
KASZËBI ZNA W KÒSCE LE

Eùge niusz Prëczkòwsczi

P òdług Re gio nalnégò Infòrma to ra, ja czi do pòłowë 2009 rokù kòżdi mie sąc
rëchtowôł Ja nusz Kòwal sczi i ògłôszôł w „Pòme ra nii”, le no w dwa dze sce dwùch

pa ra fiach na Kaszëbach1 je rôz w mie są cu òdprôwiónô mszô swiãtô z li tur gią sło wa
w jãzëkù ka szëbsczim. We Wiôldżi Wsë takô mszô bëła co tidzéń, zôs w czi lenôsce
jin szich pa ra fiach czi le ra zy w rokù. Czej bëło to drëkòwóné, tej më wie dzelë dosc
do brze, jak sã przedstôwiô prôwdzëwi stón bëcégò kaszëbiznë w Kòsce le na Kaszëbach.
Kò to tak bë sã zdôwa ło, że corôz le pi bë mia ło bëc. Są doch li tur giczné ksãdżi, tej -sej
je czëc ò spek takùlarnëch wëda rze niach kaszëbsczich zrze szonëch z Kòscołã, przi kła -
dowò hi sto riczné piel grzim czi do Swiãti Ze mi czë Rzimù, abò chòcbële òdpùstë
w wiôldżich kaszëbsczich sank tu ariach w Swió no wie i Swôrze wie. Në ale je ji na czi.
Jak le no sedz ba Ra dia Kaszëbë prze niosłô òsta do Rëmi, nie chóné òstałë kaszëbsczé
msze2 w Wiôldżi Wsë, pò kaszëbskù sã ju téż nie òdprôwiô na Wigòdze3, Ba bich Do -
łach, Gnie wi nie, Kòstkòwie i Kòscérznie. Pò prze cygù ks. Wal de ma ra Na czka i smiercë
ks. Sta ni sła wa Dëłôka je wiôldżi ji wer, żebë we Gduńskù i Sopòce ùtrzi mó ny béł
donëchcza sny stón. Dzãka pòmòcë ks. dr. Lesz ka Jaż dżew sczégò ze Gduń ska Zaspë
ùdôwô sã jesz pro wadzëc da li kaszëbsczé we spól notë na Przëmòrzim, Mò re nie i przë
kòsce le sw. Ja na we we strzódkù mia sta. Pò kaszëbskù òdprôwiô sã téż w Ma tar ni, dze
jesz je wie le miesz kań ców, co nôte ral no gôda ją w rod ny mòwie. 

Czej prze zdrzimë geògra fiã ce le bra cji kaszëbsczich mszów, tej do zdrzimë jednã
dëcht cze ka wą normã. Jaż w dwanôsce (na dwa dze sce dwa) przëtrôfkach msze te są
rëchto wóné w Trój mie sce, co le ma ło przez we spól notë, co sã parłãczą kòle nich, dlô
ja czich są òne nôpier szim łącz nikã. To téż sã do tikô Par tu KPZ w Sopòce, ja czi

1 Są to: Gduńsk (Główné Mia sto, Ma tar niô, Mòre na, Òsowô, Przëmòrzé), Gdi niô (Ba bié Dołë, Czi -
sowô, Òksëwié, Pògòrzé Górné, Strzód mia sto, Wiôldżi Kack), Ba ni no, Gòscëcëno, Kar tuzë (na zmianã
w dwùch z trzech pa ra fii), Kòleczkòwò, Kòscérzna (na zmianã w dwùch pa ra fiach), Prãgòwò, Przedkòwò,
Przëwidz, Sopòt, Wej rowò i Żukòwò.

2 Ter min „mszô kaszëbskô” je le no mëslo wim skrócënkã. Pò prôwdze më tu roz mie jemë mszą
w pòlsczim jãzëkù i sztëczka ma li tur gii pò kaszëbskù. Co le ma ło są to: mszalné czëta nia, kôza nié
i mòdlëtwë wiérnëch, rza dzy Ewa nie liô, a czësto ma ło psalm i Mòdlëtwa Pańskô. W rzôdczich przë -
trôfkach, np. w Ba ni nie, pò kaszëbskù są téż czëtóné: Akt pòkùtë, Chwa ła na wi ża wach Bògù, Wëzna -
nié wiarë i Swiãti, swiãti.

3 W lëpiń cu 2012 rokù na Wigòdã przëszedł ze Sta ro gar du no wi wi ka ri, ks. Mi rosłôw Wãser sczi
znó ny rëchli z òdprôwia niô kaszëbsczich mszów w Kòstkòwie. Dôwô to w tim przëtrôfkù ja kąs nôdzejã
na zmianã na lepszé.
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pòwstôł z ùdbë dze ja rzów Par tu KPZ we Gduńskù w òpiar cym ò nôleż ni ków z Sopòtu
mòcënkò wprzëgłëch w rëchto wa nié mszów na Przëmòrzim, Gduńskù i Mòre nie,
a pòtemù téż w Sopòce. Pòsobné sztërë cy kliczné msze rëchto woné są w nôblëższim
òkòlim Trój mia sta, to je w pa ra fiach: Chwaszczëno, Ba ni no, Żukòwò i Prãgòwò. We
wszëtczich przëtrôfkach òrga ni za to ra ma są do brze ze so bą zdrëszoné môlowé par të
KPZ. W ma linkò jin szich môlach òrga ni za to ra ma bëlë abò są mi łot nicë kaszëbiznë
(Wigòda, Strze bielëno) abò ksãża, ja czi ro bią w tëch pa ra fiach (Gòs  cëcëno, Wej rowò,
Kòscérzna, Przedkòwò), a téż partë KPZ (Kar tuzë, Przëwidz). Do te w roz ma jitëch
pa ra fiach bi wa ją msze z kaszëbską li tur gią przë leż noscë môlowëch ùroczëznów. 

Z tegò pò wiérzkù przezdrzënkù wëchôdô, że felëje ca łow ny stra te gii roz wi ju
bëtnoscë kaszëbiznë w Kòsce le. Przódë bra ło to na se Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrze -
sze nié na przódkù z Òglo wim Za rządã. Dzys co le ma ło je to na chrzep tach môlowëch
zdrëszënów, jaczé dze ja ją òd pòczątkù lat 90-tëch ùszłégò wiekù (np. Przëmòrzé,
Gduńsk cen trum, Mòre na, Wiôldżi Kack), czë w pier szi de ka dze XXI wiekù (Òsowô,
Ma tar niô, Czi sowô). W dze ło to wprzëgłé są dërch te sa me òsobë, chtërne zna ją 
li tur giczné ksãdżi i roz mie ją téż przërëchto wac mòdlëtwë wiérnëch. Przódë nie bë-
ło letkò rëchto wac te msze, bò fe lo wa ło przënôleżnëch knégów. Terô ni ma tegò 
jiw ru ni jak. Kaszëbskô rëszno ta, przez wiãcy jak pół to ra wiekù, w ti spra wie do-
kòna ba ro wie le. Nôwiãkszé do kazë ùkôzałë sã w òstat ny de ka dze XX i w pier szi
XXI wiekù, chòc pòcząt czi do lmaczënków na tchnionëch ksãgów na kaszëbsczi bëłë
ju w XVI i XVII wiekù.

Są to „Du chow ne pie snie” z 1586 rokù przed ol ma czoné przez Szi mó na Kro fe -
ja4. Dokôz nen (a téż pòsobné tegò ôrtu wëdôwiznë, m. jin. Mi cha ła Pon ta nu sa) ùdo -
ka zni wa ją, że lëter sczi ksãża, co służëlë na Kaszëbach, òdprôwielë w mòwie swòjëch
wiérnëch, bez to twòrzëlë zarô spòdlé kaszëbsczégò jãzëka lëte racczégò. Nie bëło
jesz tej kaszëbsczi òrto gra fii, tej zazérelë do ter mi no lo gii i zôpisënkù pòlsczégò.
Mòże bez to miec swiądã, że bëłë to do lmaczënczi na pòlsczi jãzëk. Je w nich rów -
nak wie le kaszëbsczich słów. Jich zwãk më mielë leż nosc czëc w przesnôżi, ak tor -
sczi in ter pre ta cji Da nutë Sten czi òb czas II czëta niégò nôstar szich tek stów kòscelnëch
w Wej ro wie, w òbji mie cy klu „Ver ba sa cra” w rokù 20055. Sten ka czëta téż wëjim -
czi „Pe rikòpów Smôłdzyń sczich” z I pòłowë XVIII wiekù, ò ja czich prof. Ja dwi ga
Ze niukòwô na pi sa: Ma my tu do czy nie nia z po cząt ka mi pro ce su, któ ry mógł by do -
pro wa dzić do po wsta nia ka szub sko – sło wiń skie go ję zy ka li te rac kie go. Wzię cie za
pod sta wę pod le ga ją ce go już pew nym nor mom (tak że pi sa nym) i ma ją ce go tra dy cję
pi śmien ni czą pol skie go ję zy ka li te rac kie go i na sy ce nie go ele men ta mi po tocz ne go ję -
zy ka Ka szu bów i Sło wiń ców da ło by z cza sem no wy li te rac ki ję zyk sło wiań ski, gdy by
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4 Du chow ne Pie snie D. Mar ci na Lu the ra y yn szich na boż nich mę żów z nie miec kie go w sla wię sky
ję zyk wi ło żo ne przez Szy mo na Kro fea, słu gę sło wa Bo że go w By to wie, Gdańsk 1586.

5 Ver ba sa cra Mo dli twy ka tedr pol skich. Bi blia Ka szub ska, Naj star sze ka szub skie tek sty bi blij -
ne 1586-1850, Wej rowò 2005.
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pro ces ten nie zo stał w za rod ku za ha mo wa ny przez po stę pu ją cą na Po mo rzu ak cję
ger ma ni za cyj ną6.

Zôs pierszé do lmaczënczi na ka tolëcczim gruń ce parłãczą sã bezpòstrzédno ze
wzrostã et nicz ny i nôrod ny swiądë w Eu ro pie. W tim cza su, nazéwó nym „Zymkã
lëdów”, òbsa dzoné są kòrze nié kaszëbsczi rësznotë, ja czi òjcã je Flo rión Cenôwa. Ju
wnen czas òn rzekł, że drżéniã ja wer notë i kùlturë Kaszëbów je jãzëk7, ja czi sztôłtëje
zbiérną i òso bi stą wëòbra zniã, wëznôczô spe cy fikã òdbiéru rzeczëwi stoscë, de fi niëje
swiat wôrtno tów i dëchòwé żëcé8. 

Cenôwa na pisôł wie le tek stów pò kaszëbskù, w tim zro bił do lmaczënczi Mòdlëtwë
Pań sczi wëdrëkòwó ny w jegò „Xą żecz ce dlo Ka sze bov” z 1850 rokù. Prze ło żił téż
„Dzesãc Bòsczich przëkôza niów”. Dzãka badéro wa nióm prof. Zygmùnda Szult czi
më wiémë ò do lmaczënkach jin szich mòdlëtwów. Przëniosłë je na ma wëdóné w 2004
rokù „Tek sty wię zien ne” Flo ria na Cenôwë. We strzód nich są mòdlëtwë: przed i pò
je dze nim, renô i wie czórnô. Wszëtczé są ba ro pòdobné do tek stów znónëch na ma
z mòdlëtew ni ka „Më trzi mómë z Bògã”, chòc do lma cze negò dokôzu nie znelë tek -
stów Cenôwë sprzed pół to ra wiekù. Wôrt je za cy to wac chòcle jednã z nich. Je to
wie czórnô mòdlëtwa: Dzëkùjã To bie, mój Òjcze nie bie sczi, przez Jezësa Chri stu sa,
twòjéhò ùkòchónéhò Sëna, że të jes mie tehò dnia ła ska wie òbro nił; ë proszã ce abë
jes mie òdpùscył mòje wszëtczé grzéchë, dze jô jem co nie spra wiedlëwie zro bił, ë miã
ti nocë ła ska wie òchro nic ra cził. Bò jô se bie saméhò, mòje ca ło ë dëszã ë wszëtczé
rzeczë w twòje rãce pòlécajã. Twój swiãti aniół stróż niech je ze mną, abë czart
przeklãti ni miôł żódnéhò przëstãpù do mie. Amen. 

Pierszô pòło wa XX wiekù nie przënio sła nick machtnégò na ti ni wie. Trze ba le -
no do zdrzec pòwsta nié czi le snôżich pie sni ò re li gij ny te ma ti ce, òsoblëwie Ja na Trep -
czi ka. Nôpiãkniészô – czãsto dzys spiéwónô w kòsco łach – to je pie sniô ò wôżnym
ti tu le „Òjcze nasz” na pi sónô we spół z Alek sandrã Labùdą. Pier szi rôz bëła
wëdrëkòwónô w spiéwnikù „Kaszëbsczi pie sniôk” w rokù 1935. Òba ji przënôlégelë
do ge ne ra cji kaszëbsczich dze ja rzów nazéwónëch Zrze sziń ca ma, jak téż ks. Frãcëszk
Grëcza, chtëren zarô pò zakùńcze nim wòjnë, na òdpùsce Mat czi Bòsczi Séwny 8
séwni ka 1945 rokù w Swió no wie pra wił pò kaszëbskù kôza nié. Dzãkòwôł Ma tin ce
za cud wòlnotë, gôda jącë: Błogòsła wië mi lecz no Tatczëznie naji kaszëbsczi lubòtny,
błogòsła wië naj im pòlóm a wòdóm, bë nóm dałë dosc żëwnotë. Bło go sła wië wsóm
a mia stóm, bë w nich do brze sa dze ja ło, bło go sła wië naj im chëczóm, bë szczeslëwòsc,
spòkój w nich ja sniałë. Bło go sła wië na ma, najô Pa nien ko, wiérnym swim dze cóm9.

112 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

6 Zdrzë: tam że.
7 Tam że, zdrzë téż: ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu -

ma cze niu Eu ge niu sza Go łąb ka, gòdnik 2007.
8 Ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu ma cze niu Eu ge -

niu sza Go łąb ka, gòdnik 2007.
9 J. Romp sczi, Na M. B. Se vną v Svjo no vie, „Chëcz” dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Nr 2,

13 ru jan 1945; E. Prëczkòwsczi, Kró lo wa Ka szub, Ba ni no–Sia no wo, 2003.
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Ks. Grëcza ju tej wie le ra zy ùżiwôł rod ny mòwë we mszë, wied no rów nak, czej
w kô za nim gôdôł pro sto do Kaszëbów. Jãzëkã bi blijnëch tek stów bëła jesz dërch
pòlaszëzna. 

Pò wòjnie Zrze szińcë bëlë mòcno re pre sjo no wó ny bez kòmùny sticz ny rząd.
W chëczach Labùdë zro bilë re wizjã 2 gòdni ka 1960 rokù. Trep czi ka przësłëchi wa -
ło UB z bro wingã na sto le10. We strzód zajãtëch rze czi béł „Memòriôł kar na in te li -
gen cji i kaszëbsczich pi sa rzów ò kùltu ral nym pòłożënkù Kaszëb”, a w nim je den
z pòstu la tów, w ja czim Zrze szińcë domôga ją sã, cytëjã: „Dopùszcze nié kaszëbsczégò
jãzëka w ùczbie re li gii i w Kòsce le”11. Ta tam wła dza te i jinszé pòstu latë wi dza jak -
no re wi zjo ni sticzné dze ja nié Kaszëbów, co skùńczëło sã wie le przi kro sca ma dlô
Zrze sziń ców, òsoblëwie Labùdë i Trep czi ka. Tim czasã szesc lat pó zni pra wie òni
razã z ks. Grëczą – wszëtcë trze ji wiôldżi sëno wie pa ra fii Na ro dze niô Nôswiãtszi Ma -
rii Pannë w Swió no wie – na pi selë ba ro piãkné tekstë wëgło szoné i za spiéwóné na
kòru na cji Swió now sczi Ma tin czi na Kró le wą Kaszëb w 1966 rokù. To wëda rze nié jesz
dërch nie je do kùńca zbadéro wóné i òpi sóné, a mia ło òno wiôldżé zna cze nié w dze -
le wchôda niô kaszëbiznë do Kòsco ła. Tej pòwsta nôbar żi znónô dzys pie sniô
„Kaszëbskô Kró lewô” Ja na Trep czi ka. Bëłë re cy to wóné nowé wiérztë, pò kaszëbskù
dzãkòwóné bëło téż biskùpóm. Tak kaszëbsczi jãzëk, ùpi chó ny przez wsze la jaczé wła -
dze, w pòspól no ce Kòsco ła żił so pòjuż no, chòc jegò bëcé w li tur gii Kòsco ła ògrań -
czi wa ło sã do nielëcznëch przëtrôfków gło sze niô kôza niów12. Nôpier szą òrãdzą béł
felënk przënôleżnëch i przëjãtëch przez Kòscół do lmaczënków bi blijnëch tek stów.
Na to nót bëło jesz do żdac nastãpnëch dwa dze sce i wiãcy lat. 

Pierszô mszô w dzélu pò kaszëbskù bëła òdpra wionô 20 ru ja na 1984 rokù na
Wigòdze, w dzys dnio wim de ka na ce stãżëcczim. Ce le browôł jã ks. pra łat Frãcëszk
Grëcza, chtëren sóm do lma cził lek cyjné pe rikòpë. Ju w 1986 rokù mszã w dzélu pò
kaszëbskù òdpra wił jin szi syn swió now sczi pa ra fii, ks. Ma rian Miotk13. Wiôldżé
zna cze nié miałë tu zôchãcbë cze ro wóné w tim cza su przez nôwiãkszé au to ri tetë.
Czësto nôwôżniészé bëłë dwie gòscëtwë Òjca Swiãtégò w 1987 i 1999 rokù. Na pier -
szi Òjc Swiãti wërzekł sło wa, jaczé sã stałë pòtemù wskôzą dlô Kaszëbów w wie le
dzélach żëcégò: Dro dżi bra cy ni i sostrë Kaszëbi, strzeż ta tëch wôrtno tów i ti spôdkò -
wiznë, jaczé sta no wią ò wa ju ju wer no ce. Ta zôchãcba przëbôczonô i rozszérzwionô
òsta na sopòcczim hipòdro mie, dze Òjc Swiãti dodôł ba ro wôżné zda nié ò jãzëkù:
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10 Jan Drzeż dżon, Współ cze sna li te ra tu ra ka szub ska 1945-1980, War sza wa, 1986.
11 Ali cja Pa czo ska, Oskar że ni o se pa ra tyzm. Dzia ła nia taj nych służb PRL wo bec dzia ła czy ka szub -

skich w la tach 1945-1970, [w:] „Pa mięć i spra wie dli wość”, War sza wa 2004.
12 Kôza nia pò kaszëbskù gło sył np. ks. Pra łat Walãti Dą brow sczi (1847–1931), wej row sczi dze kón.

Miôł na to eks tra przëzwòle nié Ge ne ralnégò Wi ka ria tu w Pel pli nie, patrz: Ks. Hen ryk Mross, Słow nik
bio gra ficz ny ka pła nów die ce zji cheł miń skiej w la tach 1821–1920, Pel plin 1995. Téż ks. Frãcëszk Grëcza
wie le ra zy gło sył kôza nia w rod ny mòwie, zdrzë: E. Prëczkòwsczi, Ka szub ski Kor dec ki. Ży cie i twór czość
ks. prał. Fran cisz ka Gru czy, Ba ni no 2008.

13 Ks. Ma rian Miotk, Swię tim tu rę star ków, Gdańsk 1991.
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Pòzdrôwióm kaszëbsczi lud, òdwiecznëch gòspòda rzów ti pòmòrsczi ze mi. Do wa ji
jô przemôwiôł w Gdi ni w czer wiń cu 1987 rokù. Jô pragnã jesz rôz zachãcëc wa ju,
żebë wa da li dozéra swòji ja wer notë przez pòdtrzëmi wa nié ro dzyn ny łączbë, pògłãbi -
wa nié zna jomòscë swòji mòwë i prze ka zy wa nié swòji bòga ti tra di cji młodémù pòkòle -
niu. Trzëmôjta z Bògã wied no!14

Kòl kùńca żëcégò ks. pra łat Frãcëszk Grëcza wzął sã za do lmaczënk Ewa nie lii
na kaszëbsczi jãzëk, co sã zjiscëło jich wëda nim w 1992 rokù15. Pò rokù ùkôzałë sã
„Swięté Pi smio na Nowégo Te sta men tu” w do lmaczënkù Eùge niu sza Gòłąb ka. Na
skùtk tëch do ka zów, 17 lësto pad ni ka 1993 rokù, me tropòli ta gduń sczi wëdôł dëszpa -
stur sczé wskôzë, w ja czich dôwô zgòdã na ùżi wa nié rod ny mòwë w bi blijnëch czëta -
niach i mòdlëtwie wiérnëch. Zachãcywô téż, żebë na mszach swiãtëch, a mët w jin -
szich nôbòżéństwach do ze rac spiéw re li gijnëch pie sni w kaszëbsczim jãzëkù16. To
wszëtkò mia ło stolemné zna cze nié dlô sta tu su jãzëka i jegò bëtnoscë we mszë swiãti.
Wiôldżim pòkrokã bëło téż wëda nié mòdlëtew ni ka „Më trzi mómë z Bògã” w 1998
rokù17. Do drëdżégò wëdôwkù Òjc Swiãti Jón Pa weł II dôł swój wpisënk: „Bòże
pòmagôj, Jón Pa weł II, 3 maj 1999”. Z tegò mòdlëtew ni ka pra wie je tekst Mòdlëtwë
Pań sczi, chtëren nalôzł sã na tôflë w kòsce le Pa ter No ster w Je ru za lem. W ju bi leùszo -
wim 2000 rokù pòswiãcył gò gduń sczi me tropòli ta. Ta deùsz Gòcłow sczi, òb czas pa -
miãtny piel grzim czi pół tësą ca Kaszëbów do Swiãti Ze mi18. Sztërë la ta pó zni Kaszëbi
znôwù wërëszëlë, tą ra zą pòd przédnictwã òrdi na riu sza pel pliń sczégò, ks. Bpa Ja na
Ber na da Szlôdżi, do pa pie ża Ja na Paw ła II z pros bą ò chùtką be ati fi kacjã Słëdżi
Bòżégò, ks. Bpa Kònstan ti na Do mi ni ka, ò co cągłé mòdłë dérëją dërch na całëch
Kaszëbach. 

Dwa mie są ce pò piel grzim ce, z zamëslënkù przédni ka KPZ Ar tu ra Ja błoń sczégò,
pòwsta Kòmisjô Kòscelnô Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrze sze niô. To òna do pro -
wadzëła do wëda niô brëkòwnëch kòscelnëch ksãgów. Są to: „Ksą żecz ka do nôbò -
żéństwa” (Pel plin 2005), spiéwnik kòscel ny „Dlô Was Pa nie” (Gdańsk 2006) i trzecô
nôwôżniészô „To je słowò Bòżé”. Czëta nia mszalné i spiéwë midzëlek cyjné na nie -
dze le i swiãta we wszëtczich czą dach li tur gicznégò rokù na kaszëbsczi prze ło żił
Eùge niusz Gòłąbk” (Gdańsk 2007). 

114 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

14 Wëda rze nié z 1987 rokù pòdskacëło wi karégò kòsco ła MB Ró żań co wi na gduń sczim Przëmòrzim,
ks. Bògùsła wa Gło dow sczégò, żebë za cząc regùlar no co miesãczné msze z kaszëbską li tur gią sło wa.
Pierszô bëła w lësto pad nikù 1987 rokù. Msze te są òdprôwióné do dzys, chòc kaszëbi zna ògrań cziwô sã
na nich le do òdczëta niô jed ny lek cji pò kaszëbskù. Przez wie le lat òdprôwiôł je ks. Wal de mar Na czk,
dzys dnia probòszcz pa ra fii Wòcławë na Żu ła wach.

15 4 Ewan jel je. Kaszëbskô Biblëjô, tłóm. z łacëznë ks. Fran ci szek Gru cza, Po znań, 1992.
16 Abp dr Ta de usz Go cłow ski, Me tro po li ta Gdań ski, Wska za nia dusz pa ster skie w spra wie obec no -

ści ję zy ka ka szub skie go w li tur gii i ży ciu Ar chi die ce zji Gdań skiej, Gdańsk – Oli wa, dnia 17.11.1993r.
17 Më trzi mómë z Bògã, przëłożëlë i przërëchto welë Eu ge niusz Go łąbek i Eu ge niusz Prycz kow ski,

Gduńsk 1998.
18 Ka szu bi w Zie mi Świę tej, oprac. Ar tur Ja błoń ski i Ma riusz Szmid ka, Gdy nia 2000.
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W wëgło szo nym re fe ra ce na ùroczësti promòcji do ka zu, 8 gro micz ni ka 2008
rokù w Żukòwie z ùdzélã arcëbiskùpa Gòcłow sczégò i biskùpa Szlôdżi, gôdóné bëło:
Na ksãga ùdo ka zniwô ca łą snôżotã kaszëbsczégò jãzëka. Sło wa ne w kòsce le prze -
czëni wa ją sã do no bli li ta cji jãzëka, ale téż szla chetnô kaszëbi zna pòrësziwô nôbar -
żi de li katné dzéle lëdzczi pa miãcë i wëòbra zni, przez to pòdgëldzywô do głãbszégò
– òsa dzonégò w tra di cji kaszëbsczi re li gij noscë – prze żi wa niô na tchnionëch tre scy.
Wązëchnô je ste gna Kaszëbów i kaszëbiznë. Z jed ny stronë jãzëk przëmiérô we strzód
dze cy i młodzëznë, z drëdżi pra wie òni są òbjãti jegò ùczbą w szkòłach. Wie le star -
szim, co gôda ją pò kaszëbskù, dërch je jesz czãżkò wëzwòlëc sã ze ste reòti pów, jaczé
spi cha ją kaszëbiznã le do chëczi, zôs dlô młod szich stôwô sã òna òzna ką re gio nal ny
bùsznotë, ja czi rów nak ni mògą òni ju nôtëral no prze ka zac nastãpnym pòkòle nióm.

Lek cjonôrz „To je słowò Bòżé” czësto zamkł tôczel z do lmaczënkã lek cyjnëch
dzélëków przez ama to rów, chtërny tej -sej ro bilë to dëcht przed nôbòżéństwã19. Nen
dokôz béł bëlno òbsza co wó ny. Je terô ùżi wó ny na wszëtczich mszach z kaszëbską
li tur gią. Dzãka temù lżi je na ma przeżëwac Bòżé słowò i le pi je roz miôc, na wet ka
jeżlë sóm jãzëk do ka zu je ju dlô nie chtërnëch mni zroz mia łi. Re cen zent ksãdżi ks.
prof. Jón Per szón tak to ùjął: Tekstë z Nowégò Te sta men tu – wzãté z wëda niégò
z 1993 r. – òstałë w wie le môlach (òsoblëwie przez bi bli stów diskùto wónëch) – przez
do lma cza pòpra wioné. Psalmë (do pa so wóné do wëda niégò Lek cjo na rza pal lo ti nów)
i czëta nia ze Stôrégò Te sta men tu òstałë „prze ło żoné” w òpiar cym ò tak zwó ną Bib-
lëją Tësąc lecégò. Wôrt je wie dzec, że wëdónô w 1999 r., a przed ol ma czonô przez 
E. Gòłąb ka „Knéga Psal mów”, mô za cwier dze nié Pri ma sa Pòlsczi kard. J. Glem pa.
Do lmacz kòrzëstôł – w wiãkszim jak do nąd dzélu – z trans la tor sczich szëków jin  szich
prze łożënków pòlsczich i cëzëmòwnëch. To wszëtkò sprôwiô, że mómë terô tekst
przed ol ma czo ny bëlno i sta row no. Do te jesz je òn téż kòmùni ka tiw ny, bò ùnikô
(tipòwëch dlô prze łożënkù F. Grëczë) neòlo gi zmów i czãżkò zroz miałëch ar cha izmów.
Na cy gniãcé do dzys dnio wi kaszëbiznë nie ji dze dëcht za da lek; zachòwónô òsta ła wi -
dza ło ta i sa kral ny cha rak ter Bòżégò Sło wa20.

19 Są znóné przëtrôfczi czëta niégò z wëzwëska nim pòlsczégò lek cjo na rza. Jô sóm béł swiôdkã ta -
czich dze ja niów. Tak cos le no ùgwësniwô òbòjãtnëch lëdzy, a nôbar żi ne ga tiwnëch pòdług bëtnoscë
kaszëbiznë w Kòsce le, że kaszëbsczi je gwa rą pòlsczégò i że bë ni miôł bëc ùżi wó ny w Kòsce le.

20 Ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu ma cze niu Eu ge -
niu sza Go łąb ka, gòdnik 2007.
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