Za zmarłych z rodzin Lagów
i Szczodrowskich

6. a) Za śp. Jana, Jerzego,
Hugona i Franciszka Zielke
oraz zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Mariannę i Ryszarda
Kamińskich, Piotra Wilka, Ninę
i Pawła Wenzel oraz zmarłych
z tej rodziny

7. Za śp. Sylwestra Reimus
(11. rocznica śmierci)
Czerniewo: a) Za
śp. Władysława Szostek
(31. rocznica śmierci)

b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Dionizego
Szynki, w 75. urodziny

8. Za śp. Bronisława
Sokołowskiego (21. rocznica
śmierci)

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

11. 900, Czerniewo: a) Za
śp. Marię Roda (2. rocznica
śmierci)
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Renaty
i Ireneusza Senger w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
1100: Dziękczynna i o zdrowie
dla Heleny Cieszyńskiej,
w 89. urodziny oraz za
śp. Leona Cieszyńskiego

12. a) Za śp. Ryszarda (6. rocznica
śmierci) i Jarosława Kruków
b) Za śp. Jerzego Kopickiego
(30. dzień od śmierci)

13. a) Za zmarłych z rodzin
Porębskich i Balcerów
b) Za śp. Bolesława Ceplina
(20. rocznica śmierci
i 100. rocznica urodzin)

14. Czerniewo: a) Za śp. Martę
i Witolda Piszczuków
b) Za śp. Alfonsa Zulewskiego
(12. rocznica śmierci)

15. Za śp. Leona Janiszewskiego
(15. rocznica śmierci)

16. Za śp. Edwarda i Martę
Lempkowskich

18. 730: Za śp. Zygmunta
Zarembskiego
900, Czerniewo: a) Za
śp. Henryka, Genowefę
i Jadwigę Piotrowskich
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b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Barbary i Jarosława Grotów
w 18. rocznicę sakramentu
małżeństwa
1100: Za śp. Helenę (4. rocznica
śmierci), Mieczysława i Daniela
Rucińskich

21. a) Za śp. Łucję Selka
(w rocznicę urodzin)
b) Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich
Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ziemannów
i Piszczuków

22. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Grażyny i Łukasza Balcerów
w 4. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Renatę Dunst
(1. rocznica śmierci)

23. Za śp. Marię i Władysława
Knitter

24. Za śp. Agnieszkę i Piotra
Kotulów

25. 730: Za śp. Urszulę i Annę
Kinder oraz zmarłych z tej
rodziny
900, Czerniewo: a) Za
śp. Helenę i Józefa Rodów
b) Za śp. Bernarda Karnatha
oraz zmarłych z tej rodziny
1100: a) Za śp. Irenę
i Kazimierza Surmów
b) Za śp. Marię (1. rocznica
śmierci) i Jakuba Czerw

26. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
(7. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich

27. Za śp. Bernarda i Martę
Lefańczyków

28. Za śp. Bertę Stefan
30. Za śp. Metę Cymermann

SPIS TREŚCI

Uczcijmy Matkę Bożą
modlitwą różańcową,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . . 2
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 października: Adrian Dariusz Wróblewski,
5 października: Milena Stanny, Filip Kwiatek, Oliwer Marek Kęsy,

11 października: Milena Anna Połtarzycka.

Rocznice sakramentu małżeństwa
9 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Kąca

i Adama Sztegerhite
1 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Kusz

i Dariusza Grzębskiego
1 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Bernadety Kusz

i Ryszarda Elmanowskiego
21 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Danuty Azarowicz

i Zbigniewa Zielonki
28 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety Buga

i Krzysztofa Maćkowskiego
20 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety Bławat

i Janusza Witkowskiego
27 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Janiny Tarczyńskiej

i Zbigniewa Hercyka
6 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa Renaty Zittermann

i Ireneusza Sengera
27 października: 30. rocznica sakramentu małżeństwa Bernadety Wiebe

i Tadeusza Woźniaka
25 października: 40. rocznica sakramentu małżeństwa Barbary Stapel

i Władysława Burczyka

ODESZLI DO PANA

12 września: zmarł w wieku 58 lat śp. Jerzy Kopicki

21 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Grynia
22 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Renaty Dunst
25 października: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Czerw

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


