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PIĄTY RODZINNY RAJD
ROWEROWY ŚLADAMI
KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA
Mierzeszyn – Trąbki Wielkie 22 lipca 2018

Piękna słoneczna pogoda, temperatura bliska 30
stopni Celsjusza, wyśmienite humory i kilkunastu
rowerzystów, którzy po raz piąty zebrali się na
krótkiej modlitwie przy grobie Ks. Jana Pawła
Aeltermanna by modlić się o rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego naszego Męczennika II wojny
światowej.
Tradycyjnie trasa prowadziła spokojnymi
drogami pośród uroczych wyżynnych krajobrazów,
w lesie, pośród pofalowanego morza pól i łąk.
Uczestnicy w drodze do sanktuarium maryjnego
w Trąbkach Wielkich odwiedzili po drodze
kapliczkę w Zaskoczynie, następnie skierowali
się w kierunku Czerniewa by tam tuż przed szkołą
skręcić w starą brukową uliczkę prowadzącą do
asfaltowej drogi przy której znajduje się ogromny
głaz, i dalej prowadzi przez strumyk i las do
wybudowań Trąbek Wielkich przy ul. Kunegundy
Pawłowskiej. O godz. 16.00 po godzinnej jeździe
rowerami rozpoczęła się Msza święta w intencji
rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
ks.
Aeltermanna, którą poprowadził ks. Andrzej
Sowiński. Pielgrzymów na początku powitał
proboszcz trąbkowskiej parafii ks. Bolesław
Antoniów. Jak zwykle trafiły się wymowne
czytania liturgiczne, które łatwo można skojarzyć
z żywotem ks. Aeltermanna - 1. czytanie (Jr 23,
1-6), 2. czytanie (Ef 2, 13-18), Ewangelia (Mk 6,
30-34). W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy m.in.
takie słowa: „Biada pasterzom, którzy prowadzą
do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska.”
Znając dokonania naszego przedwojennego
Proboszcza, Jego charyzmę może dziekować za
takiego Pasterza, który w czasach kroczącego
po władzę nazizmu na Zachodzie i zagrażającemu
nam ateistycznego bolszewizmu na Wschodzie,
potrafił wiernie stać przy Krzyżu Chrystusa,
bronić Go i skupiać wokół Niego tłumy wiernych.
Po zakończonej liturgii wszyscy uczestnicy,
rowerzyści i ci, którzy dotarli do sanktuarium
samochodem, stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
W Domu Pielgrzyma czekał na uczestników pyszny
dwudaniowy obiad tradycyjnie przygotowany
przez Mariannę Kozimor. Ok. 18.00 wyruszyliśmy
z Trąbek Wielkich do Mierzeszyna.
To już piąty jubileuszowy Rodzinny Rajd śladami
ks. Jana Pawła Aeltermanna. To obliguje mnie do
dokonania małego podsumowania. Pierwszy rajd
odbył się w wakacje 2014 roku. Wtedy pośród
złocistych zbóż odprawiliśmy polową Mszę
świętą w miejscu zamordowania ks. Aeltermanna
w Nowym Wiecu. W 2015 roku odwiedziliśmy
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Przywidz,
który
stanowił
cześć
parafii
Mierzeszyn-Przywidz. Ks. Aeltermann odwiedzał
tamtejszy kościół filialny, podziwiał przyrodę
i napisał książkę o walorach turystycznych tego
terenu. W 2016 roku odwiedziliśmy świątynie
w Wysinie, gdzie wg relacji ks. Aeltermann był
przetrzymywany wraz z innymi więźniami
jesienią 1939 roku. W 2017 roku kolejnym celem
podróży była zabytkowa świątynia w Pręgowie,
który wspominany był jako ważny przystanek
w wędrówkach przyrodniczych do Mierzeszyna
i Przywidza. Jubileuszowy wypad zawitał do
sanktuarium w Trąbkach Wielkich, które jako
dziekan dekanatu Gdańsk Wieś ks. Aeltermann
z pewnością wiele razy odwiedzał, chociażby przy
okazji spotkań z ks. Głowienką z Trąbek Wielkich.
Łącznie we wszystkich rajdach udział wzięło
ok. 185 uczestników, którzy w pięciu edycjach
przemierzyli trasę o łącznej długości ok. 130
km. Wiemy, że to już się wydarzyło. Nie wiemy
natomiast co przyniesie przyszłość. Czy w tej
samej formule spotkamy się za rok, a może pojawi
się jakiś inny pomysł by kontynuować dzieło
modlitwy o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego
ks. Aeltermanna? Nie wiemy. Bądźmy dobrej
myśli, nie wszystko zależy od nas.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie
podziękować ks. Andrzejowi Sowińskiemu za
objecie tej inicjatywy duszpasterska opieką,
Mariannie Kozimor za wielkie serce, oddanie
naszej sprawie i wsparcie gastronomiczne oraz
Ewie Papis za bezcenną, konsekwentną pomoc
w organizacji przedsięwzięcia. Dziękuję także
wszystkim uczestnikom za udział, pozytywny
odzew na zaproszenia do kolejnych edycji
i za każde dobre słowo. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję.
MARIUSZ CZERWIŃSKI

Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy śladami
ks. Jana Pawła Aeltermanna
Mierzeszyn - Nowy Wiec, 20 lipca 2014 roku
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Drugi Rodzinny Rajd Rowerowy śladami
ks. Jana Pawła Aeltermanna
Mierzeszyn - Przywidz, 16 sierpnia 2015 roku
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Czwarty Rodzinny Rajd Rowerowy śladami
ks. Jana Pawła Aeltermanna
Mierzeszyn - Pręgowo, 23 lipca 2017 roku

Trzeci Rodzinny Rajd Rowerowy śladami
ks. Jana Pawła Aeltermanna
Mierzeszyn - Wysin, 7 sierpnia 2016 roku
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