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POKŁOSIE ODPUSTOWE

Minęły już 23 lata od dokonania
koronacji Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej dokonanej
12 czerwca 1987 r. przez sługę Bo-
żego papieża Jana Pawła II. Jako
pomnik wdzięczności za to dzie-
ło – parafianie wybudowali kościół
ku czci św. Józefa w Postołowie,
a w Trąbkach Wielkich kaplice
Drogi Krzyżowej. W 10 lat później
została położona nowa posadzka
w kościele i wybudowana dzwon-
nica oraz ufundowane zostały dwa
dzwony.

Od czasu koronacji corocznie ob-
chodzony jest Tygodniowy Odpust
ku czci Narodzenia Matki Najświęt-
szej (rodziny obchodzą uroczyście
urodziny mamusi i tatusia, tym
bardziej my wierzący świętujemy
urodziny Bożej i naszej Matki).
Narodziny Matki Najświętszej ob-
chodzimy przez 8 dni, stąd Tygo-
dniowy Odpust Maryjny. Ponieważ
święto Narodzenia Matki Najświęt-
szej w tradycji polskiej nazywane
jest świętem Matki Bożej Siew-
nej, dlatego łączymy je z podzięko-
waniem za plony i poświęceniem
ziarna na zasiew.

Od kilku lat w tym dniu ob-
chodzimy dożynki archidiecezjal-
no-samorządowe i wspólnie z wój-
tem gminy przygotowujemy uro-
czystość dziękczynną i ku czci
Matki Bożej. Matki, o której może-
my powiedzieć: „Tyś wielką chlubą
naszej parafii”.

Przecież to Matka twoja. Od
wielu lat kieruję prośbę do drogich
parafian, by w tym świętym dla
rodziny parafialnej czasie uczcili
Matkę Najświętszą przystąpieniem
do sakramentu pokuty i Komu-
nii św., aby Jej ofiarować czyste
serca. Okazuje się, że w para-
fii, którą przed wiekami Maryja
sobie wybrała, w obecnym pokole-
niu mało ma czcicieli. Stwierdze-
nie to opieram na znikomej licz-
bie parafian, którzy przystąpili do
spowiedzi św. oraz bardzo nielicz-
nym uczestnictwie w tygodniowych
nabożeństwach Maryjnych. Gdyby
nie pielgrzymi przybyli z innych
parafii, to w poszczególne dni Ty-
godnia Odpustowego nasz kościół
świeciłby pustką. Mam wielki żal
do rodziców, że we wtorek Tygo-
dnia Odpustowego, dzień poświę-
cony dzieciom, jako podziękowanie
za sakrament chrztu i Eucharystii,
wcale nie posyłają dzieci na tę uro-
czystość. Przecież same nie pójdą!
Rodzice nie posyłali dziewczynek
do prószenia kwiatów. W tygodniu
było ich tylko 4–5 (codziennie cho-
dziły dziewczynki z rodzin Pawłow-
skich i Ratkowskich). Bardzo mało
było młodzieży, którą zapraszamy
na sobotę Tygodnia Odpustowego.
Codziennie byli zaproszeni kapła-
ni z innych parafii, by celebrowali
Mszę św. i głosili Słowo Boże –
wstyd mnie ogarniał, że nasi para-
fianie tak lekceważąco podchodzą
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do tej uroczystości, która jest na-
szą dumą, naszym skarbem i naszą
chlubą. Stawiam pytanie: Ile razy
byłeś w Tygodniu Odpustowym na
Mszy św. ku czci Matki Bożej Trąb-
kowskiej nazwanej przez papieża
Patronką Świata Pracy? Tłuma-
czysz się brakiem czasu, ale na te-
lewizję, na Internet w tym okresie
go nie brakowało! Gdy przyjdzie
doświadczenie w rodzinie, wtedy
będziesz u Maryi szukał wstawien-
nictwa. Przestańmy być obłudni-
kami. Przepraszam, że z wielkim
rozgoryczeniem piszę tę odpustową
relację.

Tak trudno jest przekonać para-
fian do troski o to, co jest naszym
duchowym skarbem. Zrobić wie-
niec dożynkowy – poproszeni się
wymawiają tradycyjnym: „Ja nie!”
A jest przykazanie kościelne, które
stanowi: Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty parafii! Przecież to uro-
czystość naszej parafialnej rodziny,
więc wszyscy się w nią włączajmy!

Wyrażam serdeczne podzięko-
wanie tym co przyczynili się do tej
uroczystości.

Dziękuję księdzu kanonikowi
Gerardowi Borysowi, że cały ty-
dzień uczestniczył w uroczysto-
ściach odpustowych i służył pomo-
cą w konfesjonale. Dziękuję panu
Manfredowi Kratzke, który specjal-
nie wziął w Niemczech urlop (jest
tam kierowcą autobusu szkolnego
– zastąpił go jego szef), by uczest-
niczyć przez cały tydzień w naszym
odpuście.

Dziękuję paniom Zdzisławie
Dziemińskiej i Wioletcie Frydrych
za dekorację ołtarzy oraz pani
Zdzisławie Preuss z koleżankami,
zwłaszcza Wandą Nowak, za sprzą-
tanie świątyni. Pani Jolanta Ciećko
zorganizowała osoby do sprzątania
terenu przykościelnego. Dziękuję
panom szafarzom i starszym mini-
strantom za przygotowanie do li-
turgii odpustowej. Dziękuję chóro-
wi Bel Canto za oprawę muzyczną
uroczystości odpustowej. Dziękuję
panu Andrzejowi Gralli za nagło-
śnienie placu na uroczystość odpu-
stową. Dziękuję pani Marii Urban
krzątającej się przy obsłudze go-
ści i na dodatek Oazy Domowego
Kościoła w Domu Pielgrzyma.

Gorące podziękowanie składam
panu Błażejowi Konkolowi, wójto-
wi naszej gminy za współudział
w organizacji uroczystości dożyn-
kowej. Dziękuję również serdecz-
nie panom dyrektorom gimnazjum,
szkoły podstawowej i GOKSiRu za
ich współpracę przy podjęciu obia-
dem zaproszonych gości i służb
porządkowych oraz organizację fe-
stynu. Dziękuję panom kierow-
com codziennie służącym dowozem
pielgrzymów oraz panom straża-
kom czuwającym nad porządkiem
w Tygodniu Odpustowym. Dzięku-
ję członkom Caritas za zorgani-
zowanie loterii fantowej (zresztą
bardzo sprawnie przeprowadzonej)
i ofiarodawcom fantów – dochód
przeznaczony na potrzeby ubogich.
Niech Matka Najświętsza Wypra-
sza łaski u Syna wszystkim, którzy
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w jakikolwiek sposób włączyli się
w organizację odpustu, a w tym
miejscu może nie zostali wymienie-
ni.

Cieszę się, że nasz odpust za-
szczycił swoim udziałem pan mar-
szałek Senatu Bogdan Borusewicz,
wicewojewoda pomorski pan Mi-
chał Owczarczak, poseł ziemi po-
morskiej pan Piotr Ołowski i wice-
przewodnicząca sejmiku wojewódz-
twa Pomorskiego pani Katarzyna
Zych-Cison, starosta powiatu gdań-
skiego pan Cezary Bieniasz-Krzy-
wiec, wójtowie gmin i wielu innych
dostojnych gości, w tym Kapitu-
ła Promująca Wzorowe Rodziny
z przewodniczącym panem Fer-
dynandem Froissart i członkiem
Kapituły panem generałem Dariu-
szem Wrońskim.

W tym roku podczas uroczy-
stej sumy odpustowej celebrowanej
przez ks. biskupa Ryszarda Kasynę
wyróżnienia dokonane przez Kapi-
tułę Promującą Wzorowe Rodziny
podpisane przez ks. biskupa metro-
politę gdańskiego Sławoja Leszka
Głódzia otrzymały następujące ro-
dziny:

1. Gabriela i Antoni Szymańscy
– par. św. Stanisława, Gdańsk
Wrzeszcz,

2. Iwona i Janusz Waśkiewiczowie
– par. Postołowo,

3. Irena i Zbigniew Gryszkiewiczo-
wie – par. oo. jezuitów, Gdynia,

4. Józefa i Benedykt Bugowie –
par. Kłodawa,

5. Gabriela i Krzysztof Gilewiczo-
wie par. oo. jezuitów, Gdańsk
Wrzeszcz,

6. Marzena i Michał Bijakowscy –
par. NSPJ, Gdynia,

7. Danuta i Jerzy Brokosowie –
Trąbki Wielkie,

8. Gabriela i Krzysztof Jagłowie –
Trąbki Wielkie,

9. Irena i Kazimierz Piepiórkowie
– Juszkowo,

10. Renata i Ryszard Labudowie
– par. Podwyższenia Krzyża,
Pruszcz Gdański.

Gratuluję wyróżnionym rodzi-
nom naszej archidiecezji. Wspo-
mnę, że Kapituła usytuowana jest
przy sanktuarium w Trąbkach
Wielkich. W jej skład wchodzą: Bar-
bara i Ferdynand Froissart, Halina
Szumiło, Anna i Dariusz Wrońscy,
ks. prałat Ryszard Wołos, ks. prałat
Stanisław Łada, ks. prałat Andrzej
Pradela, ks. Edward Szymański.

Cieszę się, że w tym roku zostały
wyróżnione dwie rodziny z naszej
parafii. Gratuluję im z całego serca.

Na koniec składam serdeczne
podziękowanie parafianom z Trą-
bek Wielkich, Kleszczewa, Czernie-
wa i Czerńca za ofiary dożynkowe
dziękczynne za tegoroczne plony.
Msze św. dziękczynne zostaną od-
prawione: dla Czerńca i Czerniewa
w niedzielę 26 września o godz.
9.00, dla Trąbek Wielkich w nie-
dzielę 26 września o godz. 11.00,
dla Kleszczewa w niedzielę 3 paź-
dziernika o godz. 11.00.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2010

3 października: 27. Niedziela
Zwykła

Ha 1,2–3; 2,2-4

2 Tm 1,6–8.13–14

Łk 17,5–10

Myślimy o wielkiej wierze, lękamy
się, że mało wierzymy. Tymcza-
sem czytamy słowa Pana Jezusa:
„Gdybyście mieli wiarę jak ziarn-
ko gorczycy i powiedzielibyście tej
morwie: «Wyrwij się z korzeniem
i przesadź się w morze» – była-
by posłuszna”. Wiara jest ufnością
pokładaną w Bogu, a ufność jest
zawsze wielka. To więcej niż wiara.

10 października: 28. Niedziela
Zwykła

2 Krl 5,14–17

2 Tm 2,8–13

Łk 17,11–19

„A gdzie jest dziewięciu? – zapytał
Jezus. – Czyż nie znalazł się nikt,
który by wrócił i oddał chwałę
Bogu?”

Jezus jako człowiek nie dopomi-
na się wdzięczności dla siebie. Ze
słów Jego wynika, że trzeba Bogu
dziękować za wszystko. Kiedy dzię-
kujemy ludziom, nie zapominajmy
oddać chwały Bogu. Bez Niego nie
przyszłaby do nas pomoc. Kiedy my-
ślimy z wdzięcznością o zmarłych,
dziękujemy Bogu, że przez tych,

co odeszli, tyle nieraz otrzymaliśmy
dobrego.

17 października: 29. Niedziela
Zwykła

Wj 17,8–13

2 Tm 3,14–4,2

Łk 18,1–8

Najczęściej modlimy się wtedy, kie-
dy modlitwa przynosi nam radość,
spokój, albo kiedy chcemy cokol-
wiek wyprosić dla siebie. Szybko
zniechęcamy się, jeżeli jesteśmy nie
wysłuchani. Tymczasem ten, który
się modli, musi zaczekać. Jak czę-
sto to, o co prosimy, w przyszłości
dojrzewa. Poza tym modlitwa to
nie tylko wypowiedzenie słów, ale
przede wszystkim trwanie przy Bo-
gu nawet wtedy, kiedy wydaje się to
beznadziejne. Jezus wyraźnie mówi,
że weźmie w obronę tych, którzy
dniem i nocą są przy Nim. Właśnie
wtedy, kiedy mówi o cierpliwej, wy-
trwałej modlitwie, stawia pytanie,
czy jednak Syn Człowieczy znaj-
dzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie.
Pragnie spotkać się z tymi, którzy
się modlą, zwłaszcza jeżeli są po-
wołani w szczególny sposób – do
modlitwy. Nie zapominajmy jednak
słów Jezusa: „O cokolwiek prosić
będziecie...” A więc mamy się mo-
dlić nawet o to najmniejsze. W ten
sposób okazujemy Bogu swoją uf-
ność. Biegniemy do Niego jak dzieci
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do ojca. Taką cierpliwą, wytrwa-
łą modlitwą jest różaniec. Kiedy
powtarzamy „Zdrowaś Maryjo”, to
tak, jakbyśmy nieustannie trzyma-
li się ręki Matki Boskiej, a kiedy
wymawiamy imię Jezus – jakbyśmy
wciąż pukali do drzwi Jego domu.

24 października: 30. Niedziela
Zwykła

Syr 25,12–14.16–18

2 Tm 4,6–9.16–18

Łk 18,9–14

Faryzeusz nie był obłudnikiem. Mó-
wił prawdę. Pościł dwa razy w tygo-
dniu, dawał dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywał, nawet modlił się
w przepisowej postawie stojącej, bo
taka postawa obowiązywała Żydów
w czasie modlitwy. Czynił wszystko
zgodnie z przepisami i nie został
usprawiedliwiony. Jakie to okropne
chwalić samego siebie przed Bogiem

i uważać siebie za lepszego od in-
nych. Celnik znalazł łaskę u Boga,
chociaż nie pościł, nie płacił dzie-
sięciny, stał z daleka... Można być
grzesznikiem, chociaż się wypełnia
przepisy, i można być świętym, cho-
ciaż się żyje na bakier z przepisami.

31 października: 31. Niedziela
Zwykła

Mdr 11,22–12,2

2 Tes 1,11–2,2

Łk 19,1–10

Chciałbym po śmierci spotkać się
z Zacheuszem. Był tak zwanym nie-
śmiałym zakochanym. Miał pienią-
dze, protekcję, dopchałby się jakoś
do Jezusa. Tymczasem wdrapał się
na sykomorę, drzewo, które ma
gąszcz liści. Nie śmiał podejść do
Pana Jezusa, który i tak go zobaczył.

Ks. Jan Twardowski

ZARYS WIARY
Przyjdź Królestwo Twoje

Przybliżające się Królestwo Bo-
że stanowi zasadniczy temat po-
słannictwa Jezusowego. W Ewan-
gelii św. Marka (1, 15) zapowiedź
Królestwa jest programem Jezusa,
treścią Ewangelii, którą przyniósł
On od Boga. Królewskie panowanie
Boga było w czasach Jezusa istotą
nadziei. Bóg miał stworzyć swoje
Królestwo, a w nim sprawiedliwość
i pokój dla wszystkich. Ta ocze-
kiwana sprawiedliwość jest czymś

więcej niż proponowane przez świat
polityki wartości. Oznacza ona no-
wy świat – bez ucisku, cierpienia
i śmierci, a więc świat, w którym
nie ma miejsca dla szatana.

Czy Królestwo Boże łączy się
w jakiś sposób z naszym światem?
Jak mamy rozumieć słowa Jezusa
o przybliżaniu się Królestwa Bo-
żego? Czy ono już nadeszło? Czy
można jego przyjście widzieć w Je-
zusie Chrystusie i w tych, którzy
w Jezusa wierzą?
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Jezus zapowiada Królestwo
Boże

Nadejście Królestwa Bożego,
wraz z którym w świecie zapa-
nuje dobro, głosili już prorocy. Jego
zapowiedź stała się także istotą po-
słannictwa Jezusa, i Słowa Jezusa
pozwalają nam w Królestwie Bożym
widzieć doskonałość, której w pełni
nie potrafimy nazwać. Ono prze-
zwycięża ból i samotność, wojnę
i śmierć, przynosi ludziom i naturze
prawdziwy pokój. Jest uosobieniem
wolności, sprawiedliwości i pojed-
nania. Królestwo Boże przyrównuje
się do „uczty miłości”, „mieszka-
nia w domu Ojca”, „radości dzieci
Bożych”.

Dla Jezusa Królestwo Boże jest
rzeczywistością, której On daje po-
czątek. Jest ono już teraźniejszo-
ścią. Ludzie nie są w stanie stwo-
rzyć Królestwa Bożego, chociaż nie

przyjdzie ono bez ich współdzia-
łania i Ono przychodzi w Jezusie
i w ludziach, którzy za Nim idą;
w ludziach, którzy wszystko czy-
nią, aby ono nadeszło przez ich
działanie i cierpienie. Swą pełnię
i doskonałość otrzyma ono jednak
od samego Boga. Tajemnicę Króle-
stwa Bożego odkryją ludzie, którzy
uwierzą w posłannictwo Jezusa. Im
też zostanie to Królestwo powierzo-
ne (Mk 4, 11). Tylko ten, kto idzie
za Jezusem – uczy się rozumieć
Jego słowa i pojmować, co znaczy
nadejście Królestwa Bożego.

Św. Marek Ewangelista mówi
o posłannictwie Jezusa: Jezus przy-
szedł do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bli-
skie jest królestwo Boże. Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię (Mk
1, 14–15).

Jezus mówi w przypowieściach
o Królestwie Bożym

W rozmaity sposób można mówić
o wydarzeniach i ludziach. Pewne
zjawiska potrafimy dokładnie okre-
ślić, inne dają się tylko zarysować.
Rzeczy zawiłe, niejednoznaczne pró-
bujemy przybliżać, sięgając czasem
po przykłady z życia lub opowieści.
Zdarza się, że krótki wiersz wierniej
oddaje nastrój i uczucia, niż potok
słów, a twórca poprzez dzieło ar-
tystyczne zdoła wyrazić więcej, niż
badacz w naukowej rozprawie. Po-
dobnie – barwne opowiadanie sku-
teczniej pobudza naszą wyobraź-
nię, aniżeli najbardziej ścisła defi-
nicja. Może właśnie dlatego Jezus
opisywał Królestwo Boże w przy-
powieściach. Mówił, że przychodzi
ono niepostrzeżenie i zwyczajnie,
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jak ziarno, które wzrasta. Dąże-
nie do tego Królestwa porównywał
z uporczywym szukaniem zgubione-
go, niezwykle cennego przedmiotu.
Jezus nie posługiwał się definicjami,
lecz przytaczał słuchaczom przykła-
dy z ich codziennego życia. Także
przeciwnikom odpowiadał przypo-
wieściami. Pragnął, odwoławszy się
do znanych im sytuacji i zjawisk,
pozyskać ich dla Boga albo odeprzeć
stawiane przez nich zarzuty.

Tak mówił o Królestwie Bożym:
rozpoczyna się ono niepostrzeżenie,
niepozornie (jak „ziarno gorczycy”:
Łk 13, 18–19); przynosi tam, gdzie
wzejdzie, przebogaty owoc („wie-
lokrotny plon”: Mk 4, 1–8), dane
jest nam przez Boga („robotnicy
w winnicy”: Mt 20, 1–16), jest cen-
nym skarbem („skarb w roli”: Mt
13, 44), przychodzi mimo wszelkich
przeciwności („przewrotni rolnicy”:
Mk 12, 1–12), wymaga zdecydowa-
nia i czujności („dziesięć panien”:
Mt 25, 1–13) jest wielkim świętem
radości („uczta weselna”: Mt 22,
1–14).

Takich przypowieści jest wiele.
Jezus pragnął za ich pomocą „otwo-
rzyć” słuchających na zbawienne
królowanie Boga, aby ten, „kto ma
uszy ku słuchaniu”, rzeczywiście
słyszał (Mt 13, 9), a więc – dążył do
tego Królestwa.

Najkrótsza przypowieść znajdu-
je się w Ewangelii św. Mateusza:
Królestwo niebieskie podobne jest

do zaczynu, który pewna kobieta

wzięła i włożyła w trzy miary mąki,

aż się wszystko zakwasiło (Mt 13,
33).

Z Katechizmu Kościoła
Katolickiego (541–546/547–550)

Jezus zaprasza wszystkich lu-
dzi do uczestnictwa w Królestwie
Bożym. Nawet największy grzesz-
nik jest wezwany, aby się nawrócił
i przyjął bezgraniczne miłosierdzie
Ojca. Królestwo należy już tu na
ziemi do tych, którzy je przyjmują
pokornym sercem. To im objawione
są Jego misteria.

Słowom Jezusa towarzyszą licz-
ne znaki i cuda, które ukazują,
że Królestwo jest obecne w Nim,
w Mesjaszu. Wyzwalając niektórych
ludzi od ziemskich dolegliwości, nie
przyszedł On po to, aby usunąć
wszelkie cierpienia na ziemi, ale
by wyzwolić ludzi od największej
niewoli grzechu. Wyrzucanie złych
duchów uprzedza zwycięstwo Je-
zusa na krzyżu nad „władcą tego
świata” (J 12,31).

Słownik pojęć
Królestwo Boże – odpowiednie
greckie słowo oznacza właściwie
„królowanie”; w niektórych miej-
scach (przede wszystkim w Ewan-
gelii św. Mateusza) znajdujemy za-
miast wyrażenia „Królestwo Boże”
wyrażenie „Królestwo niebieskie”.

Ewangelia (grec. = dobra nowina)
– wieść o zwycięstwie po bitwie;
w Nowym Testamencie: zapowiedź
nastającego wraz z Jezusem czasu
zbawienia.
Również nazwa (tytuł księgi) czte-
rech zbiorów opowiadań o życiu,
nauczaniu i działalności Jezusa
(tj. Ewangelia według Mateusza,
Marka, Łukasza i Jana). Auto-
rzy, których nazywamy ewangeli-
stami, piszą dla określonych gmin
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chrześcijańskich, odpowiadając na
różne pytania teologiczne. Ewange-
lie powstały w latach 70–100 po
Chrystusie.

Tajemnica (Tajemnica zbawienia)
– grec. mysterion, łac. mysterium =
tajemnica): Zasadnicza wypowiedź
wiary chrześcijańskiej, której nie da

się pojąć za pomocą rozumu, lecz tyl-
ko poprzez wiarę i modlitwę w wie-
rze, rozważania, a przede wszystkim
– dzięki odważnemu działaniu; coś
niewymownie cennego, coś co daje
nam Bóg.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Ludzie niepełnosprawni

Siedmioletni Maciek i jego o rok
starsza siostra Dorota oglądali w te-
lewizji reportaż o małych dzieciach
niepełnosprawnych fizycznie i głu-
choniemych, którzy mimo swej cho-
roby czują się szczęśliwi: pokonują
cierpienie i kalectwo dzięki chę-
ci życia, odwadze, dzięki oddaniu
i miłości rodziny oraz przyjaciół.
Maciek i Dorota uznali, że jest to
wspaniałe i z przejęciem obejrzeli
cały program.

Ten przykład z pewnością po-
może choć trochę zrozumieć tę ta-
jemnicę, jaką zarówno dla dzieci,
jak i dla nas stanowi cierpienie
niewinnych dzieci.

Niesprawiedliwa, absurdalna
krzywda to problem, którego czło-
wiek pozostawiony sam sobie nigdy
nie potrafił wyjaśnić. Jedynie Jezus
na krzyżu może w tym dopomóc:
nie wyjaśnia On cierpienia ani go
nie usprawiedliwia, ale dzieli je aż
do chwili zaakceptowanej przez sie-
bie własnej śmierci. Dzięki sile swej
wiary chrześcijanin ma pewność, że
cierpienie i śmierć nigdy nie
zwyciężą. Jest to nadzieja całego
Ludu Bożego, przenikająca Pismo
święte od jego pierwszej do ostatniej
strony. Powinniśmy dawać dziecku
przykłady, że – wbrew pozorom – zło
nigdy ostatecznie nie zatryumfuje.
Podkreślajmy naszą wiarę – Jezus
pokonał zło i śmierć.

Jeżeli znamy ciężko chorych lu-
dzi, którzy dzięki wierze i miło-
ści rodziny oraz przyjaciół odnaleźli
sens życia, koniecznie rozmawiajmy
o tym z naszymi dziećmi.

Kiedy choć trochę poznają one
Ewangelię, przypominajmy im Je-
zusa, który nigdy nie był obojętny na
cierpienie innych ludzi, uzdrawiał
chorych, przyjmował odrzuconych,
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cierpiących z powodu dolegliwości
fizycznych i psychicznych, a także
napominał swych przyjaciół, by by-
li wrażliwi na ból i tragedie, by
współczuli ludziom i pomagali im
w trudnych chwilach. I właśnie dla-
tego nie wystarczy jedynie dawać
świadectwo naszej wiary i nadziei;
powinniśmy gorąco zachęcać dzieci,
aby, kiedy tylko będzie to możli-
we, robiły coś dla ludzi, którzy
cierpią.

Nie rozpamiętujmy bez końca
naszych wątpliwości typu: „Dlacze-
go Bóg, który jest dobry, zgadza się
na takie cierpienia?”. Zastanówmy
się raczej: „Co my, wierzący w Bo-
ga, możemy uczynić, aby przynieść
trochę radości i szczęścia ludziom
chorym i cierpiącym – tym, którzy
są w naszym otoczeniu i tym, którzy
są daleko?”.

Pomyślmy wspólnie, co konkret-
nie możemy zrobić, w danym przy-
padku i sytuacji. Co jest w zasię-
gu naszych możliwości: może jakaś
drobna przysługa, odwiedziny, gest
uznania czy przyjaźni – nawet gdy-
by to miało być choćby jakieś miłe
słowo czy serdeczny uśmiech dla
chorego dziecka lub staruszka, któ-
rego czasem spotykamy w parku...
A może stać nas na choćby drobną
pomoc materialną dla cierpiących
w odległych krajach.

Niech naszą dewizą będzie na-
stępująca myśl: „Nie potrafię zro-
zumieć, dlaczego ludzie muszą tak
bardzo cierpieć, ale mogę – i na
pewno powinienem – coś dla nich
zrobić”.

Opr. ks. Adam Kroll

MIŁOŚĆ BEZINTERESOWNA

Pamiętam z lat studiów, Ma-
ły Dom Dziecka przy ul. Abrahama
w Oliwie. Ile tam dzieci, czekających
na wymarzoną miłość. Prawdziwych
sierot było może 1%, a reszta to tak
zwane sieroty społeczne, których

rodzice żyją, ale nie mogą, czy też
nie chcą przyjąć swojego dziecka.
Trzeba pamiętać, że najlepszym,
niezastąpionym środowiskiem wy-
chowawczym jest dla dziecka rodzi-
na. Żaden dom dziecka, który za-
spokaja potrzeby fizyczne dziecka,
nie zaspokoi potrzeb psychicznych:
miłości i przynależności do kogoś
bliskiego. Dziecko, które dla nikogo
nie stanowi szczęścia, samo nie jest
szczęśliwe.

Rodzina, która przyjmie samot-
ne dziecko do domu za własne, daje
większe szanse akceptacji i pra-
widłowego rozwoju. Adopcja nie
rozwiązuje jednak wszystkich pro-
blemów. Większość bowiem dzieci
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opuszczonych ma rodziców, którzy
choć nie zajmują się nimi, mogą
się kiedyś odezwać. Tych dzieci nie
można adoptować – nie można dać
ich rodzinom. Można jednak zro-
bić coś odwrotnego: można rodzinę
dać dziecku. Rodzina może całkiem
bezinteresownie, bez świadomości
posiadania dziecka na zawsze, ofia-
rować swój dom potrzebującemu
jego ciepła dziecku. Można się stać
tak zwaną rodziną zastępczą, która
decyduje się wziąć do siebie dziecko
„nie nadające się” do adopcji. „Nie
nadają się” dzieci niezbyt zdrowe,
niezbyt ładne i przede wszystkim
takie, których rodzice nie chcą zrzec
się praw rodzicielskich. Taka rodzi-
na otwiera się na przyjęcie dziecka,
ale może się zdarzyć, że i na je-
go odejście – jeżeli tak będzie dla
dziecka lepiej.

Rodzinom zastępczym państwo
pomaga finansowo, gdyż to roz-
wiązanie uważa się za najbardziej
pomyślne dla porzuconych dzieci.
Ta częściowa pomoc materialna nie
równoważy jednak nakładu pracy
i przede wszystkim serca danego
dziecku. Rodziny takie nie dają
dziecku nazwiska, ale dają nieurzę-
dową, przeznaczoną dla niego same-
go miłość. Pod wpływem tej miłości
i poczucia bezpieczeństwa dziec-
ko rozkwita i nadrabia zaległości
w rozwoju. Związek ludzi dorosłych
z dzieckiem nie własnym, a do te-
go już częściowo ukształtowanym
przez wcześniejsze ciężkie przeży-
cia, nie jest łatwy. Dziecko takie
ma najczęściej trudności w nawią-
zaniu więzi uczuciowej, bo pobyt
w zakładzie nie dawał mu okazji

do nauczenia się tego. Trudnością
jest wzajemne uczenie się miłości,
która to umiejętność wcale nie jest
powszechna i nie utożsamia się ze
zdolnością przeżywania wzruszeń.

„Gdy sprawa jest trudna, gdy
rzecz wymaga nie rodzicielskiego
rzemiosła, a artyzmu, nie pewnej
lokaty kapitału, a ryzyka, nie suk-
cesów, radości i upojeń, a trudu
i ofiary, tam potrzebni jesteście wy
– rodzice zastępczy [...] którzy po-
przez beztroski szczebiot własnych
wypielęgnowanych pociech, poprzez
gwar towarzyskiego spotkania, czy
skupioną uwagę codziennego trudu,
potraficie usłyszeć wołanie nie do
was skierowane: Mamo, Tatusiu,
ratuj.” (H. Swięcicka, Dom wreszcie
własny, 1970, s. 152).

Sprawa nie jest łatwa, ale jest
możliwa. W domu, choćby ubo-
gim, ale w którym dziecko będzie
kochane indywidualnie, dla niego
samego, w domu, który dostanie
na własność, to dziecko może uka-
zać swoją prawdziwą twarz. Moc
przemieniania ma dopiero miłość
bezinteresowna, miłość na kredyt.

Otwarcie rodziny to takie ry-
zyko miłości bezinteresownej. Dom
otwarty czy zamknięty? To nie tyl-
ko problem dzieci samotnych. Do
domu otwartego wchodzi wielu lu-
dzi. Czy chronić spokój i porządek
dnia wypracowany z trudem dla
naszej rodziny, wpuszczając gości
tylko z okazji rzadkich uroczysto-
ści? Czy też stworzyć zwyczaj, że do
nas można przyjść zawsze?

Dom otwarty, pociąga za sobą
zmiany godzin, miejsc, trochę bała-
ganu. Ale jest to bałagan zewnętrz-
ny, nie jednoznaczny z chaosem we-
wnętrznym. Właśnie porządek po-
legający na wzajemnej akceptacji
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wszystkich członków rodziny jest
konieczny w miłości. Porządek po-
winien też polegać na właściwej hie-
rarchii wartości, w której drobiazgi
nie powinny stawać się przyczyną
zadrażnień.Dziecko wie, że mama
ustąpi mu chętnie we wszystkich
sprawach drobnych, ale na pewno
nie pozwoli robić przykrości innym.

Rodzina otwarta może być we-
soła, ciepła i przytulna – inaczej
nawet nie byłoby warto jej otwie-
rać. Po cóż szerzyć zamęt i chaos
dalej? Rodzinę warto otwierać, gdy
wszyscy się w niej kochają i gdy
każdy czuje się w niej potrzebny
i ważny.

Kiedy w rodzinie panuje taki
porządek miłości, nawet jeśli nie
może przyjąć samotnego dziecka
na zawsze, otworzy się niejako au-
tomatycznie. Bo do takiego domu

będą ciągnąć wszyscy, którym brak
ciepła. Będą to koledzy dzieci, cho-
dzący do szesnastej z kluczem na
szyi, a także przyjaciele dorastają-
cych synów i córek, żeby uczyć się
życia rodzinnego na żywym przy-
kładzie ciepłej rodziny, a nie na
lekcjach uświadomienia seksualne-
go. Do takiego domu chętnie przyjdą
ludzie samotni, by pogadać i zjeść
coś przyrządzonego nie w stołów-
ce. Zajdą też chętnie ludzie starzy,
których dzieci gdzieś się pogubiły
po świecie, i którzy chętnie pobę-
dą z młodszymi. Otwarcie domu
opłaci się też domownikom, oczywi-
ście nie w sensie materialnym, ale
przez wzbogacenie serc, bo dając –
otrzymujemy.

Opr. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
Jezus mnie uwolnił

Nie będę pisała o alkoholu, nar-
kotykach, okultyzmie, chociaż one
także pojawiły się w pewnym okre-
sie mojego życia. Chcę Wam na-
pisać o papierosach, które przez
kilka miesięcy rządziły moim ży-
ciem. Przyjęte jest, że palenie jest
bardzo niezdrowe i powoduje cho-
roby u palaczy. Niestety, nikt nie
mówi o tym, jakie szkody palenie
powoduje w życiu duchowym.

Po pierwszego papierosa sięgnę-
łam w wieku 15 lat. Oczywiście,
zrobiłam to z ciekawości. Na po-
czątku było to bardzo niewinne:
paliłam „słabe” papierosy w małych

ilościach, tylko na imprezach czy
w towarzystwie, żeby nie odstawać
od reszty. Z biegiem czasu zaczęłam
palić coraz mocniejsze papierosy
i w coraz większych ilościach, mu-
siałam przecież „czuć w płucach”.
Papierosy, pomimo tego, że mu-
siałam się kryć z paleniem przed
dorosłymi, stały się nieodłącznym
elementem mojego życia. W tym
czasie jeździłam też dużo na róż-
ne imprezy i koncerty. Po pewnym
czasie, imprezowanie doprowadziło
mnie do kompletnej ruiny pod każ-
dym względem – wszystko się waliło:
w domu, w szkole, nie mogłam się
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z nikim dogadać, w końcu nawet
sama ze sobą. Rzuciłam więc impre-
zy. Stopniowo odsunęłam się też od
towarzystwa, z którym spędzałam
wiele czasu i któremu, jak zauważy-
łam, na niczym więcej jak tylko na
ciągłym imprezowaniu nie zależało,
a już z pewnością nie zależało im
na mnie. Nić wiążąca nas ze sobą,
to wszelkiego rodzaju używki. Więc,
kiedy zerwałam z towarzystwem,
zerwałam także z licznymi używka-
mi, które podtrzymywały sztucznie
przy życiu naszą „przyjaźń”. Pozo-
stały przy mnie „tylko” papierosy.
Od samego początku byłam pewna,
że palę, bo chcę i lubię to robić, że
mogę – jeśli tylko zechcę – w każdej
chwili je rzucić. Niestety, okazało
się, że bardzo się pomyliłam. Po
około dwóch latach od zapalenia
pierwszego papierosa podjęłam de-
cyzję o rzuceniu palenia. Jakież było
moje zaskoczenie, gdy okazało się,
że nie mogę przestać palić! Podejmo-
wałam w przeciągu kilku miesięcy
wiele (sama już nie potrafiłabym
chyba ich zliczyć) prób rzucenia pa-
pierosów. Niestety, nic z tego. Kiedy
nie paliłam, to już po około trzech
godzinach pojawiał się potworny
głód nikotynowy, który mnie cał-
kowicie paraliżował. Nie mogłam
„działać” bez papierosa, trzęsły mi
się ręce, w oczach wszystko mi
się rozmazywało, nie mogłam my-
śleć, moim marzeniem był papieros,
a dla niego mogłabym chyba zrobić
wszystko. Wiem o tym, bo kiedy nie
miałam pieniędzy na kupno kolej-
nej paczki, szukałam niedopałków,
które podnosiłam z ziemi i wybiera-
łam z popielniczek, i paliłam, żeby

zaspokoić głód nikotynowy. Czułam
się jak wygłodniałe zwierzę, dopro-
wadzał mnie ten stan do rozpaczy,
ale, niestety, nie miałam w so-
bie ani odrobiny woli, żeby z tym
zerwać. Wiedziałam już jasno, że
z papierosami sobie nie poradzę,
bo zniewoliły i kontrolowały moje
życie. Po prostu dowodziły mną.
Zdesperowana zwróciłam się do Je-
zusa i nie zawiodłam się! Jezus po
prostu zabrał ten cały papierosowy
ciężar, który paraliżował moje życie,
który nie pozwalał mi w pełni funk-
cjonować i cieszyć się wolnością. Nie
brałam żadnych specjalnych table-
tek, które mają pomóc palaczom,
nie poddawałam się też modnym
teraz terapiom, które mają uwol-
nić od ciężaru nałogu. Zwróciłam
się po prostu do Jezusa. On mnie
uwolnił, zabrał to, co mnie przy-
gniatało i obdarzył mnie wolnością.
Chodzi tu, oczywiście, o prawdziwą
wolność, a nie o wolność opartą na
haśle „róbta co chceta”, co – jak
doskonale widać na moim przykła-
dzie – bynajmniej do wolności nie
prowadzi, a wręcz odwrotnie...

Chciałabym wykrzyczeć wszyst-
kim ludziom, że papierosy nie tyl-
ko zatruwają organizm; one także
w ogromnym stopniu degradują du-
szę i odbierają wolność. Naprawdę,
nie warto zawierać z nimi „znajo-
mości”.

Dziękuję Wam za to, że jesteście,
że mogłam się z Wami podzielić do-
świadczeniem uwalniającej Miłości.
Chwała Panu!

Ania
„Miłujcie się” 2/2002
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DOKUMENT LOKACYJNY TRĄBEK WIELKICH Z 1331 R.

W „Kanie” nr 162 z czerwca br. zamieściliśmy łaciński tekst dokumentu
lokacyjnego Trąbek Wielkich i jego polskie tłumaczenie. Poniższy tekst jest
omówieniem tego dokumentu (przyp. red.).

XIV wiek to stulecie, w któ-
rym na ziemiach dzisiejszej Pol-
ski lokuje się wiele miast i wsi.
W Kronice Krakowskiej opisującej
czasy panowania Kazimierza Wiel-
kiego (1333–1370) czytamy: „Tak
tedy król ten ponad wszystkich mo-
narchów polskich dzielnie rządził
Rzeczpospolitą; albowiem jak drugi
Salomon podniósł do wielkości dzie-
ła swoje – murował miasta, zamki,
domy. . . Za czasów tego króla w la-
sach, gajach i dąbrowach tyle założo-
no wsi i miast, ile bodaj nie powstało
kiedy indziej w królestwie polskim”.
Przez lokacje rozumiemy nie tylko
zakładanie nowych miast i wsi, ale
również przenoszenie istniejących
wcześniej osad z prawa polskiego
na prawo niemieckie. Zakładanie
nowych wsi to bardzo ciekawy pro-
ces. Inicjatora lokacji osady wiejskiej
nazywamy zasadźcą. Po spisaniu
aktu lokacyjnego między zasadźcą
a panem feudalnym, można było
przystąpić do pracy. Zakładanie wsi
było kosztowne, zasadźca musiał
być osobą zamożną. Należało wy-
tyczyć miejsce na karczmę, młyn,
wyznaczyć pastwiska, pola upraw-
ne, określić w jaki sposób przyszli
mieszkańcy mają korzystać z lasów,
rzek i jezior. W przypadku lokacji
na pniu (surowym korzeniu), czyli
miejscu, gdzie wcześniej nie było

żadnej osady, trzeba było sprowa-
dzić osadników, przygotować ziemię
pod uprawę, przewidzieć karczowa-
nie zarośli. Nowo lokowane wioski
otrzymywały lata wolnizny, czyli
czas wolny od świadczeń na rzecz
feudała. Czas wolnizny wynosił na-
wet do 20 lat. Jeśli czas wolnizny
był krótki, do 10 lat, oznaczało to, że
warunki naturalne dla osadników
były stosunkowo sprzyjające. Wolni-
zna w przypadku Trąbek wynosiła
6 lat. W dokumencie czytamy; „oby
był to czas obfitych zbiorów”, co
oznacza, że lokowano już osadę ist-
niejącą z wyznaczonymi wcześniej
polami. Zasadźca zostawał wójtem,
zawsze starannie określano jego
obowiązki i dochody, czyniono to
również wobec chłopów. Naszą wieś
lokowano na prawie chełmińskim.
Krzyżacy, tworząc prawo chełmiń-
skie, posłużyli się elementami pra-
wa magdeburskiego, węgierskiego
i flamandzkiego. Dokument wysta-
wiony 28 XII 1233 r. przez wiel-
kiego mistrza Hermana von Salza
(1210–1239) i mistrza krajowego
Hermana Balk dla Chełmna doty-
czył równocześnie Torunia. Pomy-
ślany był zarazem jako wzór dla ca-
łej prowincji, a następnie dla całego
powstającego państwa zakonnego.
Prawo to stało się źródłem rozwoju
miast i wsi. Do końca XVIII wie-
ku lokowano 225 miast oraz 1364
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wsie. Pierwotny dokument spisany
oczywiście na pergaminie spłonął
około roku 1244. Konieczne stało
się jego odtworzenie. 1 X 1251 r.
sporządzono tzw. odnowiony przy-
wilej chełmiński, osobny dla Chełm-
na i Torunia. Oryginalny dokument
przywileju chełmińskiego znajduje
się obecnie w Geheimes Staatsar-
chiv w Berlinie-Dahlem. Skoro przy
pomocy prawa chełmińskiego lo-
kowano tyle osad na przestrzeni
niemal sześciuset lat, to znaczy, że
był prawdziwym arcydziełem sztu-
ki prawniczej. Regulowano w nim
wszelkie sfery życia społecznego,
gospodarczego, politycznego. Miesz-
kańcy miast i wsi mieli dogodne
i pewne warunki do życia i rozwoju.
To właśnie dzięki temu prawu na-
stąpił rozwój rzemiosła, handlu, ar-
chitektury, sztuki. Gospodarka mo-
gła się swobodnie rozwijać, sądow-
nictwo było niezależne od kaprysu
feudała. Krzyżacy tym przywile-
jem zwalniali ziemię chełmińską od
wszelkiego cła, pozwalali swobodnie
wybierać sędziów, określali precy-
zyjnie zasady bicia monety.

Akt lokacyjny Trąbek Wielkich
wydaje mistrz Zakonu Krzyżackiego
Luther z Brunszwiku (1331–1335)
w dokumencie wymieniany jako
„brat Luder książę Brunszwiku,
Mistrz Zakonu Szpitala Świętej Ma-
rii Domu Niemieckiego Jerozolim-
skiego”. Był dziewiętnastym z kolei
Wielkim Mistrzem Krzyżaków. Uro-
dził się prawdopodobnie około roku
1275. Pochodził ze znanego rodu
Welfów, a poprzez ciotkę Helenę,
spokrewniony był z mistrzem Za-
konu Konradem z Turyngii (1240),

który był piątym z kolei wielkim
mistrzem. Jego ojcem był książę
brunszwicki Albrecht Wielki, mat-
ką Adelajda, siostra margrabiego
Bonifacego z Montferrat. Z pięcior-
ga braci dwaj wstąpili do zakonów
rycerskich, Konrad wstąpił do Jo-
anitów, a Otton do Templariuszy.
Luther wstąpił do Zakonu Krzyżac-
kiego około 1300 r. w wieku 25 lat.
Początkowo był bratem-rycerzem
w Dzierzgoniu, szybko, bo w 1308 r.
został komturem Golubia. W 1313 r.
był już komturem domowym w sto-
licy krzyżackiej w Malborku, a rok
później wielkim szatnym Zakonu.
Luther zasiedlał pustkowia, nada-
wał przywileje miejskie Dzierzgo-
niowi, Iławie i Ostródzie. W 1331 r.
został dożywotnim władcą Zakonu.
Mimo że w 1331 r. trwała już wojna
z Polską, nie należał on do zbyt
wojowniczych mistrzów. Od mie-
cza bardziej interesowały go książki
i poematy religijne. Z jego inicjatywy
Mikołaj von Jeroschin tłumaczył na
język niemiecki stare kroniki. Dbał,
aby Statuty Zakonne były prze-
strzegane. Codziennie odprawiano
Mszę świętą w intencji patronki
Zakonu lub za dusze zmarłych. To
on prawdopodobnie rozpoczął budo-
wę kaplicy św. Anny w Malborku.
Miała być ona, według jego zamy-
słu, miejscem doczesnego spoczynku
wielkich mistrzów. Zmarł w drodze
do Królewca i tam też spoczęły
jego zwłoki. W dokumencie lokacyj-
nym Trąbek Wielkich czytamy, że
zasadźcy Bertoldowi nadaje się 52
łany. W innych tłumaczeniach moż-
na spotkać określenie „włóki”. Ale
czy były to łany czy włóki? O tym
dowiemy się już w następnym nu-
merze „Kany”.

M. Paradecki

15



MŁODZIEŻOWE ZAWODY WĘDKARSKIE

21 sierpnia Stowarzyszenie Węd-
karskie „Gruba Ryba” z Trąbek
Wielkich po raz drugi w tym roku
zorganizowało zawody wędkarskie.
Tym razem były one przeznaczone
dla najmłodszych sympatyków węd-
karstwa sportowego. Górna granica
wieku uczestników zawodów wyno-
siła 16 lat. Do zawodów zgłosiło
się 15 uczestników reprezentując
6 sołectw z gminy Trąbki Wiel-
kie. Wśród tego grona wystartowała
przedstawicielka płci pięknej, Iza-
bela Bolczak z Trąbek Wielkich,
a najmłodszym zawodnikiem biorą-
cym udział w zawodach był 7-letni
Krystian Żyła z Sobowidza. Zawody
zorganizowane zostały na akwenie
wodnym w Kaczkach którego wła-
ścicielem jest Jerzy Gębura, sołtys
z Trąbek Małych. Zgodnie z regula-
minem zawodnicy mogli łowić ryby
tylko jedną wędką.

Sędzią głównym i organizatorem
zawodów był Prezes SW „Gruba
Ryba” Roman Zielke, któremu po-
magali członkowie zarządu: Brunon
Rogall, Ryszard Budzyński, Euge-
niusz Sławny oraz Michał Kowalski,
który reprezentował współorganiza-
tora, GOKSiR z Trąbek Wielkich.

Po blisko czterech godzinach ło-
wienia komisja sędziowska zważyła
i zmierzyła złowione ryby.

Lista zwycięzców przedstawia
się następująco:

I miejsce – Tomasz Szatkowski
3,10 kg, puchar dyrektora GOKSiR,
Piotra Ulatowskiego;

II miejsce – Jakub Lewańczyk
2,80 kg, puchar radnego gminy,
Jacka Gębury;
III miejsce – Karol Kapicki 2,30 kg,
puchar sołtysa Trąbek Małych, Je-
rzego Gębury;
IV miejsce – Mateusz Żyła 2,30 kg,
puchar prezesa SW „Gruba Ryba”,
Romana Zielkego;
V miejsce – Michał Leszman 2,30 kg;
VI miejsce – Wojciech Wójtowicz
2,10 kg.

W konkurencji na największą
złowioną rybę zwyciężył Karol Ka-
picki z Ełganowa, który złowił kar-
pia o długości 27,5 cm. i wyprzedził
Piotra Meggera z Trąbek Wielkich,
który złowił karpia o długości 24 cm.
Zwycięzca tej konkurencji otrzymał
nagrodę wójta gminy Błażeja Kon-
kola, piękną statuetkę rybaka.

Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali od organizatora nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu węd-
karskiego, dyplomy oraz książki –
katalogi związane z wędkarstwem,
a najlepsza czwórka zawodów zo-
stała wyróżniona pucharami.

Podsumowania i zakończenia za-
wodów dokonał Dyrektor GOKSiR
Piotr Ulatowski, który pogratulował
młodym zawodnikom osiągniętych
wyników i podziękował wszystkim,
którzy włączyli się do organizacji
tych zawodów oraz rodzicom za
przywiezienie i opiekę nad swoimi
pociechami. Szczególne podzięko-
wania skierował do Prezesa SW
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Uczestnicy i organizatorzy zawodów wędkarskich

„Gruba Ryba” Romana Zielkego
za duże zaangażowanie w przygo-
towanie zawodów oraz do Jerzego
Gębury za nieodpłatne udostępnie-
nie swojego stawu, a także do fun-
datorów nagród. Zapowiedział, że
zawody w tej kategorii wiekowej
będą ponawiawane.

W tym miejscu należy także po-
informować, że na zawodach obecni
byli rodzice, którzy tylko udzielając

dobrych rad mogli pomagać swoim
pociechom. Rodzice na zakończenie
podziękowali organizatorom za tak
dobrze przygotowane zawody oraz
za zorganizowanie dla młodzieży
czynnego wypoczynku w okresie
wakacji.

Wiesław Kempa
fot. Sebastian Zielke

WETERANI SOKOŁA EŁGANOWO

29 sierpnia w Pobłociu w gmi-
nie Linia, w powiecie wejherow-
skim odbyły się po raz jedenasty
Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego Weteranów w Piłce Nożnej
6-osobowej. Organizatorem zawo-
dów był Gminny Dom Kultury,

Urząd Gminy w Lini, przy współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim,
Starostwem Powiatowym w Wej-
herowie oraz Pomorskim Zrzesze-
niem LZS w Gdańsku. W zawo-
dach udział wzięło 7 zespołów,
które zostały podzielone na dwie

17



grupy. Powiat gdański reprezento-
wała drużyna Sokół Ełganowo, któ-
ra przed dwoma laty w zawodach
zajęła II miejsce. W meczach grupo-
wych LZS Sokół uległ 1 : 3 Wierzycy
Starogard Gdański, 1 : 2 Holendro-
wi Władysławowo oraz pokonał 3 : 2
Borkowo 1912. W meczu o V miej-
sce Ełganowo uległo LZS Strzepcz
(gm. Linia) 0 : 2. W meczu o Mi-
strzostwo, Władysławowo pokonało
2 : 0 Starogard Gdański, a w meczu
o III miejsce Bolszewo pokonało po
rzutach karnych gminę Puck.

Wszystkie drużyny otrzymały
puchary i pamiątkowe plakietki,
oraz skorzystały z ciepłego posiłku,
przygotowanego przez organizato-
rów. Medale najlepszym wręczyli
wójt gminy Linia Łukasz Jabłoński
oraz przewodniczący Rady Gminy
Linia Czesław Hinz. Nad całością

imprezy czuwał Jan Trofimowicz,
główny organizator zawodów, które
przed kilkunastu laty zapoczątko-
wali oldboje z Ełganowa.

W drużynie z Ełganowa grali:
Marcin Masa, Ryszard Dubiela, An-
drzej Radelski, Czesław Kula, Miro-
sław Czykierda, Jerzy Ptach, Seba-
stian Stec, Waldemar Baranowski,
Zdzisław Zblewski oraz Sławomir
Kusaj. Podkreślić należy, iż średnia
wieku zawodników z Ełganowa wy-
niosła aż 49,5 lat i była o wiele
wyższa od innych zespołów. W 2011
roku przypada 55 rocznica zawią-
zania koła LZS w Ełganowie. Z tej
okazji byli zawodnicy z Ełganowa
chcą zorganizować mecz bądź tur-
niej pokoleń.

Jan Trofimowicz

Weterani Sokoła Ełganowo
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 sierpnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli:

– Honorata Wrońska z Lubieszyn-
ka (gmina Nowy Wiec) i Miłosz
Fordon z Kościerzyny

– Aneta Karcz z Trąbek Wielkich
i Robert Kąkol z Reksina (gmina
Pruszcz Gdański)

***
31 sierpnia odbyła się VII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m.in. następujące tematy:

1) dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2010 rok.

a) Dochody budżetowe zwiększyły
się o kwotę 35 tys. zł;

b) zwiększono wydatki budżetowe
m.in. na:
– wynagrodzenia nauczycieli

w Szkole Podstawowej w So-
bowidzu – 61 tys. zł,

– wynagrodzenia nauczycieli
i wydatki bieżące w Szkole
Podstawowej w Mierzeszynie –
32 tys. zł,

– wynagrodzenia nauczycieli
w Szkole Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich – 97 tys. zł,

– remont szatni i klas w Szko-
le Podstawowej w Trąbkach
Wielkich – 30 tys. zł,

– remont budynku Szkoły Pod-
stawowej w Kłodawie –
30 tys. zł,

– remont pieca c.o. w Szkole
Podstawowej w Czerniewie –
4,5 tys. zł,

– organizację obchodów XX-lecia
samorządu – 5 tys. zł,

– organizację pobytu polskich
dzieci z Białorusi – 9,5 tys. zł,

– nagrody pieniężne dla sołectw
za udział w Pucharze Gminy
Trąbki Wielkie – 16 tys. zł,

– organizację dożynek w Trąb-
kach Wielkich – 10 tys. zł,

– zakup instalacji alarmowej dla
OSP Mierzeszyn – 5,7 tys. zł;

c) zmniejszono plan wydatków na
modernizację Ośrodka Zdro-
wia w Mierzeszynie o kwotę
311 tys. zł.

2) Przyjęto program usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest
dla terenu gminy Trąbki Wielkie.
3) Podjęto uchwały w sprawie wy-
stąpienia do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z wnio-
skiem o zmianę urzędowych nazw
miejscowości:
– z obecnie obowiązującej nazwy

„Gołębiewo” na „Gołębiewo Wiel-
kie”;

– z obecnie obowiązującej nazwy
„Elganowo” na „Ełganowo”.

4) podjęto uchwały w sprawie zawar-
cia porozumień dotyczących współ-
pracy Gminy Trąbki Wielkie przy
realizacji projektu pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej Trąbki Wielkie
– Ełganowo” z następującymi pod-
miotami: Powiat Gdański, Nadle-
śnictwo Kolbudy, Przedsiębiorstwo
Budowlane „Górski” z Gdańska, Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Gdań-
sku i Przedsiębiorstwo Budowlane
„Kwiat Bud” z Ełganowa.

***
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Państwo Młodzi Honorata i Miłosz Fordonowie

Państwo Młodzi Aneta i Robert Kąkolowie
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31 sierpnia w auli im. Jana
Pawła II w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbyło się uroczy-
ste odsłonięcie malowidła ścienne-
go „Tchnienie wieków”, połączone
z koncertem w wykonaniu Euge-
nii Mazur (fortepian), Przemysława
Mazura (skrzypce), Moniki Schu-
chardt (śpiew) i Janusza Beyera
(akompaniament). Wykonawcą ob-
razu, przedstawiającego znane po-
staci z różnych epok, jest młody
artysta Bogusław Roszak z Trąbek
Wielkich.

***

W dniach od 5 do 12 września
w naszej parafii miał miejsce Tygo-
dniowy Odpust Ku Czci Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. W nie-
dzielę 12 września, odprawiona
została uroczysta suma odpustowa
w intencji rolników i podziękowania
za plony, koncelebrowana przez licz-
nie przybyłych kapłanów pod prze-
wodnictwem Ks. Biskupa Ryszarda
Kasyny. Przed Mszą św. wyróżnio-
no najpiękniejsze korony żniwne.
Marszałek Senatu Bogdan Boru-
sewicz wyróżnił wieniec z gminy
Linia. Poseł Piotr Ołowski pierw-
szeństwo przyznał wieńcowi z Ja-
gatowa. Starosta Gdański Cezary
Bieniasz-Krzywiec za najpiękniej-
szą uznał koronę z Mierzeszyna.
Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej
Zenon Bistram wyróżnił wieniec
z Gołębiewa Wielkiego. Wójtowi
Gminy Trąbki Wielkie Błażejowi
Konkolowi najbardziej spodobała
się korona żniwna przygotowana
wspólnie przez mieszkańców Czer-
niewa i Czerńca. Następnie Ksiądz

Biskup wręczył wyróżnienia rodzi-
nom nominowanym przez Kapitułę
Promującą Wzorowe Rodziny. Tytuł
wzorowej Rodziny i statuetkę św.
Wojciecha otrzymali Gabriela i An-
toni Szymańscy z Gdańska. Z naszej
gminy takie zaszczytne wyróżnienia
otrzymali: Danuta i Jerzy Broko-
sowie oraz Gabriela i Krzysztof
Jagłowie z Trąbek Wielkich, Józe-
fa i Benedykt Bugowie z Kaczek
oraz Iwona i Janusz Waśkiewiczo-
wie z Postołowa. Oprawę muzyczną
Mszy św. zapewnił Chór „Bel Can-
to” pod dyrekcją Michała Olejnika.
Po Mszy św. zaproszeni goście spo-
żyli wspólny obiad w Gimnazjum
oraz w Szkole Podstawowej. Po
południu na stadionie odbyła się
biesiada dożynkowa, podczas której
widzowie podziwiali występy arty-
styczne (Chór „Bel Canto”, zespół
ludowy „Gzuby Kociewskie”, ka-
baret „Świerszczychrząszcz” oraz
gwiazda wieczoru – zespół „Gol-
den Life” z Gdańska). Parafialna
Caritas zorganizowała loterię fan-
tową, która cieszyła się ogromnym
powodzeniem. Głównymi nagroda-
mi w loterii były m.in. 2 kuchenki
mikrofalowe, odkurzacz i telewi-
zor LCD. W czasie imprezy odbyło
się także podsumowanie gminnego
konkursu „Piękna Wieś”. W katego-
rii zagród nierolniczych zwyciężyła
posesja Henryki i Zbigniewa Krzy-
wych z Kleszczewa, a w kategorii
zagród rolniczych pierwsze miej-
sce zajęła posesja państwa Banasik
z Mierzeszyna. Do tańca przez cały
wieczór przygrywała kapela „Hot
Line”. Imprezę na stadionie zakoń-
czył pokaz sztucznych ogni.
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***

10 września odbyła się VIII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m. in. następujące tematy:

1) dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2010 rok.

a) Dochody budżetowe zwiększyły
się o kwotę 35 tys. zł;

b) zwiększono wydatki budżetowe
m.in. na:
– wynagrodzenia nauczycieli

i zakup opału w Szkole Podsta-
wowej w Kłodawie – 64 tys. zł,

– nagrody dla sołectw za uczest-
nictwo w dożynkach gminnych
w 2009 r. – 3,6 tys. zł,

– doposażenie świetlicy w Cząst-
kowie i organizację warszta-
tów plastyczno-historycznych
– 13 tys. zł,

– remont Szkoły Podstawowej
w Sobowidzu – 30 tys. zł,

– dotacje na zakup paliwa dla
OSP Ełganowo, Rościszewo
i Trąbki Wielkie – 12 tys. zł,

– wykup działki na poszerze-
nie drogi gminnej w Trąbkach
Wielkich – 10 tys. zł,

– remont mostu nad jeziorem
w Sobowidzu – 9 tys. zł,

– remont dachu na starym bu-
dynku Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie – 30 tys. zł,

– montaż instalacji alarmowej
w Szkole Podstawowej w Mie-
rzeszynie – 10 tys. zł;

c) zmniejszono plan wydatków na
modernizację Ośrodka Zdro-
wia w Mierzeszynie o kwotę
200 tys. zł.

2) Zatwierdzono Plany Odnowy
Miejscowości: Czerniewo, Drzewi-
na, Graniczna Wieś, Kaczki, Kłoda-
wa, Łaguszewo i Warcz.

3) Podjęto uchwały w sprawie nada-
nia nazw ulic w Mierzeszynie i Trąb-
kach Wielkich.

4) Wyrażono zgodę na zamianę
działki gminnej nr 231/32 o pow.
0,2140 ha na działkę prywatną nr
231/40 o pow. 3,3958 ha w związ-
ku z planami budowy przez Gmi-
nę oczyszczalni ścieków w Doma-
chowie.

5) Przyjęto aktualizację „Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy
Trąbki Wielkie na lata 2010–2013
z perspektywą na lata 2014–2017”.

6) Przyjęto aktualizację „Progra-
mu Ochrony Środowiska dla Gminy
Trąbki Wielkie na lata 2010–2013
z perspektywą na lata 2014–2017”.

Po sesji, w sali Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w budynku Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich, odbyło
się podsumowanie projektu współ-
finansowanego ze środków Unii
Europejskiej pn. „Upamiętnienie
ofiar nazizmu”. W spotkaniu licznie
uczestniczyła młodzież gimnazjalna
oraz radni i sołtysi. Zebrani obejrzeli
fragmenty filmów dokumentalnych
oraz wysłuchali prelekcji na te-
mat genezy faszyzmu niemieckiego,
wygłoszonej przez dyrektora Gim-
nazjum Mariusza Paradeckiego.

Opracował S. D.
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Ks. biskup Ryszard Kasyna wręcza wyróżnienia rodzinom z naszej parafii Danucie
i Jerzemu Brokosom (u góry) oraz Gabrieli i Krzysztofowi Jagłom (na dole)
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Festyn odpustowy w Trąbkach Wielkich – występ gwiazdy wieczoru – zespołu
„Golden Life” z Gdańska

Budowa kościoła w Ełganowie, zdjęcie z 18 września 2010 r.
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WIERSZE

Matka Boska Siewna
Pani jesienna idzie polem
spogląda na sprzątniętą rolę
a że to matka troskliwa
sprawdza porządek po żniwach.
Bo tylko matka zadbała
co pośród pól tych stąpała
z zebranych resztek ugory
zasiewa na nowe zbiory.
A gdy zasiała już wszystko
nawet najmniejsze ściernisko
pobłogosławi gałązką
jesienną naszą polską
by z tego co rozsiała
chleba obficie miała
Ojczyzna nasza kochana
jej całym sercem oddana.

Jan Orczykowski

Dożynkowe wieńce
Do Maryi niosą wieńce
z plonów żniwnych w podzięce
kłosów żyta i pszenicy
kwiecia z całej okolicy
jest też jęczmień nawet zioła
wszystkie spięte dookoła
w różny sposób w jedną całość
kompozycją jest wspaniałą.
W nich ozdoby różnorakie
Pomysłowy piękny bukiet
Do Maryi przyniesiony
Za jej wsparcie dobre plony
Od tych którzy orzą sieją
I żywności są nadzieją.

Jan Orczykowski

Kochana przez wieki by była na wieki
Między Bugiem a Odrą i Wisłą pośrodku
jest Ojczyzna kochana miejsce naszych przodków
od Piastów poprzez rody co później rządziły
przez zabory co wrogie siły tu przybyły
wolność się pojawiła po czasach udręki
krótka niepodległość i znów wojny męki
przyszło wyzwolenie powiedzieć by można
choć człowiek w tej wolności wielu krzywd też doznał.
Solidarność nadeszła nowe wyzwolenie
znikło zniewolenia człowieka schorzenie
a my z naszej historii wyciągnijmy wnioski
jaka dziś najlepsza jest droga dla Polski
przypomnieć tu trzeba homilie papieża
naszego rodaka co ziemie przemierzał
a mówił o swej Matce Ojczyźnie o stanach
obowiązku by była przez wszystkich kochana.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2010

1. Za śp. Agnieszkę, Kazimierza
i Mieczysława Trochimiuków

2. W intencji pielgrzynki rolników
na Jasną Górę, o owoce duchowe
tego pielgrzymowania

3. 730: Za śp. Magdalenę i Wernera
Zielke
900: Za śp. Helenę Orlikowską
(7. rocznica śmierci)
900, Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Jerzego Ptacha w 50. urodziny
1100: a) Za śp. Hannę, Wojciecha
i Mirosława Kowalewskich
b) Dziękczynna za plony dla
wioski Kleszczewo
1800: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Magdaleny Selka w 19. urodziny

6. Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptach i Elwart

7. Za śp. Sylwestra Reimus
(12. rocznica śmierci)

8. Za śp. Bronisława (21. rocznica
śmierci) i Annę Sokołowskich

9. a) Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Józefa Stolc w 85. urodziny
b) Za śp. Jadwigę Bukowską
(4. rocznica śmierci)

10. 900: Za śp. Władysława Szostka
900, Czerniewo: Dziękczynna,
o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Heleny Cieszyńskiej
w 90. urodziny
1100: Za ofiarodawców,
kwestarzy i budowniczych
kościoła w Ełganowie

12. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Jadwigi
Pianowskiej w urodziny
b) Za śp. Ryszarda (7. rocznica
śmierci) i Jarosława Kruków

13. a) Za śp. Martę i Edwarda
Lempkowskich
b) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Księdza
Proboszcza (int. nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św.)
Czerniewo: Za śp. Alfonsa
Zulewskiego (13. rocznica
śmierci)

14. Za śp. Helenę, Mieczysława
i Daniela Rucińskich

15. Za śp. Leona Jaszewskiego
i o nawrócenie w rodzinie

16. a) Za śp. Pawła Hensel
(9. rocznica śmierci)
b) Za śp. Teodora Wiebe,
Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

17. 730: Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Karoliny
i Tomasza Hetmańskich
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa
900, Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Bożeny i Jarosława Grotów
w 19. rocznicę sakramentu
małżeństwa
1100: Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta Dubielę

18. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Bożeny
i Jerzego Surmów w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa

20. Czerniewo: a) Za śp. Marię
Roda (3. rocznica śmierci)
b) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków

21. Za śp. Łucję Selka (w rocznicę
urodzin)
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22. Za śp. Renatę Dunst (2. rocznica
śmierci)

23. a) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Krystyny i Janusza Dończyków
w 17. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Zofię Trofimowicz
i zmarłych nauczycieli z naszej
parafii

24. 730: Za śp. Urszulę i Annę
Kinder oraz zmarłych z tej
rodziny
900, Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Ireny i Józefa Ziemann
w 45. rocznicę sakramentu
małżeństwa

25. a) Za śp. Marię (2. rocznica
śmierci) i Jakuba Czerw oraz
Krystynę Kreft
b) Za śp. Franciszka
Jaszewskiego (8. rocznica
śmierci) oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

26. a) Za śp. Martę i Bernarda
Lefańczyków
b) Za śp. Marię i Jakuba Czerw

27. Za śp. Bertę i Jana Stefanów
oraz ich rodziców
Czerniewo: a) Za śp. Helenę
i Józefa Rodów
b) Za śp. Alfonsa Kornath
(9. rocznica śmierci)

28. Za śp. Tadeusza Banaczyka
29. Za śp. Władysława Kankę
30. Za śp. Mieczysława, Helenę,

Bożenę i Daniela Rucińskich,
Ryszarda, Jarosława i Danutę
Kruków oraz Danutę Plicht

31. 900, Czerniewo: Za śp. Metę
Zimmermann
1100: Za śp. Jana i Krystynę
Hościło
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
4 października: Oskar Pauls, Dawid Jan Szostek,

Filip Paweł Mucha

Rocznice sakramentu małżeństwa
17 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Karoliny

(z d. Dopierała) i Tomasza Hetmańskich
1 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Anny

(z d. Grzywacz) i Łukasza Baumgartów
15 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Beaty

(z d. Marciniak) i Michała Świerżewskich
22 października: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Edyty

(z d. Smolak) i Marcina Pirchów
7 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Beaty

(z d. Sikora) i Mariana Rekowskich
7 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Zofii

(z d. Zalewskiej) i Janusza Jarominów
28 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty

(z d. Kusz) i Janusza Zarzecznych
20 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Marzeny

(z d. Köhler) i Artura Mika
6 października: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Ludwiki

(z d. Cieplińskiej) i Waldemara Zdunów
18 października: 40. rocznica sakramentu małżeństwa Bożeny

(z d. Knitter) i Jerzego Surmów

ODESZLI DO PANA

25 sierpnia: zmarła śp. Mieczysława Węglarz
7 września: zmarł śp. Jan Hościło z Czerńca
20 września: w wieku 79 lat zmarła śp. Monika Narwojsz z Trąbek
Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


