
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Luty 1998 Nr 2

POPIELEC
. . .Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. . .

Szczypta prochu na czole
i słowa, które bolą:
Prochem jesteś!
Żywym, ale prochem,
Myślącym, ale prochem,
Nieśmiertelnym, ale prochem,
mimo genialnych myśli,
I wielkich osiągnięć,
Mimo dumy, że tak wiele możesz,
I możesz naprawdę!
Prochem jesteś.
Co znaczą te słowa?
Przemijanie?
Pokutę?
Śmierć?
Przypomnienie?
Tak, ale nie tylko!
Słowa te zawierają prawdę o człowieku.

J. P. (Kalendarz „Tęcza”)



Żródło Maryi Trąbkowskiej

Drogi Czytelniku, chciałabym sięgnąć myślami wiele, wiele lat wstecz.
W miejscu obecnego sanktuarium – jak wiadomo z opowiadań przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie – znajdowało się cudowne źródełko, którego
woda dokonywała cudów uzdrowienia ciała jak i serc ludzi, którzy zażywali
wody z tego źródełka. W czasie wojny ze Szwedami żołnierze, nie bacząc
na prośby mieszkańców, napoili konie wodą z cudownego źródła. Po tym
wydarzeniu źródło znikło. Również z przekazywanych opowieści i zapisków
wiadomo, że wówczas bogata dziedziczka postanowiła w tym miejscu wy-
budować kościół. Myślę, że symbolika tych wydarzeń ma wielką wymowę
także w czasach obecnych. Źródło wody czystej, kryształowej, przejrzystej –
to symbol naszej osobowości, naszych serc, sumień słów i czynów. Jak szybko
Bóg w tamtych czasach dał odpowiedź na zbeszczeszczenie miejsca świętego
(źródło wyschło). Reakcja człowieka – budowa kościoła.

Czasy obecne – to sanktuarium, miejsce gromadzenia się wielu ludzi na
Mszy św., na modlitwie różańcowej, wiele żarliwych serc związanych z parafią
i z sanktuarium.

Niech ono właśnie teraz, w czasach obecnych stanie się promykiem, który
potrafi przebić serce człowieka swoim ciepłem, światłem, radością i miłością,
którą Bóg chce przekazać każdemu. Przytoczę tutaj słowa Ojca św. „Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi.” Inicjatywa wydawania gazetki parafialnej jest prze-
pięknym krokiem uczynionym w tym kierunku. Gdy otwieram serce przed
drugimi, to znaczy, wyjawiam swe problemy i przeżycia, których nie szczędzi
codzienność – dzielę się nimi. Staje się wówczas ten ból, problem podzielony,
a tym samym, lżejszy do uniesienia, przeżycia.

Odkąd istnieje człowiek, jest też grzech, często wynikający z naszego cha-
rakteru, z naszej słabości i ułomności, a czasem też z naszej zawiści, zazdrości
i złośliwości. Bóg chce widzieć każdego z nas doskonałym, gdyż stworzył
człowieka na Swój obraz i podobieństwo. W zaciszu naszych domów nie-
jednokrotnie przeżywamy dramat osobisty, wewnętrzny, rodzinny. Nie zawsze
potrafimy sobie poradzić, nawet przed kapłanem nie mamy odwagi poruszyć
swojego problemu. I tak pozostajemy w blokadzie wewnętrznej i borykamy
się przez długi czas z dramatem, czy grzechem. A jednak nie o to chodzi
Bogu, każdy z nas musi się uwolnić, oczyścić, a dopiero wówczas może być
w pełni radosny i szczęśliwy. Myślę, że na łamach gazetki redakcja porusza-
jąc problem grzechu przyjdzie z radą i pomocą każdemu z nas. Mam tutaj
na myśli również ewentualne listy z pytaniami. Nie zamykajmy się w sobie
i uczyńmy nasze życie piękniejszym i radośniejszym.

Hanna Kanka, Kleszczewo
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Dlaczego „Kana”?

Chodzi oczywiście o Kanę Galilejską, o której mowa w drugim rozdziale
Ewangelii św. Jana.

Na weselu w Kanie Galilejskiej byli: Maryja oraz Jej Syn wraz ze swoimi
uczniami. Tam na prośbę Matki Pan Jezus uczynił pierwszy cud, zamieniając
wodę w wino. Stąd płynie również dla nas nieustające pouczenie Matki Bożej
wskazującej na Jezusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”(J 2, 5).

Jak w Kanie Galilejskiej, tak i w trąbkowskim sanktuarium Maryja u Jezu-
sa wyprasza nam potrzebne łaski. W cudownym obrazie ukazuje swego Syna
i poleca nam pełnić Jego wolę.

Tytuł naszego pisma ma przypominać to przesłanie Matki Bożej.

ks. E. Szymański

KALENDARZ LITURGICZNY: Luty 1998 r.

2 lutego: Niedziela 4 w cią-
gu roku – Święto Ofiarowania
Pańskiego. Pan Jezus jako Mesjasz
wniesiony do świątyni spotyka się
ze Swoim ludem w osobach Syme-
ona i Anny, którzy oświeceni przez
Ducha Świętego rozpoznali w Dzie-
cięciu Chrystusa-Mesjasza i z rado-
ścią wyznali wiarę w Niego. Podobnie
i my poznajemy Chrystusa w Ofierze
Mszy św., a kiedyś spotkamy Go, „gdy
przyjdzie w chwale”.

Jezus zostaje ofiarowany wg prze-
pisów Prawa, przez co zapoczątkuje
ostateczną Ofiarę na Kalwarii.

Maryja niosąca w ramionach Sy-
na, „Światłość na oświecenie pogan”,
będzie z Nim i pod krzyżem. Tam
spełni się do końca proroctwo Syme-
ona – Jej duszę przeniknie miecz bo-
leści.

W tym dniu Kościół poświę-
ca świece-gromnice, które wkładamy
w ręce konającym.

Dzieci przygotowujące się do
Pierwszej Komunii świętej przyniosą
w tym dniu świece (najlepiej te od
chrztu świętego) na godzinę 1100.
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5 lutego środa: Św. Agaty mę-
czennicy. Imię Agata znaczy – do-
bra. W rok po śmierci męczeńskiej
swoim wstawiennictwem św. Aga-
ta uratowała Katanię od zniszczenia
przez wybuch wulkanu Etna. Prosimy
św. Agatę o wstawiennictwo w czasie
klęsk żywiołowych.

Kościół w jej święto błogosławi
wodę – przeciwieństwo niszczącego
ognia, sól – chroniąca przed zniszcze-
niem i konserwująca, a także chleb
– symbol dobroci i czystej, bezinte-
resownej miłości.

Wspomnienie św. Agaty przeży-
wamy w rodzinie pod znakiem sza-
cunku dla chleba, najcenniejszego
daru ziemi.

6 lutego: Tłusty czwartek.
Kończy się czas karnawałowy (za-
pustny), kupmy dzieciom pączki, lub
poczęstujmy je pączkami samodziel-
nie usmażonymi.

9 lutego: Niedziela 5 w ciągu
roku.

Jezus często modlił się ze swo-
imi uczniami. Szukał też samotności,
aby się modlić. Nie mamy czasu na
modlitwę – mówimy. Prawdą jest, że
nie mamy czasu do stracenia, ale czy
jest stratą czasu, gdy na modlitwie
powracamy do źródeł naszego istnie-
nia?

Pierwsze czytanie ze Starego Te-
stamentu stawia przed nami cierpią-
cego Hioba i okazującego mu miło-
sierdzie Pana Boga.

Św. Paweł w drugim czytaniu
podkreśla potrzebę głoszenia Ewan-
gelii: „Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii.” (1 Kor.)

Ewangelia ukazuje nam Jezusa,
który swą mesjańską mocą wypędza
złe duchy, i leczy wszelkie choroby.

11 lutego wtorek: Święto Naj-
świętszej Maryi Panny z Lourdes.
Od 1993 r. obchodzony jest, ustano-
wiony przez papieża Jana Pawła II,
Międzynarodowy Dzień Chorych.

12 lutego: Środa Popielcowa.
Rozpoczyna się 40-dniowy Wielki
Post, a także tydzień modlitw o trzeź-
wość narodu. W Środę Popielcową
obowiązuje post ścisły:
a) od potraw mięsnych – obowiązuje
od 14 roku życia do śmierci,
b) ilościowy – dwa razy lekki posiłek
i jeden do syta, obowiązuje od 21 do
60 roku życia.

Centralną ceremonią tego dnia
jest posypanie głów popiołem. Popiół
jest symbolem przemijania człowieka,
znakiem żałoby i pokuty. W pierwot-
nym Kościele grzesznicy pokutujący
za najcięższe grzechy takie jak: mor-
derstwo, nierząd, zaparcie się wia-
ry na cały Wielki Post przywdziewali
zgrzebne szaty, włosiennice, posypy-
wali głowy popiołem, żyli o chlebie
i wodzie.

Posypanie popiołem nie ma być
tylko zewnętrzną ceremonią, lecz
zwróceniem się całym sercem ku ko-
chającemu Bogu, gdyż „Pan jest ła-
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godny i miłosierny, nieskory do gnie-
wu i bardzo łaskawy.” (Ps 145, 9)

Uczynkami pokutnymi są: jał-
mużna – wyrażenie miłości, post –
pokora wobec Boga, modlitwa – na-
sza nadzieja na otrzymanie przeba-
czenia.

Za udział w nabożeństwach Gorz-
kich Żali oraz Drogi Krzyżowej moż-
na uzyskać odpust zupełny włącza-
jąc modlitwę „Ojcze nasz”, „Wierzę
w Boga” oraz dowolną modlitwę na
intencję Ojca św. Nadto trzeba być
w stanie łaski uświęcającej.

14 lutego piątek: Droga Krzyżo-
wa dla dzieci – godz. 1500, dla doro-
słych z Mszą św. – godz. 1800.

16 lutego: Pierwsza niedziela
Wielkiego Postu – dzień modlitwy
za Ojca św. Wiara czyni nas odważ-
nymi w walce ze złem. Do nas należy
decyzja, na ile z tej wiary czynimy
użytek.

Czytania mszalne kierują nas ku
przymierzu, które Bóg zawarł z Noem
po potopie. Woda chrztu dokonuje

w nas „przymierza” z Bogiem. Kusze-
nie Pana Jezusa i zwycięstwo nad sza-
tanem uświadamia nam, że jesteśmy
wezwani do nawrócenia, uwierzenia
i zaufania Bogu.

O godz. 1600 przyjdźmy na nabo-
żeństwo Gorzkich Żali (należy zabrać
książeczkę do nabożeństwa).

21 lutego piątek – Droga Krzy-
żowa dla dzieci – godz. 1500, dla do-
rosłych z Mszą św. – godz. 1800.

23 lutego – Druga niedzie-
la Wielkiego Postu. W Chrystusie
Bóg objawił kim jest naprawdę.

Abraham ofiaruje Bogu, co ma
najcenniejszego – własnego jedyne-
go syna (I czytanie). Czyn Abraha-
ma zapowiada objawienie doskonałej
miłości Boga, który „własnego Syna
nie oszczędził, ale go za nas wszyst-
kich wydał” (II czytanie: Rz 9,32).
W czasie przemienienia Jezusa na gó-
rze Tabor głos Boga nas poucza: „To
jest mój Syn umiłowany. Jego słu-
chajcie!”(Ewangelia: Mk 9, 8).

ks. E. Szymański

Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

Św. Weronika (4 lutego)
Niewiasta jerozolimska, która towarzyszyła Chrystusowi na Górze Kalwarii

i podała mu chustę, na której On pozostawił wizerunek Swojej Twarzy.

Św. Agata (5 lutego)
Dziewica, która została umęczona w Katanii w roku 251 podczas prześla-

dowań cesarza Decjusza, gdyż nie wyraziła zgody na małżeństwo z senatorem
rzymskim. Św. Agata jest patronką pielęgniarek.
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Św. Walenty (14 lutego)
Rzymski kapłan, który za asystowanie męczennikom podczas panowania

cesarza Klaudiusza Gota II w III wieku poniósł śmierć męczeńską. Św. Wa-
lenty jest patronem zakochanych.

Św. Maria Bernadetta Soubirous (19 lutego)
Urodziła się 8 stycznia 1944 r. w Lourdes. W 14 roku życia była świadkiem

19 objawień Najświętszej Maryi Panny w grocie massabielskiej pod Lourdes.
Matka Boża przez swoją obecność nadała silną moc uzdrowieńczą źródłom w
Lourdes. Św. Bernadetta przeszła w swoim życiu przez wiele surowych prób i
okazała heroiczną cierpliwość w chorobie. Zmarła mając zaledwie 35 lat.

RADA DUSZPASTERSKA

W ostatnich miesiącach roku 1996 odbyły się trzy posiedzenia Rady Dusz-
pasterskiej, na których ks. dziekan Edward Szymański przedstawił realizację
zamierzeń parafialnych na rok 1996 oraz sprawy bieżące. Po omówieniu spraw
mniej ważnych były też i problemowe. Między innymi ksiądz przedstawił swo-
je trudności z uregulowaniem należności za wykonanie dzwonów i potrzeby
na wykonanie dzwonnicy. Jak stwierdził, wpływ na to ma w dużym stopniu
nie zrealizowanie deklaracji przez parafian.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej parafii w roku 1998 będzie
jubileusz 10-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej, który przypada
12 czerwca. Ksiądz poinformował Radę jak będzie wyglądało przygotowanie
parafian pod względem duchowym, ale jak wynikło z dyskusji, będzie również
konieczny wydatek materialny, aby upiększyć naszą świątynię na ten jubileusz.
W związku z rozpoczętymi, jak i planowanymi inwestycjami, ksiądz nasz ma
nadzieję, że parafianie go nie zawiodą, bo tylko na nich liczy.

Mając na uwadze zrealizowanie tego co zamierzamy, ksiądz poprosił, aby
w tegorocznej kolędzie służyli mu członkowie Rady Duszpasterskiej, na co
radni zgodzili się bez sprzeciwu.

Na spotkaniu opłatkowym ksiądz podziękował radnym za czynną pomoc
w realizacji założeń parafialnych. Podczas łamania się opłatkiem życzyliśmy
sobie wzajemnie dalszej tak dobrej i pożytecznej współpracy dla dobra Ko-
ścioła i całej rodziny parafialnej.

O sprawach bieżących będziemy informować w następnych wydaniach
pisma „Kana”.

Józef Sroka
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziękujemy za rozwiązanie poprzedniej krzyżówki. Okaza-
ło się, że nie była wcale trudna. Dziś proponujemy następną krzyżówką, na
pewno z nią też nie będziecie mieć problemów. Proponujemy inny sposób
przesyłania rozwiązań krzyżówek do nas. Widzicie w prawym dolnym rogu
kupon, który trzeba będzie odciąć i nakleić na kartkę z rozwiązaniem. Tylko
kartki z kuponem będą brały udział w losowaniu nagrody. Rozwiązania wkła-
dajcie do koszyka, który będzie umieszczony w kościele na prawym bocznym
ołtarzu. Czekamy do piątku 21 lutego. Nie zapomnijcie o napisaniu imienia
i nazwiska. Życzymy udanej zabawy.

1
2

3
4

5
6

8
9

1. Oddziela nas od Pana Boga
2. Bezkrwawa – to Msza św.
3. Otrzymujesz ją od kapłana

w konfesjonale
4. Codzienna rozmowa

z Panem Bogiem
5. Może być dobry lub zły
6. Cementuje rodzinę
8. Tatuś – dostojniej
9. Kwiat – symbol Maryi

Wszystkim dzieciom życzymy wspaniałego odpoczynku podczas ferii zi-
mowych. Pamiętajcie o bezpieczeństwie w czasie zimowych zabaw. Wróćcie
wypoczęci, cali i zdrowi do szkoły.

Pamiętajcie również o zbliżającym się Wielkim Poście, który jest czasem
naszego nawrócenia i pokuty. Przez 40 dni przygotowujemy serca na naj-
większe święta Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jakie ty zrobisz
wyrzeczenie na czas Wielkiego Postu?

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

KRZYŻÓW
KA
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Intencje Mszy św. w miesiącu lutym

1. Pierwsza sobota miesiąca, ku czci
Matki Bożej

2. Dziękczynna, dla pracowników
Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”,
1100

3. Za ś. p. Władysława Bogdana
4. Za zmarłych z rodziny Sierżantów

i Hurnowiczów
5. Za ś. p. Erykę Muchę
6. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie i zakonne
8. Pierwszy piątek miesiąca, przebłagalna

za grzechy parafian
9. Za zmarłych z rodziny Zulewskich

z Ełganowa
9. O zdrowie dla Andrzeja, 1100

10. Za ś. p. Witolda Piszczuka i zmarłych
z rodziny Zieman

11. Za ś. p. Franciszka Onasza
12. Za ś. p. Łucję Kaszuba
13. Za ś. p. Adama i Waleskę Bławatów
14. Za ś. p. Aleksandra i Wiktorię Kula

15. Dziękczynna w 25-lecie sakramentu
małżeństwa Jana i Ireny Jurkowskich

16. Za zmarłych z rodziny Seszków
i Myśliwiec, 800

Za ś. p. Józefa Plak, 1100

18. Za ś. p. Magdalenę Karasek i zmarłych
z rodziny Elmanowskich

19. Za ś. p. Zygmunta Jagłę
19. Za ś. p. Zenona Szwocha
20. Za ś. p. Michalinę i Wawrzyńca

Szymaniaków
21. Za ś. p. Wiktora i Jerzego Kinder
22. Za ś. p. Różę Marchewicz
23. Za zmarłych z rodziny Zulewskich

i Piechowskich z Czerniewa, 930

24. Za ś. p. Weronikę i Stanisława Gralla
i zmarłych z rodziny Marendowskich

25. Za ś. p. Ksawerego Felchnerowskiego
(8 rocznica śmierci)

26. Za ś. p. Brunona Garczyńskiego
28. Za ś. p. Łucję Selka
29. Za ś. p. Metę Cymermann

W PARAFII

Chrzty:
4 lutego – pierwszą rocznicę chrztu św.
obchodzą: Magdalena Barbara Jażdżewska,
Marta Weronika Bławat z Kleszczewa, To-
masz Łukasz Dończyk z Czerniewa, bliźnięta
Mariusz i Ewelina Stępień z Ełganowa.

Śluby:
3 lutego – pierwszą rocznicę ślubu obchodzą
Krzysztof i Krystyna Wawrynowiczowie.
12 lutego – jubileusz dwudziestolecia sakra-
mentu małżeństwa obchodzą Kazimierz i Kry-
styna Łangowscy.
18 lutego – pierwszą rocznicę ślubu obchodzą
Grzegorz i Barbara Borkowscy.

19 lutego – jubileusz dwudziestolecia sakra-
mentu małżeństwa obchodzą Mieczysław i El-
wira Preś.

Zgony:
16 lutego – pierwsza rocznica śmierci ś. p.
Zygmunta Jagły.

Wielkopostne Msze św. dla chorych:
Czwartek, 13 lutego, godz. 900 – Czerniewo,
szkoła
Czwartek, 13 lutego, godz. 1200 – Ełganowo,
szkoła
Piątek, 14 lutego, godz. 1000 – Kleszczewo,
u państwa Nowaków

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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