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A miłość Boga ku nam objawiła się w tym właśnie,
że zesłał na świat Syna swego jednorodzonego,

abyśmy dzięki Niemu mieli życie.

1 J 4, 9

Całej Wspólnocie Parafialnej błogosławieństwa Bożego, wielu
łask Bożych w Nowym Roku 1998, by w naszym życiu nie brako-
wało miłości, radości, pokoju i uśmiechu. Niech Boża obecność
uczyni nas ludźmi szczęśliwymi i lepszymi.

Życzy Redakcja
z Duszpasterzem Parafii



Dla większej chwały Bogarodzicy czczonej od wieków w cudami słyną-
cym obrazie w kościele trąbkowskim, na upamiętnienie 10-tej rocznicy jego
koronacji przez papieża Jana Pawła II w dniu 12 czerwca 1998 r. podczas
Mszy św. przez niego celebrowanej dla ludzi pracy z całej Polski w Gdańsku-
-Zaspie, wspólnota „Przymierze Rodzin” przy naszej parafii podjęła wdzięczną
inicjatywę wydawania gazetki parafialnej związanej z naszym Sanktuarium.
Podejmujemy próbę przybliżenia rodzinie parafialnej nie tylko historii parafii
i kultu Matki Bożej w Cudownym Obrazie Trąbkowskim, lecz także nawiązy-
wanie do aktualności z życia parafii naszej i z naszą sąsiadujących. Chcemy
publikować ważniejsze wydarzenia związane z naszym Sanktuarium, z naszym
regionem i z naszymi rodzinami, w tym rocznice i jubileusze.

Zapraszamy do współpracy chętnych parafian, tak młodzież, jak i doro-
słych.

Prosimy o sugestie dotyczące tytułu parafialnej gazety.
Rok rozpoczynający redagowanie gazety parafialnej niech będzie skrom-

nym wkładem naszej wspólnoty „Przymierze Rodzin” w obchody jubileuszu
tysiąclecie Gdańska i tysiąclecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha chrzci-
ciela Gdańszczan i patrona naszej Archidiecezji.

Szczególnej opiece Matki Bożej Trąbkowskiej powierzamy naszą parafialną
gazetę. Oby ta gazeta zbliżyła nas wszystkich jeszcze bardziej do Bożej i naszej
Matki królującej w tym Sanktuarium i pomogła mocniej pokochać parafię
w której mieszkamy.

Boże Narodzenie, 1996
ks. Edward Szymański

Drogi Czytelniku, z radością oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer na-
szego pisma. Tytuł, układ treści i kształt działów są tylko naszą propozycją.
Ciekawi jesteśmy, jak podoba się Tobie tytuł, może masz inny pomysł. Mamy
nadzieję, że przyłączysz się do redagowania gazetki. Będziemy z niecierpliwo-
ścią oczekiwać na uwagi i propozycje (listy?) od wszystkich zainteresowanych.

Redakcja
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KALENDARZ LITURGICZNY: Styczeń 1998 r.

1 stycznia: Świętej Bożej Ro-
dzicielki. Ten pierwszy dzień roku
mieści w sobie wiele tematów. To nie
tylko początek roku kalendarzowe-
go, lecz także czcimy dzisiaj Maryję,
przez którą przyszedł na świat Zba-
wiciel, dawca pokoju i nadziei. Na
progu nowego roku Maryja wypra-
sza nam błogosławieństwo Syna. Pro-
si Ona z nami Boga o dar pokoju dla
całego świata. Z inicjatywy papieża
jest to Światowy Dzień Pokoju. Pa-
pież Jan Paweł II jako temat tego ro-
ku wybrał słowa: „Okaż przebaczenie,
a otrzymasz pokój.”

2 stycznia: Pierwszy czwartek
miesiąca – modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne.

3 stycznia: Pierwszy piątek
miesiąca – odwiedzamy chorych,
modlimy się o darowanie grzechów
nam i całej rodzinie parafialnej.

4 stycznia: Pierwsza sobota
miesiąca – szczególnie dziękujemy
Bożej Matce za to, że jest wśród nas
przez udział w Nowennie i Mszy św.
o godzinie 1800.

5 stycznia: Druga niedziela po
Bożym Narodzeniu. Sprawy wiel-
kie rodzą się w ciszy. W głębokim
milczeniu Bóg przychodzi do człowie-
ka. Rozjaśnia niepewność nadcho-
dzących dni nowego roku: „Nie bój-
cie się. Jestem z wami.”

6 stycznia: Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego. W dniu swego
narodzenia w Betlejem Jezus obja-
wia się Narodowi Wybranemu. Dzi-
siaj obchodzimy pamiątkę objawienia
się narodom pogańskim w osobach
Mędrców ze Wschodu. Przez to Je-
zus wypełnia plan Ojca, aby wszy-
scy ludzie byli zbawieni i doszli do
poznania prawdy. Dzień dzisiejszy, to
dzień pomocy modlitewnej i mate-
rialnej misjonarzom. W Kościele bło-
gosławi się kadzidło i kredę, którą
podczas kolędy piszemy na drzwiach
inicjały Mędrców i rozpoczęty nowy
rok.

12 stycznia: Niedziela – świę-
to chrztu Pańskiego. Ojciec pod-
czas chrztu Jezusa w Jordanie nazy-
wa Go swoim „Synem umiłowanym”,
a Duch Święty spoczywa na Nim.
To pierwsze uroczyste objawienie się
Trójcy Przenajświętszej. Uroczystość
chrztu Pana Jezusa kończy czas Bo-
żego Narodzenia.

19 – 25 stycznia: Tydzień po-
wszechnej modlitwy o jedność
chrześcijan obchodzony przez Ko-
ścioły: katolicki, protestancki, pra-
wosławny i inne w związku ze świę-
tem nawróceniem św. Pawła obcho-
dzonym 25 stycznia.

19 stycznia: Druga niedziela
w ciągu roku. Życie stawia nam
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wciąż nowe wymagania. Obym każ-
dego dnia był świadomy, że Chry-
stus jest na mojej drodze. Liturgia
nawiązuje do powołania Samuela na
proroka. To on namaści Saula na
pierwszego króla w Izraelu. Św. Pa-
weł w drugim czytaniu poucza o god-
ności i przeznaczeniu naszego ciała,
które jest mieszkaniem Boga. Ewan-
gelia podkreśla radość z rozpoznania
w Jezusie Mesjasza przez powołanych
pierwszych Apostołów.

26 stycznia: Trzecia niedziela
w ciągu roku. Chrystus wzywa do
nawrócenia. Czytając o Jonaszu na-
wołującym Niniwitów do pokuty za-
stanówmy się, czy i my nie potrze-
bujemy zerwać z czymś co oddala od
Boga. Św. Paweł ostrzega, że czas jest
krótki, więc nie wolno nam go zmar-
nować. Jezus w dzisiejszej Ewangelii
wzywa nas: „Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię.” Powołuje Aposto-
łów, aby byli rybakami ludzi.

Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

Św. Agnieszka (21 stycznia)
Ślubowała Chrystusowi czystość i jako dziewica poniosła śmierć męczeń-

ską mając około 15 lat. Jest patronką dziewic i wzorem umiłowania czystości.

Św. Wincenty Palotti (22 stycznia)
Urodził się w Rzymie w roku 1895, po otrzymaniu święceń oddał się cał-

kowicie duszpasterstwu, rozpoczął współpracę w apostolstwie ludzi świeckich
i kapłanów. Pomagał biednym i upośledzonym, zakładał stowarzyszenia dla
robotników, szkoły rolnicze, sierocińce i ochronki, co uczyniło go prekurso-
rem Akcji Katolickiej. Jest patronem winnic.

CZAS KOLĘDY

Czas Bożego Narodzenia i Przedpościa wypełnia w parafiach wizyta ka-
płana w każdej rodzinie, która go zaprosi by wspólnie zawierzyć Jezusowi
rodzinę i prosić o błogosławieństwo na cały rok dla domu i jego mieszkań-
ców. W kapłanie witamy w progach domu Chrystusa. Bądźmy na tę uroczystą
chwilę przygotowani. Niech stół będzie nakryty białym obrusem. Niech na
nim będzie krzyż, świeca, woda święcona i Pismo św. Niech wszyscy będą
obecni. Wyłączmy telewizor i radio. Uklęknijmy do wspólnej szczerej modli-
twy. Przyjmijmy z wiarą błogosławieństwo i ucałujmy krzyż. Dzień kolędy to
szczególne święto rodziny. Bądźmy godnie ubrani. Porozmawiajmy ze swoim
duszpasterzem o swoich problemach, o swojej wierze i tym co nurtuje rodziny.
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PLAN KOLĘDY W PARAFII

śr. 1.01 Trąbki W., ul. Parkowa – „Kasary”, blok
9-rodzinny i pałac przy ul. Gdańskiej

od godz. 1400

czw. 2.01 Kleszczewo Górne, od państwa Wenzlów od godz. 900

pt. 3.01 Kleszczewo, od pana Jana Kielasa do
państwa Majewskich

od godz. 1630

sob. 4.01 Kleszczewo, od leśniczówki do pana
Lewandowskiego

od godz. 930

niedz. 5.01 Kleszczewo, szkoła od godz. 1830

pon. 6.01 nie ma kolędy, opłatek dla nauczycieli
i Msza św. o 1800

wt. 8.01 Ełganowo, od p. Zittermann do
Czerniewka oraz ul. Szkolna, prawa strona
(szkoła)

od godz. 1400

śr. 9.01 Ełganowo, ul. Szkolna, lewa strona od godz. 1400

czw. 9.01 Ełganowo, ul. Macierzy Szkolnej od godz. 1400

pt. 10.01 Ełganowo, ul. Asfaltowa, od Adama
Kisickiego oraz ul. Łąkowa

od godz. 1400

sob. 11.01 Trąbki W., ul. Gdańska, do państwa
Marciniaków bez „Agronomówki”

od godz. 900

niedz. 12.01 Trąbki W., blok SKR przy ul. Sportowej od godz. 1400

pon. 13.01 Trąbki W., ul. Sportowa od godz. 1400

wt. 14.01 Trąbki W., ul. Pocztowa, bez bloku od godz. 1400

śr. 15.01 Trąbki W., ul. Pawłowskiej, do krzyża od godz. 1400

czw. 16.01 Trąbki W., ul. Pawłowskiej, od pana
Preussa do bloku „Nadzieja” włącznie

od godz. 1400
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pt. 18.01 Trąbki W., ul. Parkowa, od państwa
Kuszów do państwa Gorzyńskich

od godz. 1400

sob. 19.01 Trąbki W., ul. Parkowa, 2 bloki od godz. 900

niedz. 19.01 Trąbki W., ul. Gdańska, dokończenie oraz
ul. Polonii Gdańskiej

od godz. 1400

pon. 20.01 Trąbki W., osiedle: ul. Pawłowskiej,
ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, ul. Akacjowa

od godz. 1430

wt. 21.01 Trąbki W., osiedle: ul. Jesionowa,
ul. Dębowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa

od godz. 1430

śr. 22.01 Trąbki W., ul. Leśna od godz. 1500

czw. 23.01 Trąbki W., ul. Pasteura, ul. Krótka od godz. 1500

pt. 24.01 Trąbki W., blok przy ul. Pocztowej,
zakończenie kolędy w parafii w mieszkaniu
państwa Pianowskich

od godz. 1500

Uwaga: Jeśli plan na dany dzień ulegnie zmianie, wówczas w pominiętych
rodzinach wizyta duszpasterska odbędzie się po zakończeniu kolędy w parafii.
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21 stycznia

Dni z Babcią

Babcia po kuchni się krząta,
Z garnka wyjrzał pachnący obłok.
– Babciu, ostrugam marchew,
pobędę z tobą. . .
– Babciu, przy jednym stole
posiedźmy razem. . .
– Babciu, pociesz mnie trochę,
do serca przytul. . .
– Babciu, może się boisz?
Nie bój się przy mnie.

B. Lewandowska

22 stycznia

Na Dzień Dziadka

Chociaż dziadziuś mój jest stary,
lubi robić wciąż kawały:
a to schowa się babuni,
to pomyli cukier z solą
i posłodzi nią herbatę.
Ja odwiedzam go wraz z Olą.
Lubię dziadka, bo ma humor
i nie gniewa się za rumor,
który co dzień i od święta
robią w domu wciąż wnuczęta.

Paweł Kowalski lat 9

Drogie Dzieci

i dla was będzie kącik w naszej gazetce.

Na początek proponujemy krzyżówkę.

Mamy nadzieję, że nie będzie trudna.

Rozwiązanie prześlijcie do 20 stycznia.

Czeka nagroda.

5 Strojne drzewko
1 Miasto, w którym urodził się Jezus

9 Wkładane pod obrus w Wigilię
8 Matka Chrystusa

14 Przedstawienie o narodzeniu Jezusa
3 „Łóżeczko” Jezusa

4 Dzielimy się nim w Wigilię
13 Dzień przed Bożym Narodzeniem

12 Znajdujemy pod choinką
11 Pierwsi złożyli pokłon Chrystusowi

2 Pieśni na Boże Narodzenie
6 Prowadziła Kacpra, Melchiora i Baltazara
9 Król, który chciał zgładzić Jezusa

10 Jeden z darów Trzech Króli

Zapraszamy do wspólnej zabawy.
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W PARAFII

Z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

dużo zdrowia, radości oraz opieki Matki Bożej Trąbkowskiej

na dalsze lata wspólnego życia

drogim jubilatom Monice i Piotrowi Kromerom

życzą D. i Z. Jaszewscy

z Przymierzem Rodzin

5 stycznia – spotkanie opłatkowe Przymierza Rodzin

6 stycznia – spotkanie opłatkowe nauczycieli

21 stycznia – Dzień Babci

22 stycznia – Dzień Dziadka

Moc najserdeczniejszych życzeń

radosnych i pogodnych dni Wiary, Nadziei i Miłości

wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta składa

Redakcja

28 stycznia – pierwszą rocznicę Chrztu świętego obchodzi Jakub
Marchewicz, Trąbki Wielkie

29 stycznia – pierwsza rocznica śmierci ś. p. Leona Janiszewskiego, Trąbki
Wielkie

30 stycznia – pierwsza rocznica śmierci ś. p. Klary Sławińskiej, Trąbki
Wielkie

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

93-034 Trąbki Wielkie
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