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Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 28)

Ach, Mnie Matce Boleściwej,
Pod krzyżem stojąc smutliwej,
Serce żałość przejmuje.

O Matko! niechaj prawdziwie,
Patrząc na krzyż żałośliwie,
Płaczę z Tobą rzewliwie.

Jużci, już Moje kochanie,
Gotuje się na skonanie
Toć i Ja z Nim umieram.

Pragnę, Matko pod krzyż z Tobą,
Dzielić się z Twoją Osobą,
Śmiercią Syna Twojego.

Gorzkie Żale



Głos nadziei

Zanim trafiłam do wspólnoty
AL-ANON przeżyłam tyle, że pew-
nie i słoń by tego nie udźwignął. By-
ło tak źle, że gorzej już być nie mo-
gło. Zostałam bez pracy, bez zasiłku
wraz z dziećmi na utrzymaniu męża
alkoholika. Zapytywałam samej sie-
bie, gdzie jest Pan Bóg? Czy oddali-
łam się od Niego aż tak bardzo, że
mnie nie zauważa? ON – mój Bóg –
był tuż obok i czekał cierpliwie, bar-
dzo cierpliwie, aż upadnę tak nisko,
że porzucę swoją głupią egoistyczną
dumę i zwrócę się do NIEGO po po-
moc.

W miarę, jak otwierałam się na
Boga, ON stawiał na mojej drodze
życia ludzi, którzy okazali mi serce
i konkretną pomoc. Największą ra-
dością było otrzymanie tak bardzo
upragnionej pracy wśród życzliwych
i wspaniałych ludzi.

O pomocy dla osób uzależnio-
nych od alkoholików: zrozpaczonych
żon, matek bolejących nad pijącymi
dorosłymi synami, dziewcząt, których
chłopcy piją, wiedziałam z mediów
(prasy, radia itp.). Adresy poradni
AL-ANON były z Trójmiasta, Tcze-
wa, Pruszcza. Nie miałam tyle odwa-
gi, aby z nich skorzystać. Marzyłam,
aby tu na miejscu, w Trąbkach, po-
wstała taka grupa. Chciałam popro-
sić o pomoc księdza, ale też zabrakło
mi odwagi.

Pomyślałam – jak mogę pomóc
sobie i dzieciom, skoro nie mogę po-

móc mężowi, który nie widzi takiej
potrzeby. I oto stało się to, o co
tak bardzo prosiłam PANA. Kiedy
ksiądz ogłosił przyjazd ludzi z Tczewa
w celu założenia w naszej parafii gru-
py AA (trzeźwych alkoholików) oraz
AL-ANON (pomoc rodzinom i bli-
skim), odetchnęłam z ulgą. Wstąpiła
we mnie nowa nadzieja.

Nie miałam żadnych oporów, aby
jako jedna z pierwszych osób przyjść
na to spotkanie. Zbyt długo o to
prosiłam, aby teraz zaprzepaścić taką
szansę. W końcu nie miałam nic do
stracenia. Ileż można dusić to w so-
bie podczas nieprzespanych, przepła-
kanych nocy. A ludzie? Nie liczy-
łam się z ich opinią, czy fałszywym
wstydem, bo wstydem jest stać pod
sklepem od rana do nocy z butelką
wątpliwego trunku w trzęsących się
z zimna dłoniach. Zaufałam BOGU,
bo tak naprawdę, to nie miałam już
przyjaciół. Został mi tylko ON, po-
nieważ kochał mnie od zawsze bez
względu na to, jaki był mój stan ma-
jątkowy, a nawet wtedy, gdy się od
NIEGO oddalałam.

Nieco jeszcze zdesperowana wy-
ruszyłam na spotkanie z moją nadzie-
ją. Jakie było moje zdziwienie, kiedy
ujrzałam grupę AUTENTYCZNIE
SZCZĘŚLIWYCH I WOLNYCH
LUDZI. Nazywają siebie TRZEŹWY-
MI ALKOHOLIKAMI. Nie wstydzą
się tego słowa. Jedni mają za sobą
dwadzieścia lat abstynencji, inni kil-
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ka miesięcy, a jeszcze inni – kilka ty-
godni (kilka dni). Dzisiaj są szczę-
śliwymi ojcami, matkami (bo są też
uratowane kobiety). Nie wszyscy są
tego samego statusu społecznego. Są
wśród nich ludzie wykształceni, jak
też i zwykli, szarzy, prości. W grupie
wszyscy jesteśmy jedną rodziną, bez
względu na stan posiadania, wiek,
wykształcenie, czy zajmowane stano-
wisko (wszystko to zostaje za drzwia-
mi). Zwracamy się do siebie po imie-
niu. Dozwolone są pseudonimy. Nie
ma pani Krysi, pani Eli, pana Janka
– jest Krysia, Ela, Janek.

Początkowo czułam się trochę
spięta. Zauważyłam, że drżą mi dło-
nie, gdy sypałam cukier do kawy, ale
gdy się rozejrzałam, okazało się, że im
też drżą i nikt nie zwraca na to uwa-
gi, ani się tym nie przejmuje. Roz-
luźniłam się i też poczułam się swo-
bodnie. Nikt nie pytał mnie kim je-
stem, gdzie mieszkam. Połączył nas
jeden cel – pomoc innym, a przede
wszystkim sobie. Nie byłam goto-
wa, aby opowiedzieć o swoim proble-
mie, a więc słuchałam jak dorośli lu-
dzie ze łzami w oczach wspominają
swój STRACONY BEZPOWROT-
NIE CZAS, kiedy zamienili szczęście
swoich bliskich (żon i dzieci) w kosz-
mar. Już na drugim mityngu byłam
w stanie zrzucić z siebie ten ciężar.
Ze słonia zamieniłam się w motyla
– tak mi było lekko. Teraz nie mo-
gę doczekać się wtorku – spotkania
z prawdziwymi przyjaciółmi.

Grupy AL-ANON nie można re-
klamować – można tylko zachę-
cać. PRZYJDŹCIE DO NAS. Bę-
dziecie serdecznie przyjęci. Zdobę-
dziecie PRAWDZIWYCH, a nie tyl-
ko pozornych, PRZYJACIÓŁ. Wto-
rek, godz. 1900, salka katechetyczna.
Ugościmy was kawą i dobrym cia-
stem. Wyjdziecie szczęśliwsi!

Na zakończenie zacytuję modli-
twę, którą przyjmujemy za ŻYCIO-
WE CREDO:

BOŻE użycz mi POGODY DU-
CHA, abym godził się z tym, cze-
go nie mogę zmienić. – ODWAGI,
abym zmieniał to, co zmienić mogę.
– MĄDROŚCI, abym potrafił odróż-
nić jedno od drugiego.

Danuta
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List

Łódź, 29 I 1998 r.
Szanowna Redakcjo „Kany”, serdecznie dziękuję za miłą niespodziankę.

Ze wzruszeniem wzięłam do rąk pierwszy numer gazetki parafii sanktuarium
Maryjnego w Trąbkach Wielkich.

Gratuluję zespołowi redakcyjnemu Przymierza Rodzin z Wielebnym Księ-
dzem Proboszczem Edwardem Szymańskim na czele tak ambitnego programu
działań apostolskich i kulturalnych. Dołączam się do modlitw i życzę z ca-
łego serca, aby Matka Boża Trąbkowska błogosławiła tej pięknej inicjatywie,
pomagając rozwinąć się pismu w znaczący w terenie organ, łączący wszyst-
kich mieszkańców Trąbek i okolic w jedną kochającą się rodzinę. Serdecznie
wszystkich pozdrawiam.

Szczęść Boże w Nowym Roku 1998.
Anna Burdówna,
niegdyś (1939 r.) parafianka Trąbek Wielkich
jako kierowniczka szkoły w Ełganowie.

KALENDARZ LITURGICZNY: Marzec 1998 r.

1 marca: Sobota – rozpoczyna-
my 9-tygodniową Nowennę do Mat-
ki Bożej w intencji dzieci przygoto-
wujących się do Pierwszej Komunii
Świętej i ich rodzin.

2 marca: Trzecia niedziela
Wielkiego Postu. W stworzonym
świecie tylko do człowieka Bóg prze-
mawia przez głos sumienia i przyka-
zania, które nie tyle są kodeksem
nakazów i zakazów, co raczej pro-
pozycją i obietnicą. (I czytanie: Wj
20, 1 – 18) Bóg podczas wędrówki
do Ziemi Obiecanej ogłasza na Gó-
rze Synaj Dziesięć Przykazań. W ich
centrum jawi się Jezus z przykaza-
niem miłości. (II czytanie: 1 Kor
1, 22 – 25) Bóg największego swego

dzieła odkupienia dokonał w słabo-
ści i poniżeniu – na krzyżu. (Ewan-
gelia: J 2, 13 – 25) Pan Jezus troszczy
się o świątynię, nazywa ją domem Oj-
ca i dlatego wyrzuca z niej handlarzy.
Uczy, że prawdziwą świątynią jest Je-
go Ciało.
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9 marca: Czwarta niedziela
Wielkiego Postu. Życie to nieustan-
ne umieranie w nas „starego czło-
wieka”, aby mógł narodzić się „no-
wy człowiek”. Dla nas ochrzczonych
oznacza to wzrastanie w wierze, mi-
łości i wierności Bogu. (I czytanie:
2 Krn 36, 14 – 16. 19 – 23) Za brak
wierności Bóg, który upominał Na-
ród Wybrany przez proroków, zsyła
karę w postaci zniszczenia Jerozolimy
i niewoli babilońskiej (598 r. przed
Chr.). (II czytanie: Ef 2, 4 – 10) Czło-
wiek, który przez grzech odwraca się
od Boga jest duchowo umarły. Chry-
stus przez miłość pragnie uświęcić
i zbawić każdego. (Ewangelia: J 3,
14 – 21) „Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.”

16 marca: Piąta niedziela
Wielkiego Postu. W Kościele zasła-
nia się krzyże do wigilii wielkanoc-
nej. (I czytanie: Jr 31, 31 – 34) Bóg
zapowiada zawarcie nowego przymie-
rza. Jest to przymierze przebaczają-
cej miłości w ofierze krzyża. Ze stro-
ny człowieka oczekuje Bóg nawró-
cenia i wewnętrznej przemiany. (II
czytanie: Hbr 5, 8 – 9) Modlitwa Je-
zusa w Ogrójcu zostaje wysłucha-
na nie przez uwolnienie od cierpie-

nia, lecz Jezus otrzymuje moc na to,
by umrzeć na krzyżu za nasze winy.
(Ewangelia: J 12, 20 – 33) Godzina
śmierci na krzyżu jest godziną Jego
wywyższenia i uwielbienia.

19 marca: Św. Józefa – oblu-
bieńca Najświętszej Maryi Panny.

22 marca: Rozpoczęcie reko-
lekcji świętych w parafii o godz.
1900.

23 marca: Niedziela Palmowa,
godz. 1100 – poświęcenie palm. Uro-
czyste, procesyjne wejście do ołtarza
przed Mszą św. symbolizuje triumfal-
ny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.
(I czytanie: Iz 50, 4 – 8) Izajasz mówi
o tajemniczym Słudze Pańskim. We-
dług Nowego Testamentu jest nim
Jezus. On nie boi się cierpienia, po-
nieważ Bóg jest z nim. (II czytanie:
Flp 2, 6 – 11) Pan Jezus posłuszny
woli Ojca staje się Sługą i skazań-
cem. Swoją wielkość objawia w po-
słuszeństwie „aż do śmierci i to śmier-
ci krzyżowej”. (Ewangelia: Mk 14,
1 – 15. 48) Jezus schodzi na dno po-
niżenia zachowując Boską godność.
Idzie na śmierć nie dlatego, że wydał
go Judasz, ale „przyszła godzina”. Tyl-
ko wiarą możemy przyjąć niepojętą
miłość Jezusa umierającego za grze-
chy świata.
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Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, Wielki Piątek,
Wielka Sobota: jest to szczyt całe-
go roku liturgicznego. W tych dniach
obchodzimy wywyższenie Jezusa, Je-
go przejście z tego świata do Ojca.
Ostatnia wieczerza, śmierć na krzyżu,
zmartwychwstanie podkreślają nie-
pojętą prawdę, że Bóg kocha ludzi
nawet wtedy, gdy o tym nie wiedzą
lub nie chcą być kochani.

28 marca: Wielki Czwartek,
o godz. 1000 wszyscy kapłani i klery-
cy diecezji pod przewodnictwem Ar-
cybiskupa koncelebrują w Katedrze
Oliwskiej uroczystą Mszę św., pod-
czas której odnawiają przysięgę wier-
ności biskupowi. W tej Mszy św. do-
konuje się również poświęcenie ole-
jów świętych. Do Wielkiej Niedzieli
nie odprawia się Mszy św. pogrzebo-
wej.

W Wielki Czwartek obchodzimy
pamiątkę ustanowienia Najświętsze-
go Sakramentu, pamiątkę odprawie-
nia pierwszej Mszy św. w wieczerniku
i ustanowienia sakramentu kapłań-
stwa.

Msza św. w naszym kościele roz-
pocznie się o godz. 1900.

(I czytanie: Wj 12, 1 – 9. 11 – 14)
Na pamiątkę wyjścia z niewoli egip-
skiej spożywano baranka – paschę.
Pan Jezus wypełnił zapowiedzi Sta-
rego Testamentu ustanawiając no-
wą Paschę, podczas której zabija się
prawdziwego Baranka. (II czytanie:
1 Kor 11, 23 – 26) W czasie ostat-
niej wieczerzy, Uczcie Eucharystycz-
nej zapoczątkowanej w wieczerniku,
nadał wartość Nowego Przymierza.
Kto zrozumiał, co dokonuje się pod-
czas Mszy św., ten będzie w niej za-
wsze uczestniczył ze czcią i wdzięcz-
ną miłością. (Ewangelia J 13, 1 – 15)
Umycie nóg Apostołom – oto uniże-
nie, w którym objawia Jezus nieskoń-
czoną miłość do człowieka.

Po mszy św. przenosi się Najświęt-
szy Sakrament do ołtarza adoracji,
tzw. ciemnicy, gdzie czuwanie modli-
tewne trwa do godz. 2100.

29 marca: Wielki Piątek – post
ścisły, liturgia popołudniowa o godz.
1900. Przez śmierć na krzyżu Chry-
stus dokonał odkupienia człowieka
oraz doskonałego uwielbienia Ojca.
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W tym dniu zgodnie ze starą trady-
cją nie odprawia się Mszy św. Liturgia
zawiera 4 części:

1. Czytania Pisma Świętego i modli-
twy wiernych.

2. Adoracja Krzyża.
3. Komunia święta.
4. Procesja z Najświętszym Sakra-

mentem do Grobu.
Czuwanie przy Grobie Pana od godz.
900 do 2100.

29 marca: Wielka Sobota. Jest
to dzień ciszy i skupienia, Kościół
trwa na modlitwie przy Grobie Pań-
skim. W tym dniu święcimy pokarmy
na wspólny posiłek wielkanocny:

� Ełganowo, szkoła, godz. 930

� Czerniewo, szkoła, godz. 1030

� Kleszczewo, remiza, godz. 1050

� Kleszczewo, u p. Ogórków, godz.
1110

� Trąbki Wielkie, w kościele, godz.
1400, 1500, 1600, 1800.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę
adorujemy Grób Pański:

� godz. 900 dzieci klas II i III
� godz. 1000 dzieci klas IV i V
� godz. 1100 dzieci klas VI
� godz. 1200 dzieci klas VII i VIII
� godz. 1400 róża św. Katarzyny –

p. Keler i róża św. Cecylii – p. Hal-
bowej oraz mieszkańcy Czerńca

� godz. 1500 róża św. Magdaleny –
p. Karcz i róża bł. Matulewicza
– p. Czajkowej oraz mieszkańcy
Czerniewa

� godz. 1600 róża św. Maksymiliana –
p. Świerczek i róża św. Marii Go-
retti – p. Preuss oraz mieszkańcy
Kleszczewa

� godz. 1800 róża bł. Karoliny Kóz-
kówny – p. Bębenek i róża Mat-
ki Bożej Niepokalanej – p. Preuss
oraz mieszkańcy Ełganowa

Godz. 1900 – początek liturgii Wigilii
Paschalnej.

Zawiera ona 4 części:

1. Poświęcenie ognia i paschału wraz
z Orędziem Wielkanocnym.

2. Liturgia Słowa wraz z homilią,
ukazuje wielkie działa Boże, które
Bóg stopniowo realizuje. (Ewan-
gelia: Mk 16, 1 – 8) Do wielkich
dzieł Bożych należy zmartwych-
wstanie Chrystusa. Odtąd nadzie-
ja zmartwychwstania, czyli przej-
ścia do życia wiecznego z Bogiem
umacnia wszystkich wierzących.

3. Liturgia Chrzcielna, wskazany jest
chrzest dzieci, zwłaszcza w ro-
ku 1000-lecia chrztu gdańszczan;
odnowienie przyrzeczeń chrzciel-
nych.

4. Liturgia Eucharystyczna.
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Wielkanoc

30 marca: Niedziela Wielka-
nocna. O godz. 600 rozpocznie się
uroczysta Procesja Rezurekcyjna, po
której zostanie odprawiona Msza św.
Dziękujemy Bogu za nowe życie, któ-
rego źródłem jest zmartwychwstały
Chrystus. Jezus żyje! Nasz czas pły-
nie między Jego zmartwychwstaniem
a powtórnym przyjściem w chwale.
Idziemy w świetle wiary opartej na
świadectwach ludzi, którzy widzieli
zmartwychwstałego Pana. Następne
pokolenia żyć będą wiarą wyznawa-
ną przez nas i poświadczoną naszy-
mi czynami. (I czytanie: Dz 10, 34.
38 – 43) Św. Piotr daje współbraciom
świadectwo o zmartwychwstaniu. (II
czytanie: Kol 3, 1 – 4) Na chrzcie sta-
liśmy się dziećmi Bożymi. O tym po-

winno świadczyć nasze życie. (Ewan-
gelia: J 20, 1 – 9) Pusty grób jest
znakiem, że Jezus żyje. Apostołowie
otwierają serce i umysł, aby tę trud-
ną prawdę przyjąć.

31 marca: Poniedziałek Wiel-
kanocny. (I czytanie: Dz 2, 14.
22 – 33) W dniu Zielonych Świąt
Piotr daje świadectwo o zmartwych-
wstaniu. I ja zmartwychwstanę i bę-
dę żył wiecznie z Bogiem. (Ewange-
lia: Mt 29, 9 – 15) Chrystus ukazu-
je się niewiastom, które oddają mu
pokłon, natomiast arcykapłani nadal
go nienawidzą i czują lęk. Dwie po-
stawy, wiara i uwielbienie oraz kłam-
stwo i nienawiść, trwają do dziś wo-
bec zmartwychwstałego Chrystusa.

ks. E. Szymański

Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

Św. Kazimierz, królewicz (4 marca)
Urodził się w Krakowie w 1459 r. jako syn króla Kazimierza Jagiellończyka.

Wśród braci odznaczał się wybitnymi zdolnościami, a zwłaszcza pobożnością
i pilnością. Nie pociągały go rycerskie hałaśliwe zabawy; chętnie przebywał
wśród ubogich, rozdając obfite jałmużny z własnych oszczędności. Długie
godziny spędzał na modlitwie przed obrazem Matki Bożej. Złożył też ślub
czystości. Zmarł w roku 1494. Zwłoki jego przewieziono do Wilna i złożono
do grobu w katedrze. Św. Kazimierz jest patronem Wilna i diecezji wileńskiej.
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Św. Józef, Oblubieniec NMP (19 marca)
Był opiekunem i wychowawcą Pana Jezusa. Cechowała go czystość serca,

prostota, pokora, cierpliwość, hart ducha i łagodność. Pismo Święte stwier-
dza, że „był to mąż prawy i sprawiedliwy”. 9 grudnia 1980 r. papież Pius IX
uroczyście ogłosił go patronem Kościoła Powszechnego. Św. Józef jest wzorem
doskonałego chrześcijanina i patronem dobrej śmierci, szczególnie czczą go
ubogie zgromadzenia zakonne.

Ewa czy Maryja?

Chciałabym zastanowić się nad
tajemnicą kobiety. Pierwsza kobieta
– Ewa, jak wiemy, popełniła grzech
i skusiła Adama. Druga – Maryja,
Matka Boga i nasza Matka, jest po-
słuszna woli Bożej. Dwie tak przeciw-
ne postaci – jak wielkie skutki spo-
wodowały dla ludzi i świata.

Wygnanie z raju, ból, trwoga,
zmartwienie, głód – wszystko, z czym
niejedna z nas się boryka – to skutki
grzechu Ewy.

Maryja wykonywała codzienne
obowiązki, gotowała, prała, można
powiedzieć, że była zwykłą służącą
w swojej rodzinie. Ona, tak samo jak
wiele z nas, pielęgnowała i wycho-
wywała Syna, bo chociaż Bóg, był
tak jak my człowiekiem, który wzra-
stał od dziecięcia do dorosłego życia
pod opieką Matki i św. Józefa. Da-
ła nam przykład, jaka powinna być
dobra matka i żona. Jej szlachetność,
dar Ducha Świętego, który otrzyma-
ła od Boga, spowodował, iż wiedziała
jak ma postępować w każdym dniu,
a Łaska, którą otoczył Ją Bóg dopro-
wadziła Maryję do doskonałości.

Natomiast my, współczesne ko-
biety, jakie jesteśmy? Czy drzemie
w nas coś z kuszącej Ewy, czy po-
słusznej Bogu i pokornej Maryi. Pla-
ma grzechu pierworodnego widocz-
na jest i dzisiaj we wszystkim, co nas
otacza, co widzimy w telewizji. Ko-
bieta, dziewczyna, której brak skrom-
ności, wstydu, pokory, u której wi-
doczna jest zarozumiałość, pewność
siebie, nie ukazuje nam obrazu ko-
biety szlachetnej.

Gdybyśmy potrafiły naśladować
Maryję, a nie kuszącą Ewę, jak wiel-
ki wpływ mogłoby mieć nasze postę-
powanie na życie rodziny, otoczenia
w którym żyjemy, a tym samym, na
losy kraju i świata. Życzę każdej ko-
biecie, dziewczynie mocy, łaski, ufno-
ści Bogu, serca czystego i niewinne-
go jak u dziecięcia, a zarazem poko-
ry i skromności. Niech Matka Bo-
ża wspiera nas w naszych słabościach
i ułomnościach.

Halina Kanka,
Kleszczewo
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RADA DUSZPASTERSKA

Otwierając posiedzenie w dniu
2 lutego 1998 r. ksiądz proboszcz ser-
decznie podziękował członkom Rady
za udział w kolędowaniu oraz za ze-
brane ofiary i deklaracje na zaplano-
wane inwestycje parafialne. Podzię-
kował również wszystkim za pomoc
i udział w ostatniej posłudze swojej
siostry.

Ksiądz proboszcz przypomniał, że
wywóz śmieci ze śmietników na
cmentarzu w tym roku przypada wsi
Czerniewo, zaś parafianie z Trąbek
powinni pozostawić śmietniki oczysz-
czone.

W toku obrad uzgodniliśmy, że
porządek na cmentarzu i kopanie
grobów powierzamy, jak dotychczas,
panu Rogallowi. jednocześnie infor-
mujemy wszystkich, że stawianie po-
mników swoim zmarłym należy rów-
nież uzgodnić z panem Rogallem lub
z księdzem proboszczem.

Nawiązując do uroczystości 10-le-
cia koronacji naszego Obrazu usta-
lono, że Nawiedzenie rodzin parafii
przez Matkę Bożą w kopii Cudowne-
go Obrazu rozpocznie się w pierwszą
niedzielę Wielkiego Postu. O szcze-
gółach będzie informować nasze pi-
smo parafialne „Kana”.

W dyskusji na temat przygoto-
wań naszego sanktuarium i zapla-
nowanych inwestycji uzgodniono, że
fundament pod dzwonnicę przy ko-

ściele wykonają pan Bukowski z Eł-
ganowa i pan Kielas z Czerniewa, zaś
konstrukcję stalową wykonają pan
Stefan Płocke i pan Jerzy Karpiński
z Trąbek Wielkich. Pracom związa-
nym z wymianą posadzki w kościele
przewodniczyć będzie pan Piotr Tor-
bicki z Ełganowa. Tę inwestycję na-
leży rozpocząć jak najszybciej, aby
zdążyć na czas. Dlatego apelujemy
do parafian o aktywny udział w pra-
cach pomocniczych. Sporo czasu zaj-
mie przygotowanie wnętrza kościoła
do tej przebudowy – stąd, każda para
rąk będzie mile widziana. Serdecznie
zapraszamy!

Ksiądz proboszcz poinformował
o swoim wystąpieniu do władz gmi-
ny w sprawie zaprzestania organizo-
wania imprez sportowych w niedziele
i święta kościelne w godzinach przed-
południowych.

Ksiądz wspomniał, że zobowiąza-
nia naszej parafii w roku bieżącym
wobec kurii, seminarium oraz opła-
ty skarbowe wzrosły o 20 do 50 %.
Ksiądz uznał, że sprawy te powinny
być znane parafianom, jako że po-
krywane są z ich ofiar.

Biorąc pod uwagę ilość omawia-
nych zagadnień jak i ich ważność na-
leży przypuszczać, że następne spo-
tkanie Rady odbędzie się w niedłu-
gim czasie.

Józef Sroka
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Nawiedzenie rodzin przez Matkę Bożą Trąbkowską

Program Nawiedzenia

1. Celem Nawiedzenia jest przy-
gotowanie parafii do jubileuszu
10-lecia koronacji Cudownego
Obrazu przez papieża Jana Pawła
II oraz pogłębienie nabożeństwa
do Bożej Matki w każdej rodzi-
nie.

2. Nawiedzenie rozpoczyna się 16
marca 1998 r. w Trąbkach Wiel-
kich. Obraz Matki Bożej przeby-
wa w każdej rodzinie jedną dobę.

3. Rodziny – zdająca Obraz i przyj-
mująca – uczestniczą we Mszy
św. oraz przystępują do Komunii
św.

4. Rodziny zamieszkałe w Trąb-
kach Wielkich przekazują Obraz
w kościele, pozostałe – bezpo-
średnio z mieszkania do miesz-
kania.

5. W przypadku, gdy dwie rodzi-
ny zamieszkują wspólnie, każ-
da z rodzin może wziąć Obraz
do swego pokoju na uzgodniony
czas prywatnej modlitwy.

6. Rodzina przeżywa czas Na-
wiedzenia na wspólnej mo-
dlitwie. Układ i teksty mo-
dlitw oraz pieśni znajdują się

w „Przewodniku-Modlitewniku”
przekazywanym wraz z Obrazem.

8. O godz. 2100 przewidziany jest
Apel Jasnogórski z udziałem ka-
płana lub, w razie jego nieobec-
ności, szafarza Eucharystii.

9. Wraz ze zdaniem Obrazu rodzina
składa w kościele na ołtarzu pod-
pisaną przez domowników kartę
z przyrzeczeniem rodzinnym.

9. Nad porządkiem Nawiedzenia
czuwają zelatorki (zelatorzy) Ży-
wego Różańca lub inne osoby
wyznaczone przez kapłana.

10. Gdy zakończy się Nawiedzenie
przy danej ulicy, wszystkie ro-
dziny biorą udział we Mszy św.,
wspólnie przez siebie zamówio-
nej, dziękując za owoce Nawie-
dzenia.

11. Z okazji Nawiedzenia można bę-
dzie nabyć piękny oprawiony ob-
razek Matki Bożej Trąbkowskiej.

12. Rodziny, które odmówią przyję-
cia Matki Bożej w swoim do-
mu, proszone są o powiadomie-
nie o tym księdza z miesięcznym
wyprzedzeniem, aby można było
uwzględnić to w planie.

Plan Nawiedzenia
Luty
16. Edward Tkaczyk
18. Jarosław Laga
19. Mieczysław Cygan

19. Kazimierz Wlizło
20. Krystyna Pańków
21. Krzysztof Bugaj
22. Mirosław Megger
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23. Zdzisław Jaszewski
24. Maria Rickauer
25. Piotr Pianowski
26. Janusz Beyer
28. Kazimierz Wiśniewski
29. Edmund Dębski

Marzec
1. Jadwiga Zarembska
2. Wojciech Kreft

i Maria Goczkowska
3. Stanisław Turzyński
4. Leszek Tysarczyk
5. Piotr Kromer
6. Stanisław Kania

i Jadwiga Kobierzyńska
8. Waldemar Wochowski

i Antoni Jakowski

9. Stanisław Karcz
9. Andrzej Maucha

10. Grzegorz Kromer
11. Zygmunt Sławiński
12. Zofia Kromer
13. Marian Lewańczyk

i Urszula Kelpin
14. Janusz Kozikowski
15. Kazimierz Chajewski
16. Krystyna Szymańska
18. Krzysztof Jankiewicz
19. Eugeniusz Pirch
19. Jerzy Kopicki
20. Grzegorz Kujach
21. Ryszard Świerczek
22. Rekolekcje, Wielki Tydzień

– przerwa w Nawiedzeniu

DLA DZIECI

Cieszymy się bardzo, że znalazło się wśród was paru chętnych do wspólnej
zabawy w rozwiązywanie krzyżówek. Hasło dzisiejszej krzyżówki składa się
z dwóch słów. Po wpisaniu odpowiednich liter dowiecie się, jak ono brzmi.
Rozwiązania z kuponem należy podawać do 20-tego każdego miesiąca.

A oto prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru styczniowego:
BOŻE NARODZENIE. Nagrodę – Pismo Święte otrzymał Jarek Kwaśniewski
z Ełganowa. Gratulujemy!

Rusz głową – oprócz krzyżówki proponujemy mały rebusik, ale nie bierze
on udziału w konkursie.
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16 19

18 9

20 13 23 14 5

10 22

21 3

8

15

11

19

1. Spłata bankowa

2. Zimna pora roku

3. Kask strażaka

4. Gra z koszem

5. Kana . . .

6. Ulubiony kolega

8. Np. chrzest i bierzmowanie

9. Soczysty zielony owoc

9. Tytuł naszego pisma

10. Patrzysz nimi

11. Przyjaciel ludzi

12. Wielkanocne . . .

13. Pleciony z wikliny

14. . . . Trąbalski

1 2 3 4 5 6 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16

18 19 19 20 21 22 23

Przypominamy, że Wielki Post – to znaczy wyrzekać się czegoś, nieraz
ciężkie zadanie, którego trzeba się podjąć.

Czy umiesz wybrać to co trudne – a nie łatwe, ciężkie – a nie lekkie?

W jaki sposób dziękuję Jezusowi, że dla mojego zbawienia podjął trud,
cierpienie i krzyż?

Przypominamy również, że 21 marca – Wiosna
Po zimowym wypoczynku słońce przywraca całej przyrodzie chęć i siły do

życia.

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

KRZYŻÓW
KA
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Poezja

Utworem pt. „W moim zaciszu” rozpoczynamy prezentację poezji Zygmun-
ta Bukowskiego, najwybitniejszego obecnie poety ludowego. Pan Zygmunt od
kilkudziesięciu lat jest mieszkańcem Mierzeszyna, a swoją przygodę literacką
rozpoczął w roku 1983.

W 1986 roku zaczął również rzeźbić. W literaturze i rzeźbiarstwie zano-
tował wiele znaczących osiągnięć. Zdobył szereg nagród i wyróżnień w kon-
kursach literackich. Do tej pory wydał 4 indywidualne tomiki poezji oraz
1 utwór dramatyczny. Jego prace rzeźbiarskie zdobią wiele kościołów i pry-
watnych galerii na całym świecie. W gospodarstwie w Mierzeszynie urządził
prywatną galerię swoich prac, gromadząc tam również okazy materialnej kul-
tury Kociewia i Kaszub.

W moim zaciszu

Wkoło jeszcze groźna zima
A w moim zaciszu wiosna
Ciepłym powiewem przecieka przez gąszcz
Jest taka nieśmiała ostrożna i płocha
Potrafi ledwo kroplę wody wysączyć ze śniegu
Ale wiem że przyjdziesz tu niebawem
Potężna i piękna
Mgłą szmaragdową nakryjesz nagości
Pachnącym pocałunkiem
Wygładzisz liście umarszczone uściskiem pąka
W twej łagodności znów zakwitną kaczeńce u strugi
I mrówki pójdą swymi ścieżkami
A ja z wnętrzem pełnym twego dobrodziejstwa
Siądę na pniu
I z niepokojem posłucham wróżebnej kukułki

Zygmunt Bukowski
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Intencje Mszy św. w marcu

1. Pierwsza sobota miesiąca, ku czci
Matki Bożej – z róży św.
Magdaleny, p. Karcz

2. Za ś. p. Danutę Soboń, 800

W intencji wszystkich parafian,
1100

3. Za zmarłych z rodziny Lisów
i Płockich

4. Za ś. p. Leona Hendrycha
5. Za ś. p. Wolfganga Kaszubowskiego

i ś. p. Teresę Karcz
6. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie i zakonne
– z róży św. Cecylii, p. Halba

8. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian –
z róży św. Katarzyny, p. Keler

9. W pewnej intencji
9. W intencji wszystkich parafian,

1100

10. Za ś. p. Zofię Garczyńską i ś. p.
Albina Cylke

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

12. Za ś. p. Romana Jaszczyka
i zmarłych z rodziny Drągów

13. O błogosławieństwo dla Krystyny
Sroka i Krystyny Tkaczyk – z róży
p. Karcz i od księdza

14. Za ś. p. Franciszka i Józefę Tkaczyk
15. Za zmarłych z rodziny Jaszewskich,

Kromerów i Dąbrowskich
16. Za zmarłych z rodziny Leszków

i Myśliwiec, 800

Za ś. p. Józefa Karasek i zmarłych
z rodziny Karasek, 930

W intencji wszystkich parafian, 1100

18. Za ś. p. Józefa Bachusza
19. O błogosławieństwo dla Anity

Ogórek – w dniu urodzin, z róży
p. Karcz

19. Za ś. p. Józefa, Rozalię, Franciszka
Dończyk i zmarłych z rodziny
Dończyków

20. Za zmarłych z rodziny Zulewskich,
Portee i Trybów

21. Za ś. p. Władysława Bogdana
22. Za ś. p. Józefa Zawickiego
23. Za ś. p. Alojzego Ptach, 930

W intencji wszystkich parafian,
1100

24. Za zmarłych z rodziny Sławińskich
i Karczów
Druga Msza św. za ś. p. Zenona
Szwocha

25. Za ś. p. Piotra Fuata – pierwsza
rocznica śmierci;
za ś. p. Stanisława Kucharskiego
oraz za zmarłych z rodziny Kusajów

26. Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa Janiny
i Kazimierza Rucińskich

28. Za ś. p. Stefanię i Franciszka
Czucha oraz ś. p. Łucję Kowalczyk

29. Wielki Piątek – nie odprawia się
Mszy św.

29. Za ś. p. Łucję Selka
30. W intencji wszystkich parafian, 600

Za ś. p. Stanisława Sienkiewicza,
930

31. Dziękczynna w 63 rocznicę urodzin
Franciszka Nowaka z Kleszczewa
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W PARAFII

Rocznice chrztu:
Pierwsza rocznica chrztu św.: 3 marca – Wiktoria Maria Kwidzińska z Ełgano-
wa, Anna Pętlak z Trąbek Wielkich, 10 marca – Aneta Cieszyńska z Trąbek
Wielkich.

Rocznice śmierci:
6 marca – pierwsza rocznica śmierci ś. p. Wolfganga Kaszubowskiego.
16 marca – pierwsza rocznica śmierci ś. p. Zygmunta Jagły.

Msze św. dla chorych:
Poniedziałek, 18 marca, godz. 900 – Kleszczewo, u państwa Nowaków.
Poniedziałek, 18 marca, godz. 1130 – Ełganowo, szkoła.
Czwartek, 20 marca, godz. 900 – Czerniewo, szkoła.

Rekolekcje wielkopostne:
Rozpoczęcie – sobota, 22 marca, godz. 1900. Prowadzi o. Henryk Szulc,
redemptorysta z Braniewa.
Spowiedź św. – środa, 26 marca.
Program rekolekcji będzie dostarczony do każdej rodziny w parafii.

W związku ze zbliżającym się Świętem Kobiet
wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze
wszystkim Paniom

życzy Redakcja

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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