
1 Re fe rat opar ty jest o pro to ko ły i do ku men ta cję Ko mi sji Ko ściel nej z lat 2004–2010, któ -
re są w po sia da niu au to ra.

KO MI SJA KO ŚCIEL NA ZKP (2004–2007) 
W PRO CE SIE WCHO DZE NIA KA SZUBSZ CZY ZNY

DO LI TUR GII KO ŚCIO ŁA1

Eu ge niusz Prycz kow ski

K o mi sję Ko ściel ną Zrze sze nia Ka szub sko – Po mor skie go po wo ła no 8 stycz -
nia 2005 ro ku na pierw szym po sie dze niu Ra dy Na czel nej ZKP w ka den cji

2004–07. Już 27 lu te go te goż ro ku od by ło się in au gu ra cyj ne spo tka nie. By ło to w Ba -
ni nie po mszy z ka szub ską li tur gią sło wa, pod czas któ rej ho mi lię w ję zy ku ka szub -
skim wy gło sił ks. Wal de mar Na czk, a pie śni ka szub skie pro wa dził chór „Chòran ka”
z Ba ni na. Na tym że ze bra niu wy bra no prze wod ni czą ce go ko mi sji, któ rym zo stał Eu -
ge niusz Prycz kow ski, zaś je go za stęp cą Te re sa Hop pe z Gdy ni. 

Ko mi sja do ko na ła pod su mo wa nia do tych cza so wych osią gnięć w za kre sie wpro -
wa dza nia ję zy ka ka szub skie go do li tur gii Ko ścio ła. Skon fron to wa no je z wnio ska -
mi ze spo łu ds. ko ściel nych dzia ła ją ce go pod prze wod nic twem księ ży dok to rów Ja -
na Wal ku sza i Ja na Per szo na na II Kon gre sie Ka szub skim w 1992 ro ku. Już wte dy
po stu lo wa no po trze bę wy da nia śpiew ni ka ko ściel ne go, lek cjo na rza, za le co no też
szko le nia dla księ ży. W cią gu kil ku na stu lat nie któ re z po stu la tów uda ło się zre ali -
zo wać, jak wy da nie mo dli tew ni ka „Më trzi mómë z Bògã”. In ne uję to do pro gra mu
dzia ła nia no wo po wsta łej Ko mi sji Ko ściel nej. Wszyst kie te punk ty przy ję to w spe -
cjal nej uchwa le. By ły to: 1. Wy da nie: a) lek cjo na rza „To je słowò Bòżé”, b) zbio ru
ka szub skich pie śni re li gij nych, c) zbio ru mo dlitw wier nych, d) wzno wie nia prze kła -
du Pi sma Świę te go oraz e) zbio ru pe ry kop oko licz no ścio wych na chrzty, ślu by, po -
grze by oraz tek stów po świę ceń; 2. Po wo ła nie księ dza ko or dy na to ra (me tro po li tal ne -
go), któ ry ko or dy no wał by dzia ła nia księ ży od pra wia ją cych msze z li tur gią w ję zy ku
ka szub skim. Na le ży zmie rzać też do zor ga ni zo wa nia Ra dy Ka płań skiej w po szcze -
gól nych die ce zjach: gdań skiej, pel pliń skiej i ko sza liń sko -ko ło brze skiej; 3. Opra co -
wa nie ter mi na rza ogól no -re gio nal nych uro czy sto ści ko ściel nych o cha rak te rze ka szub -
skim; 4. Stwo rze nie do kład ne go spi su księ ży po słu gu ją cych się ję zy kiem ka szub -
skim; 5. Wy da nie bro szu ry z pod sta wo wy mi in for ma cja mi do ty czą cy mi od pra wia nia
na bo żeństw w ję zy ku ka szub skim, któ ra zo sta nie ro ze sła na do od dzia łów ZKP;
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5. Emi to wa nie w każ dą nie dzie lę mszy z ka szub ską li tur gią w Ra dio Kaszëbë; 6. In -
for mo wa nie o ter mi nach na bo żeństw w ję zy ku ka szub skim na stro nach in ter ne to -
wych oraz w pra sie ka to lic kiej. Po nad to ko mi sja zwró ci ła się z proś bą do lek to rów,
by wy ka zy wa li szcze gól ną dba łość przy prze ka zy wa niu tre ści na tchnio nych, za rów -
no od stro ny in ter pre ta cji, jak i po praw no ści ję zy ko wej. Za chę ca ła tak że or ga ni stów,
by się ga li do co raz bo gat szych za so bów ka szub skiej pie śni re li gij nej i wy ko rzy sty -
wa li je pod czas na bo żeństw. 

Od po cząt ku waż nym ele men tem dzia ła nia by ła współ pra ca z me dia mi. Ze szcze -
gól ną dba ło ścią przy go to wy wa no ko mu ni ka ty oraz ar ty ku ły, a tak że licz ne li sty
zwłasz cza do księ ży – Ka szu bów. Dzię ki te mu in for ma cje te szyb ko do cie ra ły do za -
in te re so wa nych, któ rzy ko rzy sta li z nich w re gio nal nym dzia ła niu. Szyb ko też po -
ja wi ły się gło sy apro ba ty, de kla ra cje współ pra cy oraz su ge stie dzia łań. Szcze gól nie
cie ka wy list nad szedł z Czę sto cho wy od po słu gu ją ce go tam ka szub skie go ka pła na,
Grze go rza Ruch nie wi cza. Po ru sza nie zwy kle istot ny pro blem, dla te go war to przy -
to czyć je go frag men ty: (…) Czëtôł jem pierszé ùstawë kòmi sji – we dle mie to je do -
bri czerënk. Je durnô spra wa, chtërną jô bë jesz dodôł to je roz wicé kaszëbsczi swiądë
ù ksãdzów. Wëdôwô mie sã, że pòdczas, czedë swiec czi ju przënômni òd pôrã lat
wzãlë so do ser ca kaszëbiznã (i nie blós kaszëbsczi jãzëk), abò mó wiąc jesz mòcni
– wzãlë do ser ca sło wa Òjca Swiãtégò z 1987 ë 1999 r., ù ksãdzów to je wcyg jesz
ba ro da lek! (…) Le żlë w re li gii, w przekôzy wa nim Sło wa Bòżégò, w ka te chezë,
w mòdlëtwach… nie mdze kaszëbiznë, to nie mdze téż wiãkszi chãcë, żebë jãzëka
ùżëwac w kòsce le i w co dnio wim żëcym, a czëcô bùchë z bëcô Kaszëbą nie mdze
w ògle! A tegò znôw bez ksãdzów nie ùdô sã zro bic! Dlôte jô bë dodôł pòstu lat ùczbë
kaszëbsczégò jãzëka ë hi sto rii w se mi na riach: we Gduńskù, Pel pli nie, Słëpskù (do -
brze bëłobë téż w Tor niu). Mòżna na przikłôd dac do czëta niô chòcle L. Bądkòwsczégò
„Od wró co ną ko twi cę”. Wôżné: kri te rium ni mòże bëc ilosc lëdzów gôda jącëch pò
kaszëbskù w die ce zji, le sta ra ò zbiérną (!) spôdkòwiznã Kaszëbów ë Pòlôchów
(przënômni òd cza sów Me stwi na II ë Wła di sła wa Ło kiet ka) – ò Kaszëbiznã! Pòlskòsc
je wôrtno tą dlô Kaszëbów! Dlôte, òbrot no, Kaszëbi zna ni mòże bëc blós spra wą
Kaszëbów – żëjemë w jed nym kra ju, ë kaszëbi zna mùszi bëc wi dzónô jak no skôrb
wszëtczich! (…)

Pod sta wo wym za ło że niem Ko mi sji by ło in spi ro wa nie jak naj więk szej licz by ka -
pła nów oraz świec kich za in te re so wa nych roz wo jem ję zy ka ka szub skie go do ini cjo -
wa nia na bo żeństw czę ścio wo lub cał ko wi cie (np. Dro ga Krzy żo wa, ró ża niec, li ta -
nie) w ję zy ku ka szub skim. Trze ba by ło zor ga ni zo wać dla nich jak naj lep sze wa run -
ki, zwłasz cza od po wied nie tek sty li tur gicz ne. Po sta no wio no więc naj pierw pod dać
do re ali za cji pkt. 5 uchwa ły, czy li wy dać bro szu rę z pod sta wo wy mi in for ma cja mi
do ty czą cy mi od pra wia nia na bo żeństw w ję zy ku ka szub skim. W pra ce przy go to waw -
cze – oprócz prze wod ni czą ce go ze spo łu – włą cze ni by li przede wszyst kim księ ża:
ks. prof. Jan Per szon, ks. pra łat Bo gu sław Gło dow ski oraz ks. dr Le szek Jaż dżew -
ski. Za war tość ksią żecz ki opar ta jest na mo dli tew ni ku „Më trzi mómë z Bo ga” oraz
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na wie lo let nich do świad cze niach wy pły wa ją cych z or ga ni zo wa nia mszy z ka szub -
ską li tur gią sło wa. Ze spół spo rzą dził tak że re jestr księ ży Ka szu bów mó wią cych w ję -
zy ku ka szub skim (rów nież je den z punk tów usta wy). Ten że re jestr tak że za miesz czo -
no w ksią żecz ce. Osta tecz ną za war tość przy ję to na II po sie dze niu Ze spo łu 7 paź -
dzier ni ka w Mo stach w gmi nie Ko sa ko wo. Ogól ny na kład ksią żecz ki wy niósł 10000
egz. (dzie sięć ty się cy!). Pra wie wszyst kie się ro ze szły. Zgod nie z za ło że niem ksią -
żecz ki mia ły głów nie tra fić do or ga ni za to rów mszy, czy li od dzia łów ZKP. Nie ste ty,
spo ro od dzia łów nie wy ka za ło za in te re so wa nia spra wą. W su mie do par tów tra fi ło
nie speł na 5000 egz., z te go znacz na część tam, gdzie msze ta kie wcze śniej już or ga -
ni zo wa no. Tam, zgod nie z za le ce niem ko mi sji, wier ni – nie ko niecz nie Ka szu bi – ko -
rzy sta ją z nich i bio rą ak tyw ny udział w li tur gii. W spra woz da niu ko mi sji za rok 2007
na pi sa no m. in.: Ksią żecz ka win na być roz kła da na przed mszą na ław kach. W tych
od dzia łach, gdzie tak się dzie je, uczest ni cy mszy czyn nie uczest ni czą w sta łych frag -
men tach li tur gii2.

Ksią żecz ki są wy ko rzy sty wa ne tak że pod czas spo tkań opłat ko wych i przy in nych
wy da rze niach ko ściel nych oraz w mo dli twach do mo wych. Naj waż niej szym efek tem
by ło wspar cie – a nie kie dy wręcz wzrost licz by – co mie sięcz nych mszy ka szub -
skich. W tym wła śnie cza sie ko lej ne pa ra fie za czę ły od pra wiać msze czę ścio wo
w ję zy ku ka szub skim z wy ko rzy sta niem „Ksą żecz czi do nôbòżéństwa”. By ły to:
Lu zi no, Kar tu zy, Prę go wo, Ko sa ko wo, Wła dy sła wo wo, Pier wo szy no, Re wa, Re da,
Gdy nia – Oksy wie, Gdy nia – Po gó rze Gór ne, Sia no wo, Li pusz (re ak ty wa cja),
Gdańsk – Ma tar nia, Przy widz. Przy go to wa nia do za ini cjo wa nia po dob nych mszy po -
dej mo wa no w Go rę czy nie i w kil ku in nych pa ra fiach. Pa ra fie, któ re wcze śniej or -
ga ni zo wa ły ka szub skie msze, za czę ły tak że z nich ko rzy stać. By ły to: Ba ni no,
Gdańsk (Śród mie ście, Przy mo rze, Oso wa i Piec ki -Mi go wo), Gdy nia (Ba bie Do ły,
Ci so wa, Wiel ki Kack), Ko ście rzy na, Miast ko, Ru mia, Przod ko wo, So pot, Wej he ro -
wo, Wy go da i Żu ko wo. 

Szcze gól nie wy tę żo ne wy sił ki skon cen tro wa no nad or ga ni zo wa niem i god nym
utrzy ma niem mszy z ka szub ską li tur gią sło wa we Wła dy sła wo wie, któ re trans mi to -
wa ne by ły przez Ra dio Kaszëbë. Tej spra wie po świę co no III ze bra nie ple nar ne Ko -
mi sji, któ re od by ło się wła śnie we Wła dy sła wo wie, 5 mar ca 2006 ro ku. Ko mi sja
opra co wa ła plan dzia łań wo kół mszy, przy go to wa ła gra fik ce le bran sów. Od by ły się
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2 Jest praw dą, że ka szub scy dzia ła cze sła bo zna ją na wet „Oj cze nasz” w ję zy ku ka szub -
skim. Oka za ło się zwłasz cza po mszy św. 1 grud nia 2007 ro ku, któ ra od by ła się tuż przed XVII
Zjaz dem De le ga tów ZKP. Głów nym ce le bran sem był ks. abp. Ta de usz Go cłow ski. O tej sy -
ta cji czy ta my na stę pu ją co: Symp to ma tycz na by ła sy tu acja w cza sie ostat niej mszy zjaz do wej
w ka te drze oliw skiej w grud niu ubr., kie dy głów ny ce le brans uro czy sto ści su ge styw nie za chę -
cił do od mó wie nia Mo dli twy Pań skiej w rod nej mo wie. Nie ste ty, wie lu dzia ła czy nie zna ło na
pa mięć tek stu. Acz kol wiek trze ba stwier dzić, że w po rów na niu z po cząt kiem lat 90-tych ub. w.
po stęp jest zna czą cy. Patrz: Nor ber tań ska si ła Ka szub, red. An drzej Groth, Eu ge niusz Prycz -
kow ski, Ba ni no 2011.
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dzie siąt ki roz mów z księż mi – Ka szu ba mi. Kil ka krot nie spo ty ka no się tak że z ar cy -
bi sku pem Go cłow skim, któ ry za chę cał ka pła nów, by włą czy li się w dzie ło ra dio -
wych ce le bra cji. Osta tecz nie uda ło się usta lić spo rą gru pę ka pła nów, któ rzy jeź dzi -
li do Wła dy sła wo wa i spra wo wa li ka szub ską li tur gię. Nie któ rzy (np. ks. Mi ro sław
Bu żan, ks. Da niel Kna piń ski, ks. Grze gorz Ruch nie wicz, ks. To masz Dunst, ks. Woj -
ciech Kla wi kow ski) czy ni li to po raz pierw szy. Na le ży pod kre ślić ogrom ne za an ga -
żo wa nie dwóch człon ków Ko mi sji, Zyg mun ta Or ła i Da riu sza Maj kow skie go, któ -
rzy czu wa li nad spraw nym i god nym prze bie giem co ty go dnio wych mszy trans mi -
to wa nych na ży wo przez Ra dio Kaszëbë. Ten do bry stan trwał do 2009 ro ku. Nie -
ste ty, z chwi lą prze nie sie nia sie dzi by ra dia z Wła dy sła wo wa do Ru mi i po wsta nia
te le wi zji CSB, za nie cha no trans mi sji, co spo wo do wa ło wy ga śnię cie spo łecz ne go
ani mu szu i w kon se kwen cji za nie cha nie ce le bra cji co ty go dnio wych mszy.

Ko mi sja Ko ściel na by ła też głów nym or ga ni za to rem waż nych na bo żeństw zwią -
za nych z dzia łal no ścią ZKP, na przy kład mszy świę tej z udzia łem ar cy bi sku pa Ta -
de usza Go cłow skie go i bpa Ja na Ber nar da Szla gi in au gu ru ją cej Rok Ka szub ski. Od -
by ła się 14 stycz nia 2006 ro ku. An ga żo wa no się tak że w roz po wszech nie nie fil mu
„Jezës” w wer sji ka szub skiej. W ko ope ra cji z Ru chem No we go Ży cia przy go to wy -
wa no tłu ma cze nie na ję zyk ka szub ski zna ko mi te go dzie ła Jo sha McDowella „Wi cy
jak ce sla”. Tłu ma czem był czło nek ko mi sji Zbi gniew Jan kow ski. Książ ka uka za ła
się w 2006 ro ku. Na to miast pod okiem wi ce prze wod ni czą cej ko mi sji, Te re sy Hop -
pe, od by wa ła się tak zwa na no wen na w in ten cji ry chłej be aty fi ka cji Słu gi Bo że go
Bpa Kon stan ty na Do mi ni ka. Każ de go mie sią ca od pra wia na by ła msza świę ta or ga -
ni zo wa na przez in ny od dział ZKP.

Szcze gól nym wa lo rem włą cza nia księ ży do ce le bra cji mszy z ka szub ską li tur gią
by ła ich edu ka cja ka szub ska oraz cią gły wzrost licz by ce le bran sów. Wie lu z nich –
na wnio sek ko mi sji – otrzy ma ło spe cjal ne dy plo my i po dzię ko wa nia 13 stycz nia 2007
ro ku, na spo tka niu opłat ko wym ZKP. Spo tka nie po prze dzo ne by ło uro czy stą mszą
świę tą zor ga ni zo wa ną pod kie run kiem ko mi sji. Lek cje od czy ta li mło dzi Ka szu bi,
da ry ofiar ne prze ka za ły klu by ZKP, wśród da rów by ło ko lej ne dzie ło zre ali zo wa ne
pod kie run kiem Ko mi sji Ko ściel nej, czy li śpiew nik „Dlô Was Pa nie”. 

Przy go to wa nie śpiew ni ka by ło wiel kim wy zwa niem. Był to pro jekt re ali zo wa -
ny pod egi dą ZG ZKP, na któ ry po zy ska no środ ki mi ni ste rial ne. Opra co wa niem
książ ki za jął się prze wod ni czą cy ko mi sji, jed no cze śnie au tor wie lu pie śni ko ściel -
nych. Współ pra co wa li z nim człon ko wie ko mi sji: ks. prof. Jan Per szon, To masz Fop -
ke, Eu ge niusz Go łą bek oraz spo za te go gro na: ks. prof. Jan Wal kusz, prof. Ro man Gru -
cza, Je rzy Sta chur ski i Wi to sła wa Fran kow ska, a tak że wie lu au to rów słów i mu zy -
ki do pie śni ko ściel nych uję tych w zbio rze. Ra zem jest ich 120, do te go aneks z po -
pu lar ny mi pie śnia mi o cha rak te rze piel grzym ko wych. Zna mien ne są sło wa me tro po li ty
gdań skie go we wstę pie do śpiew ni ka, któ re traf nie od da ją współ cze sne – wciąż 
trud ne – po ło że nie ję zy ka ka szub skie go. Cy tu ję: Bo gac two na szej kul tu ry jest war -
to ścią, któ rą trze ba chro nić, Ist nie je pew na ten den cja, by tę re li gij ność trak tować,
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ja ko za by tek kul tu ro wy. Ona nim jest, bo na le ży do skar bu na ro do we go. Ale re li gij -
ność, jej ele men ty skła do we – to nie hi sto ria. To co dzien ność. To ży cie czło wie ka. Co
wię cej jest ona jed ną z istot nych cech te go ży cia za to pio ne go w Bo gu. Kul tu ra ka -
szub ska na po ty ka na do dat ko we trud no ści. Ona zma ga ła się przez wie ki z pró bą eli -
mi na cji przez wro gów i to w róż nych okre sach na szej hi sto rii. Ale do dat ko wa trud -
ność po le ga i na tym, że nie kie dy łą czy się ją z ja kimś folk lo rem, spy cha jąc ją do ro -
dzin nych tra dy cji, pry wat ne go ży cia. Te mu trze ba się prze ciw sta wić3.

Pierw sza pro mo cja śpiew ni ka od by ła się na wspo mnia nym spo tka niu opłat ko -
wym, 13 stycz nia 2007 ro ku. Znacz ną część na kła du skie ro wa no do od dzia łów ZKP.
Uka za nie dzie ła sta ło się głów nym te ma tem Wo je wódz kiej Kon fe ren cji Na uczy cie -
li – Re gio na li stów, któ ra od by ła się 24 lu te go 2007 ro ku w Żu ko wie. Re fe ra ty przed -
sta wi li re cen zen ci księ gi, pro fe so ro wie: ks. Jan Per szon i Ro man Gru cza. Gło sy
przy go to wa li też użyt kow ni cy śpiew ni ka, na uczy cie le ję zy ka ka szub skie go i ka te -
che zy: Bo gu sła wa Go łą bek (Chwasz czy no), Lu cy na Sorn (Mo sty), Ewa Kow nac -
ka (Wła dy sła wo wo), Ma ria Mach (Ko ście rzy na) i ks. dr Le szek Jaż dżew ski (Wej -
he ro wo)4. 

Ko lej ne, V już Ze bra nie Ple nar ne Ko mi sji, od by ło się 6 ma ja 2007 ro ku w Swa -
rze wie. Po świę co ne by ło głów nie ob cho dom XX-le cia mszy pa pie skiej na gdań skiej
Za spie. Go ściem ko mi sji był ks. prof. Ja nusz Ja sie wicz z Oliw skie go Se mi na rium Du -
chow ne go oraz pre zes ZKP, Ar tur Ja błoń ski. Na tym ze bra niu pod ję to de cy zję o włą -
cze niu się ca łej or ga ni za cji w ob cho dy. Usta lo no mię dzy in ny mi, że Ma riusz Szmid -
ka, któ ry skła dał dar Ja no wi Paw ło wi II, rów nież bę dzie skła dał dar ZKP na rę ce se -
kre ta rza Sta nu Sto li cy Apo stol skiej, kar dy na ła Tar ci sio Ber to ne – głów ne go ce le -
bran sa uro czy sto ści. Po sta no wio no tak że o udzia le po łą czo nych chó rów ka szub skich.
Za ło że nia te za twier dzo no na ze bra niu Za rzą du Głów ne go ZKP. Uro czy sto ści od by -
ły się 16 czerw ca. Udział Ka szu bów był bar dzo uda ny. Do ce nił to me tro po li ta gdań -
ski i pre zy dent Gdań ska, któ rzy wrę cza jąc me da le w ra mach po dzię ko wań, przy zna -
li tak że dwa me da le ka szub skim dzia ła czom (Ja błoń ski, Prycz kow ski). 

Jed nym z te ma tów pią te go po sie dze nia ko mi sji by ła też ana li za sta nu za awan so -
wa nia prac nad trans la cją i wy da niem lek cjo na rza li tur gicz ne go „To je słowò Bòżé”.
Tłu ma cze nie przy go to wał Eu ge niusz Go łą bek. Re cen zen tem teo lo gicz nym zo stał ks.
prof. Jan Per szon. Po zgro ma dze niu kom plet nej do ku men ta cji od by ło się ko lej ne
spo tka nie prze wod ni czą ce go ko mi sji z ks. ar cy bi sku pem oraz ks. in fu ła tem Wie sła -
wem Lau erem. Owo cem tych wszyst kich dzia łań by ło – po dob nie jak w przy pad ku
po przed nich dzieł – uzy ska nie im pri ma tur na wy da nie dzie ła, któ re uka za ło się pod
ko niec 2007 ro ku. We wstę pie ks. abp Go cłow ski na pi sał: Ko rzy sta no do tych czas
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3 Dlô Was Pa nie. Kòscel ny spiéwnik, przërëchtowôł Eu ge niusz Prycz kow ski,
Gdańsk 2006. 

4 Re fe ra ty za miesz czo ne są w: Nor ber tań ska si ła Ka szub, red. An drzej Groth, Eu ge niusz
Prycz kow ski, Ba ni no 2011.
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z róż nych czy tań Pi sma Świę te go w cza sie Mszy świę tych. Obec nie wy da nie Czy tań
uspraw ni spra wo wa nie li tur gii i po głę bi na szą więź ze Sło wem Bo żym. W po dob nym
du chu wy po wie dział się or dy na riusz pel pliń ski ks. bp Jan Ber nard Szla ga pod czas
uro czy stej pro kla ma cji dzie ła 8 lu te go 2008 ro ku w Żu ko wie. Wy da rze nie to zo sta -
ło uzna ne przez hie rar chów za hi sto rycz ne dla Ka szub, zwłasz cza obec no ści ję zy ka
ka szub skie go w li tur gii mszy świę tej. Zaś przed sta wi ciel spo łecz no ści re gio nu mó -
wił: Chcemë më, miesz kańcë ti ze mi, wërazëc pòspól ną re dosc z jegò ùkôza niô sã,
a za jegò spra wą chcemë wiel bic Bòga w rod ny mòwie. Mòwie, chtërna je dlô
Kaszëbów nôpier szą wôrto scą. Tą wôrto scą, jakô òbjimô całé bògactwò kul tu rowé
tegò lëdu, jakô pòrësziwô nôde li kat niészé strënë naszégò bëcô, na szi kaszëbsczi
toż samòscë, chtërna doch òd wied na sparłãczonô bëła i je z głãbòką wia rą
chrzescëjań ską. Niech tej przez to kaszëbsczé słowò mdze na ma jesz blëżi do Bòga,
na całëch Kaszëbach, téż tam, dze na sza ùmi ło wónô rodnô mòwa cëchnie. Ale i tam
lëdze wie dzą ò swòji kaszëbskòscë i na ji wspòmnie nié, Bóg stôwô sã ji ma blëższi.
Niech tej to kaszëbsczé słowò Bòżé ji dze da lek i sze rok, niech rozséwô dobré zôrno,
pòcząwszë òd tegò ùroczëstégò nôbòżéństwa z ùdzélã Bòżich pa stu rzów kaszëbsczi
krôjnë (…). 

Uka za nie się lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” by ło uko ro no wa niem dzia łal no ści
Ko mi sji Ko ściel nej (2004–07). Jest to naj waż niej sza księ ga nie zbęd na do ce le bra -
cji mszy świę tych po ka szub sku. Wraz z dwie ma po przed ni mi po zwa la na kom for -
to we ce le bro wa nie na bo żeństw. Do kom ple tu po trzeb na jest jesz cze „Księ ga Mo dlitw
Wier nych”. Pra ce nad nią trwa ły rów no le gle. Jest od kil ku lat go to wa do dru ku. Jej
wy da nie po zo sta wio no już ko lej nej ka den cji władz ZKP (2007–10). W tej ka den cji
rów nież za wią za ła się Ko mi sja Ko ściel na. Od by ły się na wet dwa spo tka nia w Sia -
no wie po Ka szub skiej Dro dze Krzy żo wej i w Ba ni nie, na któ rych po stu lo wa no o za -
re zer wo wa nie fun du szy na wy da nie księ gi mo dlitw. Wów czas jed nak Zrze sze niem
Ka szub sko-Po mor skim rzą dzi li już prak tycz nie no wi i młod si dzia ła cze uak tyw nia -
ją cy się bar dziej w in nych prze strze niach dzia łal no ści re gio nal nej. W obec nej ka den -
cji (2010–13) nie po wo ła no już Ko mi sji Ko ściel nej. 

Ak tu al ny stan obec no ści ję zy ka ka szub skie go w li tur gii Ko ścio ła nie na pa wa
opty mi zmem. W za le d wie oko ło dwu dzie stu pa ra fiach od by wa ją się co mie sięcz ne
msze ka szub skie, zaś w wie lu in nych or ga ni zo wa ne są oka zjo nal nie. Ich ja kość –
je śli cho dzi o obec ność rod nej mo wy – jest rów nież bar dzo róż na. Na le ży dą żyć do
wy pra co wa nia spój nej stra te gii ZKP w spra wie roz wo ju obec no ści ję zy ka ka szub -
skie go w Ko ście le. W tym ce lu war to by wskrze sić dzia łal ność Ko mi sji Ko ściel -
nej5, do koń czyć edy cję Księ gi Mo dlitw Wier nych, być mo że tak że ksiąg z pe ry ko -
pa mi oko licz no ścio wy mi na chrzty, ślu by i po grze by. Rów nież na le ży wzno wić
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5 Kil ka ty go dni po wy gło sze niu re fe ra tu w Wie ży cy otrzy ma łem te le fon od Te re sy Hop -
pe z Gdy ni, któ ra oznaj mi ła mi, że jest prze wod ni czą cą no wo po wo ła nej Ko mi sji Ko ściel nej.
Da je to pew ną na dzie ję na uzdro wie nie nie za do wa la ją cej sy tu acji.
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trans mi sje mszy świę tych, któ re – przy udzia le ak tyw ne go od dzia łu ZKP w Ru mi –
mo gą być przy kład nie or ga ni zo wa ne w tym mie ście. Po trzeb ne są dal sze szko le nia
dla księ ży oraz or ga ni stów. Obec ność ka szubsz czy zny w Ko ście le ma ogrom ne zna -
cze nie no bi li tu ją ce nasz ję zyk, ale tak że po bu dza ją ce do głęb sze go prze ży wa nia tre -
ści re li gij nych. Dla te go Ko ściół – obok edu ka cji – jest na dal jed nym z naj waż niej -
szych fi la rów za cho wa nia i roz wo ju rod nej mo wy.
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