
KÒSCELNÔ KÒMISJÔ KPZ (2004–2007) 
W PRO CE SU WCHÔDA NIÔ KASZËBIZNË 

DO LI TUR GII KÒSCO ŁA1

Eùge niusz Prëczkòwsczi

K òscelnô Kòmisjô Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrze sze niô pòwsta 8 stëczni ka 2005
rokù na pier szim zéńdze nim Radë Na czel ny KPZ w ka den cji 2004–07. Ju 27

gro micz  ni ka tegò rokù bëło ji pierszé ze tka nié. Bëło to w Ba ni nie pò mszë z kaszëbską
li tur gią sło wa, na ja czi kôza nié pò kaszëbskù rzekł ks. Wal de mar Na czk, a pie snie
ka szëbsczé pro wa dzył chùr „Chòran ka” z Ba ni na. Na tim zéńdze nim béł wëbró ny
przédnik kòmi sji, chtërnym òstôł Eùge niusz Prëczkòwsczi, a jegò zastãpcą Te réza
Hòp pe z Gdi ni. 

Kòmisjô pòdsëmòwa wszëtczé donëchczasné dobëca w òbji mie wprowôdza niô
kaszëbsczégò jãzëka do li tur gii Kòsco ła. Ze sta wioné òstałë z wnio ska ma kar na ds.
kòscelnëch, jaczé dze ja ło pòd przédnictwã ksãżi dok to rów Ja na Walkùsza i Ja na Per -
szó na na II Kòngre su Kaszëbsczim w 1992 rokù. Ju tej bëło gôdóné ò pòtrze bie wëda -
niô kòscelnégò spiéwni ka, lek cjó na rza, bédo wóné bëłë téż szkòle nia dlô ksãżi. Òb
czi lenôsce lat dzél z tegò ùda ło sã dokònac, jak wëda nié mòdlëtew ni ka „Më trzi -
mómë z Bògã”. Jinszé ùjãté òstałë w pro gram dze ja niô no wi Kòscel ny Kòmi sji.
Wszëtkò to ùsa dzoné bëło w specjal ny ùchwa le. Bëłë 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; 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. 

1 Referat je òpiarti ò protokòłë i pismiona Kòscelny Kòmisji z lat 2004-10, jaczé są w zbiorach aùtora.
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Do te kòmisjô zwró ca sã do lek to rów, żebë mielë wiôlgą starã przë przekôzy wa -
nim na tchnionëch tek stów, tak òd stronë in ter pre ta cji, jak i bëlnotë jãzëkòwi. Zachãcy -
wa téż òrga ni stów, żebë sy gelë do corôz bògat szich zbiérków kaszëbsczi pie sni re -
li gij ny i wëzwëski welë je òb czas nôbòżéństwów. 

Dëcht òd pòczątkù wôżnô w dze ja nim bëła we spół robòta z me dia ma. Z wiôlgą
sta rą rëchto wóné bëłë kòmùni katë i ar ti kle, a téż wielné lëstë òsoblëwie do ksãżi 
– Kaszëbów. Dzãka temù te wszëtczé wia dła flot nëkałë do za in te re so wónëch, chtërny
brelë z tegò dlô se w re gio nal nym dze ja nim. Chùtuszkò téż przëszłë głosë apro batë,
de kla ra cje we spół dze ja niô i bédënczi pòspól ny robòtë. Òsoblëwie cze ka wi lëst na -
de szedł z Czãstochòwë òd słu żącégò tam kaszëbsczégò ksãdza, Grégòra Ruch nie -
wi cza. Je w nim pòrëszo ny ba ro wôżny pro blem, temù wôrt przëtoczëc wëjim czi
lëstu: […] 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 nié blós kaszëbsczi jãzëk), abò mó wiącë 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 che ze, 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 na 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 lëdzy 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! […]

Nôpier szim za ło że nim kòmi sji bëło pòdskôca nié jak nôwiãcy ksãżi i swiec czich
za cze ka wionëch roz wijã ùczbë kaszëbsczégò jãzëka do rëchto wa niô nôbòżéństwów
w dzélu abò czësto pò kaszëbskù (np. Krzi żewô Dro ga, ró żańc, lëta nie). Trze ba bëło
ùszëkòwac dlô nich nôlepszé warënczi, òsoblëwie przënôleżné li tur giczné tekstë.
Przëszła tej ùdba, żebë nôpier wi wëkònac pkt. 5 ùchwałë, to je wëdac hëft ze spòd -
lecz ny ma wia dła ma pòtrzébny ma przë òdprôwia nim nôbòżéństwów pò kaszëbskù.
Do robòtë – òkróm przédni ka kar na – bëlë wprzëgłi téż ksãża: ks. prof. Jón Per szón,
ks. pra łat Bògùsłôw Gło dow sczi i ks. dr Leszk Jaż dżew sczi. Ksą żecz ka je òpiartô 
ò mòdlëtew nik „Më trzi mómë z Bògã”, a téż na wie le latnëch do swiôdcze niach wëcy -
gnionëch z rëchto wa niô mszów z kaszëbską li tur gią sło wa. Kar no spòrządzëło téż
zestôwk ksãżi Kaszëbów, co gôda ją pò kaszëbskù (to je téż pier szi pùnkt ùstawë).
Ten zestôwk ùjãti je w ksą żecz ce mët. Òsta tecz ny sztôłt hëftu przëjãti béł na II zéń -
dze nim kar na 7 ru ja na w Mòstach w gmi nie Kòsôkòwò. Ca łow ny nakłôd ksą żecz czi
wëniósł 10000 egz. (dzesãc tësą cy!). Wnet wszëtczé sã ro ze szłë. Pòdług zamëslënkù
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ksą żecz czi miałë przede wszëtczim tra fic do òrga ni za to rów mszów, to je par tów KPZ.
Szkòda, ale wie le z par tów ni jak to nie òbchòdzëło. W ca łoscë do par tów szło mni
jak 5000 egz., z tegò wie le tam, dze taczé msze ju rëchli bëłë ro bioné. Tam, pòdług
wskôzów kòmi sji, wiérny kòrzësta ją z nich i są ak tiw ny òb czas li tur gii. Wie le ra zy
są to téż nié-Kaszëbi. W sprawòzda nim za 2007 rok sto ji m. jin.: 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 gii.2

Ksą żecz czi ne są wëzwëski wóné òb czas òpłatkòwëch zéndze niów i kòle jin szich
kòscelnëch wëda rze niów, a téż w domôcëch mòdłach. Nôwôżniészim skùtkã bëło
wspòmòże nié – a na wet ka tej -sej dwi gniãcé lëczbë – co miesãcznëch mszów ka -
szëbsczich. W tim pra wie cza su nastãpné pa ra fie zaczãłë co mie sąc òdpra wiac msze
w dzélu pò kaszëbskù z wëzwëski wa nim „Ksą żecz czi do nôbòżéństwa”. Bëłë to:
Lëzëno, Kar tuzë, Prãgòwò, Kòsôkòwò, Wiôlgô Wies, Pierwòszëno, Re wa, Réda,
Gdi niô – Òksëwié, Gdi niô – Pògórzé Górné, Swió nowò, Lëpùsz (òdno wie nié),
Gduńsk – Ma tar nia, Przëwidz. Do ne samégò rëchto wałë sã téż pa ra fie w Gòrãczënie
i czi le jin szich môlach. Pa ra fie, co rëchli ju rëchto wałë kaszëbsczé msze, zaczãłë
z nich kòrzëstac mët. Bëłë to: Ba ni no, Gduńsk (Strzód mia sto, Przëmòrzé, Òsowô
i Piec  czi – Mëgòwò), Gdi niô Ba bié – Dołë, Czi sowô i Wiôldżi Kack), Kòscérzna,
Miastkò, Rëmiô, Przedkòwò, Sopòt, Wej rowò, Wigòda i Żukòwò.

Dëcht nôwiãkszô sta ra bëła kòle rëchto wa niô i nôleżnégò ùtrzëma niô mszów
z kaszëbską li tur gią sło wa w Wiôldżi Wsë, chtërne trans mi to wóné bëłë przez Ra dio
Kaszëbë. Temù pòswiãconé bëło III ple narné zéńdze nié kòmi sji, jaczé bëło pra wie
w Wiôldżi Wsë, 5 strëmian ni ka 2006 rokù. Kòmisjô ùszëkòwa plan dze ja niô kòle
mszów, przërëchto wa lëstã ce le bran sów. Òdbëło sã téż wie le gôdków z ksãdza ma 
– Kaszëba ma. Czi le ra zy bëłë téż zéńdze nia z arcëbiskùpã Gòcłow sczim, chtëren
zachãcywôł ksãżi, żebë wprzëglë sã w dze ło ra diowëch ce le bra cji. Kùńc kùńców sã
ùda ło na lezc za cht kar no ksãżi, chtërny jezdzëlë do Wiôldżi Wsë i òdprôwielë w rod -
ny mòwie. Jed ny (np. ks. Mi rosłôw Bùżón, ks. Da niel Kna piń sczi, ks. Grégòr Ruch -
nie wicz, ks. Tomôsz Dunst, ks. Wòjcech Kla wikòwsczi) ro bilë to pier szi rôz. Nót je
do dac ò wiôldżim za an ga żo wa nim dwùch nôleż ni ków Kòmi sji, Zygmùnta Òrzła
i Da riu sza Majkòwsczégò, chtërny dbelë ò spraw ny i przënôleż ny wëzdrzatk co ti dze -
niowëch mszów na żëwò nadôwónëch przez Ra dio Kaszëbë. Ten do bri cząd dérowôł
do 2009 rokù. Tej, skòrno le ra dio prze cygnãło z Wiôldżi Wsë do Rëmi i pòwsta 

2 Prôwda je takô, że kaszëbsczi dzejarze nawetka słabò znają „Òjcze nasz” w rodny mòwie. Widzec
to bëło dobrze na mszë 1 gòdnika 2007 rokù, chtërna bëła przed XVII Zjazdã Delegatów KPZ. Tej
głównym celebransã béł ks. abp. Tadeùsz Gòcłowsczi. Ò ti sytuacji czëtómë hewò tak: Symptomatyczna
była sytuacja w czasie ostatniej mszy zjazdowej w katedrze oliwskiej w grudniu ub.r., kiedy główny
celebrans uroczystości sugestywnie zachęcił do odmówienia Modlitwy Pańskiej w rodnej mowie. Niestety,
wielu działaczy nie znało na pamięć tekstu. Aczkolwiek trzeba stwierdzić, że w porównaniu z początkiem
lat 90-tych ub.w. postęp jest znaczący. Zdrzë: Norbertańska siła Kaszub, red. Andrzej Groth, Eugeniusz
Pryczkowski, Banino 2011.
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te le wizjô CSB, nie chóné òsta ło nadôwa nié, a z tim wëgasł spòlëzno wi chwat i czësto
zni kwioné òstałë ne msze. 

Kòscelnô Kòmisjô bëła téż pier szim òrga ni za torã wôżnëch nôbòżéństwów zrze -
szonëch z dze ja nim KPZ, przi kła dowò mszë swiãti z ùdzélã arcëbiskùpa Ta deùsza
Gòcłow sczégò i biskùpa Ja na Ber na da Szla dżi ròzpòczi na ją cy Kaszëbsczi Rok. Bëła
òna 14 stëczni ka 2006 rokù. Ro bioné bëło téż kòle rozszérzwie niô filmù „Jezës” pò
kaszëbskù. We spół z Rëszno tą Nowégò Żëcô zrëchto wó ny béł do lmaczënk na
kaszëbsczi wiôldżégò do ka zu Jo sha McDowella „Wiãcy jak ce sla”. Przed ol ma cził
to nôleż nik kòmi sji Zbi gniew Jankòwsczi. Ksąż ka sã ùkôza w 2006 rokù. Zôs pòd
òkã wi ceprzédnicz czi kòmi sji, Te rézë Hòp pe, pro wa dzonô bëła tak zwónô no wen -
na w in ten cji chùtczi be ati fi ka cji Bòżégò Słëdżi Bpa Kònstan ti na Do mi ni ka. Mie -
sąc w mie sąc bëła mszô swiãtô rëchto wónô przez jin szi part KPZ.

Òsoblëwim zwëskã przërôcze niô ksãżi do òdprôwia niô mszów z kaszëbską li -
tur gią bëła jich kaszëbskô ùczba i cągłé dwi ga nié sã lëczbë ce le bran sów. Wie le z nich
– na wniosk kòmi sji – do sta ło spe cjalné di plomë i pòdzãczi 13 stëczni ka 2007 rokù,
na òpłatkòwim zéndze nim KPZ. Przed zéńdze nim bëła ùroczëstô mszô swiãtô
zrëchto wónô pòd czerënkã kòmi sji. Lek cje òdczëtelë mło di Kaszëbi, òfiarné darë
złożëłë Klubë KPZ, we strzód da rów béł nastãpny dokôz zdze jó ny bez Kòscel ną
Kòmisjã, to je spiéwnik „Dlô Was Pa nie”. 

Szëkòwa nié spiéwni ka bëło wiôldżim za da nim. Nen pro jekt béł ro bio ny pòd
mańtlã Òglowégò Za rzą du KPZ, na co ùdostôł òn dëtczi z mi ny ster stwa. Òbro bie -
nim ksąż czi za jął sã przédnik kòmi sji, a téż au tor wie le kòscelnëch pie sni. We spó -
dze jelë z nim nôleż nicë kòmi sji: ks. prof. Jón Per szón. Tomôsz Fóp ka, Eùge niusz
Gòłąbk, a do te jesz spòza tegò kar na: ks. prof. Jón Walkùsz, prof. Ró man Grëcza,
Je rzi Stachùrsczi i Wi to sła wa Frankòwskô, në i téż wie le au to rów słów i mùzy czi
do kòscelnëch pie sni ùjãtëch w zbiérkù. Razã je tëch pie sni 120, a do te jesz dodôwk
z pòpùlar ny ma spiéwa ma ò piel grzimkòwim cha rak te rze. Ba ro wôżné są sło wa
gduń sczégò me tropòlitë we wstãpie do spiéwni ka, chtërne do brze òddôwa ją dzys -
dniowé – dërch jesz czãżczé – pòło że nié kaszëbsczégò jãzëka. Cytëjã: 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 to wać, 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 wić.3
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3 Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł Eugeniusz Pryczkowski, Gdańsk 2006. 
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Pier szi pùblicz ny pòkôzk spiéwni ka béł pra wie na nym òpłôtkòwim zéńdze nim,
13 stëczni ka 2007 rokù. Wiãkszi dzél na kła du béł scze ro wó ny do par tów KPZ. Ùkôza -
nié sã do ka zu bëło nôpier szim tématã Wòje wódz czi Kònfe ren cji Szkólnëch – Re -
gio na li stów, chtërna bëła 24 gro micz ni ka 2007 rokù w Żukòwie. Re fe ratë wëgłosëlë
re cen zencë knédżi, pro fe so ro wie: ks. Jón Per szón i Ró man Grëcza. Głosë przërëchto -
welë téż ùżëtkòwnicë spiéwni ka, szkól ny kaszëbsczégò jãzëka i katézmùsu: Bògùsła -
wa Gòłąbk (Chwaszczëno), Lu cy na Sorn (Mòstë), Ewa Kòwnackô (Wiôlgô Wies),
Ma ria Mach (Kòscérzna) i ks. dr Leszk Jaż dżew sczi (Wej rowò).4

Pòsobné, V Pla narné Zéńdze nié Kòmi sji, bëło 6 ma ja 2007 rokù w Swôrze wie.
Na nim òbgôdóné bëło fej ro wa nié XX roczëznë pa pie sczi mszë na gduń sczi Za spie.
Gòscã kòmi sji béł ks. prof. Ja nusz Ja se wicz z Òliw sczégò Se mi na rium Dëchòwnégò
i przédnik KPZ, Ar tur Ja błoń sczi. Na nym zéńdze nim zde cy do wóné òsta ło, że òrga -
ni zacjô całô włą czi sã w òbchòdë. Ùsta loné bëło, że Ma riusz Szmëdka, chtëren dôwôł
darënk Ja no wi Paw ło wi II, téż bãdze skłôdôł dôr KPZ na rãce se kretérë Sta nu Apòsztol -
sczi Stolëcë, kar di na ła Tar ci sio Ber to ne – pierszégò ce le bran sa ùroczëznë. Téż bëło
ùdbóné, że wëstą pią sparłãczoné chùrë kaszëbsczé. Wszëtkò to za cwierdzëło zéńdze -
nié Òglowégò Za rzą du KPZ. Ùroczëzna bëła 16 czer wiń ca. Kaszëbi féro welë sã na
ni ba ro piãkno. Acht nął to gduń sczi me tropòli ta i pre zy dent Gduń ska, chtërny wrãczëlë
dzãkòwné me da le dwùm kaszëbsczim dze ja rzóm (Ja błoń sczi, Prëczkòwsczi). 

Jed nym z téma tów piątégò zéńdze niô kòmi sji bëło téż ro ze zna nié, jak da lek je za -
szłô robòta kòle do lmaczënkù i wëda niô li tur gicznégò lek cjó na rza „To je słowò
Bòżé”. Do lma cził gò Eùge niusz Gòłąbk. Teòlo gicz nym re cen zentã òstôł ks. prof. Jón
Per szón. Pò ze bra nim pòtrzébnégò ma te ria łu bëło pòsobné zéńdze nié przédni ka kòmi -
sji z ks. arcëbiskùpã i ks. infùłatã Wie sławã Laùerã. Brzadã nëch wszëtczich dze ja -
niów bëło – tak jak i przódë – ùdo sta nié im pri ma tur na wëda nié do ka zu, ja czi ùkôzôł
sã pòd kùńc 2007 rokù. We wstãpie ks. abp Gòcłow sczi na pisôł: Ko rzy sta no do tych -
czas 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. Na nen
sóm ôrt wëpòwiedzôł sã ks. bp Jón Ber nat Szla ga na ùroczësti promòcji do ka zu 8 gro -
micz ni ka 2008 rokù w Żukòwie. No wëda rze nié bëło ùznóné przez hie rar chów za hi -
sto riczné dlô Kaszëb, nôbar żi żlë chòdzy ò żëcé kaszëbiznë w Kòsce le. Zôs przed -
stôwca spòlëznë re gio nu rzekł tak: 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 kùltu 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.

120 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

4 Referatë są ùjãté w: Norbertańska siła Kaszub, red. Andrzej Groth, Eugeniusz Pryczkowski, Banino
2011.
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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 […]. 

Ùkôza nié sã lek cjó na rza „To je słowò Bòżé” bëło ùkòru no wa nim dze ja niégò
Kòscel ny Kòmi sji (2004–07). To je nôwôżniészô knéga mùszebnô przë òdprôwia -
nim mszów pò kaszëbskù. Razã z dwùma rëchlészi ma dôwô òna ca łow ną mòżnosc
do òdprôwia niô nôbòżéństwów. Do ne wszëtczégò felëje le jesz „Knédżi Mòdlëtwów
Wiérnëch”. Robòta nad nią szła w jed ny rédze. Je ju òd czi le lat parôt do drëkù. Ji
wëda nié bëło òsta wioné ju pòsob ny ka den cji wła dzów KPZ (2007–10). W ti ka den -
cji téż za wią za sã Kòscelnô Kòmisjô. Bëłë na wet ka dwa zéńdze nia w Swió no wie pò
Kaszëbsczi Dro dze Krzi że wi i w Ba ni nie, na ja czich ma no welë ò za zy chro wa nié
dëtków na wëda nié knédżi mòdlëtwów. Tej rów nak Kaszëbskò – Pòmòrsczim Zrze -
sze nim rządzëlë ju prak ticz no no wi i młod szi dze ja rze, chtërny stôwelë sã bar żi ak -
tiw ny w jin szich dzélach re gio nalnégò dze ja niô. W ti tu ka den cji (2010–13) Kòmisjô
Kòscelnô ju nie pòwsta ła.

Dzys dnio wi stón bëtnoscë kaszëbsczégò jãzëka w li tur gii Kòsco ła ni mòże re -
do wac. W le no kòl dwa dze sce pa ra fiach są co mie sąc kaszëbsczé msze, a w wie le
jin szich rëchto wóné są przë ja czi leż noscë. Jich jakòsc – żlë chòdzy ò rod ną mòwã
– je téż ba ro roz ma jitô. Przënôlégô cy gnąc do wësztôłce niô zwiar ti li nii KPZ w spra -
wie roz wi ju bëcégò kaszëbsczi mòwë w Kòsce le. W tim célu nôle żi wzno wic dze -
ja nié Kòscel ny Kòmi sji5, dokùńczëc wëda nié Knédżi Mòdlëtwów Wiérnëch, a mòże
téż ksãgów z leż no sco wi ma czëta nia ma na chrztë, zdënczi i pògrzebë. Do te miałëbë
bëc wzno wioné trans mi sje mszów swiãtëch, jaczé – przë wspòmóż ce rësznégò par -
tu KPZ w Rëmi – mògą bëc wzo rowò rëchto woné w tim mie sce. Je téż trze ba szkòle -
niów dlô ksãżi i òrga ni stów. Bëtnosc kaszëbiznë w Kòsce le mô stolemné zna cze nié
dwi ga jącé naszã mòwã, ale téż pòdskôca jącé do głãbszégò prze żi wa niô re li gijnëch
tre sców. Temù Kòscół – òkróm szkòłë – je dërch jed ną z nôwôżniészich sztëców za -
chòwa niô i roz wi ju rod ny mòwë. 

5 Czile niedzél pò wëgłoszenim referatu w Wieżëcë zazwònia do mie Teresa Hoppe z Gdini i rzekła,
że je przédniczką nowò zawiązóny Kòmisji Kòscelny. Dôwô to nôdzejã, że mòże cos na nowò mdze sã
lepi dzejało w tëch sprawach.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 121


