
3 listopada, dokładnie w Wigilię Św. Huberta w Rekowie Górnym k. Redy odbył się już tradycyjny tu, odpust ku czci świę-
tego. I choć tutejsza kaplica, nota bene pod wezwaniem świętego z  Liège, z zewnątrz wygląda skromnie, w środku jest 
miejscem wartym zatrzymania... I zwiedzenia kawałek po kawałku...

Na uroczystości przybyły tłumy nie tyl-
ko tutejszej społeczności, ale także goście 
z okolicy. Nie zabrakło licznego grona naj-
ważniejszych tego dnia – myśliwych, któ-
rych podczas mszy św. pobłogosławił bp. 
pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbi-
gniew Zieliński. Hubertus to święto myśli-
wych, leśników i jeźdźców. Nazwa pochodzi 
od świętego Huberta, którego wspomnienie 
liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone 
jest 3 listopada. Pomysłodawcą szczególnej 
celebracji tego dnia w Rekowie Górnym jest 
organizator święta, na co dzień przewodni-
czący Rady Miejskiej w Redzie, społecznik, 
a z zamiłowania myśliwy - Kazimierz Okrój. 
A hubertowska tradycja, tu na Kaszubach, 
to nie tylko łowy, także wyjątkowa muzyka, 
malarstwo, poezja, i niepowtarzalny klimat 
myśliwskich domów i leśniczówek. Cieszy 
także fakt, że tradycja św. Huberta jest coraz 
bardziej żywa. I tak szczególnie od roku 1993, 
kiedy ustanowiony został Order Świętego 
Huberta nadawany za szczególne zasługi dla 
kultury łowieckiej. 

- Ten odpust jest niezwykle bogaty przez 
zaangażowanie w niego bardzo wielu osób, 
wielu środowisk, społeczności związanej z tą 
ziemią. (…). Rekowo Górne, tę kaplicę należy 
doceniać. To jak z domem, gdy się go wy-
buduje nabiera on wyjątkowego znaczenia. 
Wyrażam wdzięczność wobec tych, którzy tę 
kuźnię, teraz tę kaplicę powołali do istnienia. 
Należy o nich pamiętać i naszą wdzięczność 
wyrażać w naszych staraniach o to miejsce 
dziś i jutro – mówił podczas mszy św. bp. 
Zbigniew Zieliński. 

Wiele źródeł utrzymuje, że św. Hubert 
prowadził najpierw życie hulaszcze, jednak 
gdy polując w górach ardeńskich napotkał 
białego jelenia, wówczas przeżył swoistego 
rodzaju nawrócenie, które stało się począt-
kiem jego nowej życiowej drogi. Miał wtedy 
usłyszeć głos Stwórcy ostrzegający go przed 
jego niepohamowaną pasją i nakazujący mu 

udanie się do Lamberta, biskupa Maastricht. 
Przejęty objawieniem, św. Hubert udał się na 
służbę Bożą do owego biskupa, rozpoczął 
studia teologiczne, potem działalność mi-
sjonarską i z rąk papieża Sergiusza przyjął 
biskupią sakrę. Jako biskup odniósł wiele 
sukcesów w zjednywaniu ludzi dla wiary 
w Chrystusa. W roku 727 za doczesne za-
sługi w krzewieniu chrześcijaństwa został 
ogłoszony świętym. Dziś jest patronem my-
śliwych, leśników, strzelców, sportowców, ku-
śnierzy, matematyków i jeźdźców, 

- Pragnę serdecznie podziękować całej służ-
bie liturgicznej oraz naszej społeczności, która 
dba o wszystko, także pani sołtys Alicji, na 
którą zawsze możemy liczyć. Dziękuje całemu 
kołu Gospodyń Wiejskich, pani dyrektor i na-
szej szkole podstawowej. Na scenie występują 
nasze dzieci, pomaga na w tym MOSiR. Niech 
dobry Bóg wszystkim którzy przyczynili się do 

organizacji tej uroczystości udzieli wszystkich 
potrzebnych łask. I naszemu pomysłodawcy 
wydarzenia, panu Kazimierzowi Okrojowi, 
samorządowi redzkiemu, wszystkim zaanga-
żowanym w organizację tego dnia - mówił ks. 
proboszcz Fabian Tokarski, z parafii NMPNP 
w Redzie-Rekowie.

Po mszy św., na odpuście zwanym Huber-
tusem, odbyła się część artystyczna w wyko-
naniu dzieci z tutejszej szkoły podstawowej. 
Czuć było także magię myśliwskich zwycza-
jów. Iście myśliwski poczęstunek zainau-
gurowały grochówka, mięsiwa, oraz ciasta 
przygotowane przez tutejsze gospodynie. 
Po biesiadzie ważnym punktem spotkania 
były hubertowiny, czyli zwyczaj polowania 
zbiorowego o charakterze szczególnie uroczy-
stym, z zachowaniem historycznych wzorców 
i ceremoniałów. 

Każdy z nas może odnaleźć hubertowską świętość

odkrywamy Pomorskie

We mszy św. bierze aktywnie udział tutejsza młodzież i dzieci

W podziękowaniu za wieloletnie uczestnictwo w odpuście i wspieranie tego wydarzenia, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, także w imieniu tutejszych 
myśliwych podarował J.E. metropolicie gdańskiemu abp Sławojowi Leszkowi Głódziowi 
obraz. Jak powiedział: A teraz zobaczcie na co biskup spojrzy, gdy nie będzie mógł 
przyjechać do nas myśliwych!

Podarunek przewodniczący Okrój złożył na ręce bp. Zbigniewa Zielińskiego, który zadeklarował, że obraz zawiśnie  
na jednej ze ścian w siedzibie metropolity na gdańskiej Oruni
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odkrywamy Pomorskie

Kaplica pw. św. Huberta w Rekowie Górnym powstała w 2004 roku. 
Poświęcił ją ówczesny metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski. 
Podczas tych kilkunastu lat kaplica przeszła kilka renowacji zainstalowano 
nowe nagłośnienia, oświetlenia, elektryczne ogrzewanie ławek, powstała 
nowa aranżacja prezbiterium i pozostałych elementów, obrazów; naprawa 
elementów dachu i elewacji zewnętrznej, renowację przeszła zakrystia. 
Znajduje się tu także instrument organowy. 

- Nie zawsze odpusty i święta odbywają się 
z udziałem biskupów, a u nas w Rekowie tak! 
W związku z tym chciałbym wyrazić wielką 
wdzięczność ks. abp. Sławojowi Leszkowi 
Głódziowi za to, że jak nie może to kieruje 
do nas bp. Zielińskiego na ten odpust. 
Wdzięczni są nie tylko myśliwi, ale także 
mieszkańcy Rekowa Górnego. Chciałbym 
także podziękować naszym lokalnym 
księżom oraz mieszkańcom. Ja widzę to 
jak corocznie, z jakim zaangażowaniem 
szczególnie panie przygotowują teren na 
którym mamy się spotkać, otoczenie kaplicy, 
krzyży. Wiem ile godzin panie tu spędzają!  
Na chwałę Boga! Takie rzeczy tylko tu, w Rekowie 
Górnym! - mówił Kazimierz Okrój, pomysłodawca 
i główny organizator uroczystości ku czci św. Huberta w Rekowie Górnym, na 
co dzień przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie.

Hubertowska msza św. odbywa się co roku w kaplicy pw. św. Huberta  
w Rekowie Górnym. Jak zwykle kościół po brzegi wypełniają wierni 

 Nie zabrakło myśliwskiego poczęstunku

Mszę św. odprawił bp. Zbigniew Zieliński. Na drugim planie, u góry znany obraz ukazujący polującego w Górach 
Ardeńskich, Huberta, który napotkał białego jelenia z promieniejącym krzyżem w wieńcu

Włodarz gminy Puck, wójt Tadeusz Puszkarczuk wspiera 
rozwój młodych talentów z terenu gminy

Ks. proboszcz Fabian Tokarski, z parafii 
NMPNP w Redzie-Rekowie


