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„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał.”

(Łk 24, 5 – 6)

Królowo Niebieska,
Wesel się Maryjo.
Syn Twój,
Któregoś nosiła
Zmartwychwstał.
Alleluja!
Módl się za nami
Do Boga Maryjo.
Alleluja! Alleluja!



Polonia Gdańska 1920 – 1939

W celu przybliżenia współczes-
nemu czytelnikowi wyjątkowo sko-
mplikowanych problemów między-
wojennego Wolnego Miasta Gdań-
ska nieodzownym jest przedstawie-
nie wpierw w głównych zarysach sy-
tuacji prawno-politycznej zaistnia-
łej po I wojnie światowej oraz zwró-
cenie uwagi na kolejne ważne etapy
polityki polskiej wobec Niemiec.

Wolne Miasto Gdańsk, obejmu-
jące obszar miasta Gdańska i So-
potu oraz 3 powiatów wiejskich:
Gdańskie Wyżyny, Gdańskie Niziny
i Wielkie Żuławy, łącznie 1843 km2

i około 356 tys. mieszkańców, w tym
około 35 tys. ludności polskiej, zo-
stało utworzone na mocy traktatu
wersalskiego, zawartego przez mo-
carstwa sprzymierzone: Stany Zjed-
noczone, Wielką Brytanię i Francję
w dniu 28 VI 1919 r. po zakończeniu
I wojny światowej.

Władzę ustawodawczą w Wol-
nym Mieście Gdańsku sprawował
Sejm (Volkstag), a funkcję rządu
Senat, którego pracą kierował pre-
zydent. Administracja pozostawała
nadal w rękach niemieckich. For-
malnie prawa zwierzchnie w Wol-
nym Mieście otrzymała Liga Naro-
dów jako protektorka, strzec tych
praw miał Wysoki Komisarz Ligi,
urzędujący w Gdańsku i orzeka-
jący w pierwszej instancji w spo-
rach polsko-gdańskich oraz Rada
Ligi w Genewie, orzekająca w dru-
giej i ostatecznej instancji. Przed-
stawicielem Polski w Wolnym Mie-
ście Gdańsku był Komisarz Gene-

ralny RP. Reprezentował on intere-
sy państwa polskiego i zamieszkałej
na tym terenie ludności polskiej.

Traktat wersalski przyznawał
Polsce w Wolnym Mieście Gdań-
sku szereg istotnych uprawnień po-
litycznych i ekonomicznych, które
jednak zostały następnie poważnie
ograniczone w Konwencji Paryskiej
podpisanej 9 XI 1920 r., będącej pod-
stawowym aktem prawnym regu-
lującym stosunki polsko-gdańskie.
Dalsze uszczuplenie uprawnień pol-
skich nastąpiło w umowie warszaw-
skiej z 24 X 1921 r.

Na własność państwa polskiego
przeszła cała sieć kolei normalno-
torowej na terenie Wolnego Miasta,
a zarząd przejęła Polska Dyrekcja
Kolei z siedzibą w Gdańsku. Kon-
trolę gdańskiej służby celnej odda-
no Polskiemu Inspektorowi Ceł. Na
czele administracji portowej stała
Rada Portu i Dróg Wodnych, zło-
żona z dwóch pięcioosobowych de-
legacji, wyznaczonych przez Polskę
i Senat gdański oraz prezydenta
powołanego z państwa neutralne-
go. Rada miała obowiązek zapew-
nić Polsce użytkowanie portu i środ-
ków komunikacyjnych bez żadnych
ograniczeń. Polska zorganizowała
w Wolnym Mieście własną Dyrek-
cję Poczty i Telegrafii z trzema
podległymi jej urzędami pocztowy-
mi dla obsługi portowej, dworco-
wej i ludności polskiej. Ważną pla-
cówką w porcie gdańskim było We-
sterplatte, gdzie dokonywano prze-
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ładunku broni i amunicji. Teren ten
był strzeżony przez polskich żołnie-
rzy.

Postanowienia traktatu wersal-
skiego w sprawach gdańskich by-
ły posunięciem fatalnym. Jeszcze
w czasie trwania konferencji poko-
jowej podniosły się głosy, że decy-
zje dotyczące granic Polski są ab-
surdalne, zarówno ze względów po-
litycznych, gospodarczych, jak i woj-

skowych. Wolne Miasto Gdańsk by-
ło wynikiem kompromisowych de-
cyzji zwycięskich mocarstw i rezul-
tatem rozgrywek o gwarancje ich
własnych interesów. Połowiczne, ni-
kogo nie zadowalające rozwiązania
w poważny sposób zaciążyły na sto-
sunkach państw w Europie, a tak-
że na polskiej polityce zagranicznej.
(cdn.)

Zygmunt Fenski

Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

Św. Wojciech (23 kwietnia)
Urodził się około roku 950 w Czechach. Pochodził z rodu Sław-

ników. Po starannym wykształceniu w szkole katedralnej w Mag-
deburgu został biskupem Pragi. Wskutek waśni rodowych opuścił
Pragę i za zezwoleniem papieża wstąpił do zakonu benedyktynów
w Rzymie. Na polecenie Ojca św. wrócił na stolicę biskupią do Pra-
gi, ale musiał ją ponownie opuścić. Przybył do Polski na dwór księ-
cia Bolesława Chrobrego i z jego pomocą wyruszył głosić ewange-
lię do pogańskich Prus. Po drodze zatrzymał się w Gdańsku, gdzie
ochrzcił licznych mieszkańców naszego grodu. Został zamordowany
przez Prusów 23 kwietnia 997 r. Jego ciało wykupił Bolesław Chro-
bry. Zostało ono złożone w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski. Św.
Wojciech jest patronem Polski i archidiecezji gdańskiej.

Św. Katarzyna Sieneńska (29 kwietnia)
Urodziła się w roku 1347. Od dzieciństwa poświęciła się Bogu,

co początkowo spotkało się ze sprzeciwem rodziców. W wieku 18 lat
wstąpiła do zakonu dominikańskiego. Podczas wielkiej zarazy hero-
icznie opiekowała się chorymi, a tysiące ludzi zostało nawróconych
dzięki jej naukom. Ostrzegała kardynałów i książęta przystępują-
cych do wielkiej schizmy przed strasznym złem, którym jest rozłam
w Kościele. Życie św. Katarzyny zostało uświęcone przez Boga licz-
nymi łaskami i cudami. Zmarła 29 kwietnia 1380 r. mając 33 lata.
W roku 1970 papież Paweł VI nadał jej tytuł doktora Kościoła. Św.
Katarzyna jest patronką straży pożarnej.
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KALENDARZ LITURGICZNY: Kwiecień 1997 r.

6 kwietnia: druga niedzie-
la Wielkanocna – Niedzie-
la Miłosierdzia Bożego. Wia-
ra w zmartwychwstanie pozwala
ciągle ponawiać zdumienie nad
prawdą, że Jezus żyje i jest obec-
ny wśród nas.

Zapoznajemy się z treścią ob-
jawień bł. siostrze Faustynie.

(I czytanie: Dz 4, 32 – 35)
Duch Święty przypomina nam
o odpowiedzialności za cały Ko-
ściół. Nie tylko pouczeniem,

ale naszym życiem powinniśmy
świadczyć o Chrystusie. (II czy-
tanie: 1 J 5, 1 – 6) Kto kocha
Boga, kocha i człowieka. Mi-
łość jest siłą Kościoła. (Ewange-
lia: J 20, 19 – 31) „Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzy-
li.” Jezus zmartwychwstały uka-
zał się Apostołom w pierwszy
dzień tygodnia. Odtąd stał się on
dniem Pańskim, dniem świętym
– niedzielą.

Nauczmy się odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego:
Odmawia się ją na zwyczajnym różańcu z tym, że zamiast „Ojcze
nasz” i „Zdrowaś Maryjo” powtarzać należy przepisane modlitwy.
Na początku:
„Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”, 3 × „Zdrowaś Maryjo”.
Na dużych paciorkach:
P. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Najmilszego Syna Twego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
W. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:
P. Dla Jego bolesnej Męki.
W. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie 3 razy:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny.
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem!

7 kwietnia: poniedziałek
– uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, przeniesiona z Wie-
lkiego Tygodnia (25 marca).

13 kwietnia: trzecia nie-
dziela Wielkanocna. Wiarę
otrzymaną na chrzcie świętym
odnowiliśmy w wigilię Paschal-
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ną. Odtąd nieustannie stajemy
przed decyzją: za lub przeciw
Bogu, z Bogiem czy bez Bo-
ga. (I czytanie: Dz. 3, 13 – 15.
17 – 19) Św. Piotr oskarża Izra-
elitów, że są winni śmierci Pa-
na Jezusa, ale jeśli się nawrócą –
otrzymają przebaczenie. Nie wy-
starczy i nam przyjść na Mszę
św., musimy nawracać się wal-
cząc z grzechem. (II czytanie:
1 J 2, 1 – 5 a) Poznać Chrystu-
sa, znaczy uwierzyć, że On nas
zbawia. Wiara nasza jest praw-
dziwa wówczas, gdy zachowuje-
my przykazania. (Ewangelia: Łk
24, 35 – 48) Wiara w Jezusa jest
darem Ducha Świętego. Zmar-
twychwstanie Pana Jezusa sta-
nowi centrum naszego zbawie-
nia, „w imię Jego głoszone bę-
dzie nawrócenie i odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom”.
My mamy być tego świadkami.

16 kwietnia: środa – dzień
modlitw w intencji Ojca św.

17 kwietnia: czwartek –
14-ta rocznica konsekracji Me-
tropolity Gdańskiego, ks. Arcy-
biskupa Tadeusza Gocłowskiego.

20 kwietnia: czwarta nie-
dziela Wielkanocna. Podzi-
wiamy ludzi, którzy ryzykują ży-
cie dla ratowania drugiego czło-
wieka. Jezus ofiarował swoje ży-
cie za nas przyjmując okrutną
śmierć. Uczynił więcej niż pa-
sterz może uczynić dla owiec.
(I czytanie Dz 4, 8 – 12) Św.

Piotr nie tyle występuje we wła-
snej obronie podczas przesłucha-
nia po uzdrowieniu chromego,
co raczej przepowiada, że czło-
wiek może być zbawiony, jeśli
uwierzy. Kim jest dla mnie Je-
zus Chrystus? (II czytanie: 1 J 3,
1 – 2) „Popatrzcie, jaką miłością
obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy
nazwani dziećmi Bożymi: i rze-
czywiście nimi jesteśmy.” Jeśli
będziemy postępować jak dzie-
ci Boże, to Chrystus upodobni
nas do siebie. (Ewangelia: J 10,
11 – 18) Jezus jest dobrym pa-
sterzem, „daje życie swoje za
owce”. Ponadto Jezus daje nam
dwa napomnienia: 1. Mamy za-
chować jedność w wierze. 2. Pa-
sterze są powołani, by służyć
owczarni: dla niej pracować, dla
niej cierpieć.

23 kwietnia: środa – uro-
czystość św. Wojciecha bi-
skupa męczennika, główne-
go patrona Polski i archidiece-
zji gdańskiej. 1000-lecie męczeń-
skiej śmierci chrzciciela gdańsz-
czan.
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25 kwietnia: piątek – uro-
czystość św. Marka ewange-
listy, święto liturgiczne.

27 kwietnia: piąta nie-
dziela Wielkanocna. Czy lu-
dzie stali się lepsi dzięki wie-
rze w zmartwychwstanie Chry-
stusa? Czy świat stał się bar-
dziej ludzki? Czy nauka o zba-
wieniu jest więcej warta niż co-
dzienne starania o lepsze życie?
Kto żyje Ewangelią, sam staje
się odpowiedzią na powyższe py-
tania. (I czytanie: Dz 9, 26 – 31)
Św. Łukasz opowiada o pierw-
szych latach św. Pawła po jego
nawróceniu. Ci, którzy kamieno-
wali z Szawłem Szczepana, te-
raz są wrogami Pawła Apostoła.
Normalnym losem Kościoła są

prześladowania. Niekiedy Chry-
stus daje Kościołowi czas pokoju,
by był gotowy do nowych zma-
gań. (II czytanie: 1 J 3, 18 – 24)
„Dzieci, nie miłujmy słowem i ję-
zykiem, ale czynem i prawdą!”
Prawdziwa miłość ku Bogu da-
je się rozpoznać po miłości ku
bliźnim i upewnia, że Bóg jest
z nami. (Ewangelia: J 15, 1 – 8)
Chrystus uczy: „Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przy-
nosi owoc obfity, ponieważ beze
mnie nic nie możecie uczynić.
Ten, kto we mnie nie trwa, zo-
stanie wyrzucony jak winna la-
torośl i uschnie. (. . .) Jeżeli we
Mnie trwać będziecie, a słowa
moje w was, poproście, o cokol-
wiek chcecie, a to wam się speł-
ni.”

ks. E. Szymański

Uwaga! 12 kwietnia w sobotę rozpoczynamy parafial-
ną 9-tygodniową Nowennę dziękczynną za koronację
cudownego obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej, której
10 lat temu dokonał Ojciec święty Jan Paweł II. Co
tydzień Nowennie przewodniczyć będzie inny ksiądz
proboszcz z naszego dekanatu. Do udziału w Nowennie
zapraszam szczególnie młodzież kończącą ósmą klasę
wraz z wychowawcami oraz wszystkich ministrantów,
którzy w ten sposób podziękują za łaskę powołania do
służby przy Ołtarzu Chrystusa. Nowennę zakończymy
7 czerwca przed rocznicą koronacji.
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Niedziela – dzień Pański

Szczególnym dniem uczcze-
nia Boga jest niedziela, zwana
dniem Pańskim. „Sześć dni bę-
dziesz pracować i wykonywać
wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś
siódmy jest szabatem ku czci
Pana, Boga twego.” (Wj 20, 9.
10 a) Trzecie przykazanie de-
kalogu stanowi jasno: „Pamię-
taj, abyś dzień święty święcił.”
Dla chrześcijan jest nim pierw-
szy dzień tygodnia, zwany nie-
dzielą, obchodzony na pamiąt-
kę zmartwychwstania Pana Je-
zusa. Od czasów apostolskich
w tym dniu wierni gromadzą się
na Mszy św., by uroczyście ce-
lebrować ustanowienie Euchary-
stii, wypełniając testament Pana
Jezusa: „To czyńcie na moją pa-
miątkę.”

Drugie przykazanie kościel-
ne wyjaśnia, jak świętować dzień
Pański w słowach: „W niedzie-
le i święta we Mszy św. pobożnie
uczestniczyć.”

Wydany przez papieża Jana
Pawła II Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego w kanonie 2181 po-
ucza: „Ci, którzy dobrowolnie
zaniedbują ten obowiązek, po-
pełniają grzech ciężki.”

A oto, czego nas uczą inne ka-
nony Katechizmu:

Kanon 2177: „Niedzielna ce-
lebracja dnia Pańskiego i Eucha-

rystii stanowi centrum życia Ko-
ścioła.”

Kanon 2179 wyjaśnia, iż pa-
rafia, nad którą troskę pasterską
powierza się proboszczowi, jest
„miejscem, gdzie wszyscy wierni
mogą się zgromadzić na niedziel-
ną celebrację Eucharystii.”

Kanon 2182: „Uczestnictwo
w niedzielę we wspólnej cele-
bracji Eucharystii jest świadec-
twem przynależności do Chry-
stusa i Jego Kościoła oraz wier-
ności Chrystusowi i Kościoło-
wi. Wierni potwierdzają w ten
sposób swoją komunię w wie-
rze i miłości. Wspólnie świadczą
o świętości Boga i nadziei zba-
wienia. Umacniają się nawza-
jem pod przewodnictwem Ducha
Świętego.”

Niedziela to też czas, by ro-
dzina przeżyła wspólnotę bycia
z sobą, na co często brak moż-
liwości w tygodniu. W kanonach
2184 – 2187 czytamy, że dzień
Pański przyczynia się do tego,
by wierni mogli poświęcić czas
życiu rodzinnemu i odpoczęli od
pracy. Katolicy powinni czuwać,
by nie doprowadzić do nawy-
ków niekorzystnych dla czci Bo-
ga i życia rodzinnego. Niedziela
jest czasem refleksji, ciszy, lek-
tury, medytacji, które sprzyjają
wzrostowi życia chrześcijańskie-
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go. Wierni powinni także czu-
wać, by unikać nadużyć, jakie ro-
dzą niekiedy rozrywki masowe.
Władza publiczna powinna czu-
wać nad zapewnieniem obywa-
telom czasu przeznaczonego na
odpoczynek i oddawanie czci Bo-
gu.

Jeszcze jedno istotne przesła-
nie z kanonu 2188: „W poszano-
waniu wolności religijnej i dobra
wspólnego wszystkich chrześci-
janie powinni domagać się uzna-
nia niedziel i świąt kościelnych
za ustawowe dni świąteczne. Po-
winni wszystkim dawać widocz-
ny przykład modlitwy, szacunku
i radości oraz bronić swoich tra-
dycji jako cennego wkładu w ży-
cie duchowe społeczności ludz-
kiej.”

Jako wierzący nie stwarzaj-
my więc pokusy odciągania od
poszanowania Mszy św. jako
centrum dnia Pańskiego. Boż-
kiem niedzieli nie może być
sport, a Msza św. wstydliwym
dodatkiem. Budujmy wspólnie
Chrystusowe Królestwo, a nie
rujnujmy go w duszach „ma-
luczkich” i słabych w wierze!
Z niepokojem i troską postrze-
gam, iż wśród wierzących pa-
rafian znajdują się tacy, któ-
rzy podważają naukę Chrystusa
i Kościoła nakazującą święcenie
dnia Pańskiego. Czy sposób my-
ślenia tych katolików nie odbie-
ga zbytnio od Ewangelii.

ks. Edward Szymański

List do Danuty

Droga pani Danuto!
Dzielna i odważna Kobieto, nie wstydziłaś się powiedzieć głośno

o tym, co bolesne i wstydliwe. Piszesz o nie przespanych i przepłaka-
nych nocach, o wielkim, bólu i żalu, jaki musiałaś znieść. Przytoczę
słowa pieśni: „Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. Wszy-
scy w Chrystusa wierzący, weselcie się radujcie!” Jest to początek
Twojej wiosny, znaczy to, że rozpoznałaś wyraźnie obecność Boga
w swoim życiu, rozpoczęłaś krok po kroku wchodzić w dzień ra-
dośniejszy. Dzięki pracy, dobrym ludziom odzyskujesz powoli swoją
rzeczywistość, do której jesteś stworzona – do życia w miłości i ra-
dości. Nie trać nadziei, ale też w każdym dniu odczytuj dobrze, co
masz dalej czynić. Miłość jest naszym drogowskazem, naszą mocą,
a miłość – to Bóg. On Jeden najlepiej Tobą pokieruje, tylko proś Go
gorąco o łaskę dla siebie. Masz do wykonania duże zadanie: rato-
wać dzieci, swoje życie, ale także męża, bo chociaż alkoholik, jest
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człowiekiem którego kochasz i złączona jesteś z nim przysięgą mał-
żeńską. „Odwagi, Ja jestem”, więc głowa do góry, a nadejdzie dzień
kiedy będziesz mogła powiedzieć: jestem szczęśliwa, jestem radosna,
odzyskałam skarb swojego życia.

Halina Kanka

Głos nadziei

Kontynuując temat poruszo-
ny w poprzednim numerze „Ka-
ny”, drukujemy w tym miesią-
cu fragmenty listu pewnej czy-
telniczki zamieszczonego na ła-
mach miesięcznika „Świat pro-
blemów” nr 1 – 2 1996 r. Pisze
ona:

Nie chciałam przyznać się sa-
ma przed sobą, że mój mąż jest
alkoholikiem. W duchu przekli-
nałam go, ale niechby ktoś po-
wiedział na niego złe słowo – by-
łam gotowa zaprzeczyć wszyst-
kiemu. Ale pojawienie się w do-
mu drugiej córki stworzyło sytu-
ację, która mnie przerosła: nie
mogłam poradzić sobie z dwójką
dzieci, obowiązkami domowymi
i pijącym mężem. Mąż podczas
kłótni przestał uważać na słowa,
był wulgarny, bez względu na to
czy dzieci były w domu.

W 12-tym roku małżeństwa
wpadłam w depresję. Znalazłam
pomoc u profesjonalisty, który po
kilku spotkaniach ze mną i mę-
żem zwrócił mi uwagę na isto-
tę choroby alkoholowej. Mąż dla
chwilowego rozładowania napię-

cia w rodzinie poszedł na mityng
AA. Od tamtego dnia zaczęło się
dla nas inne życie. Po kilku mie-
siącach uczęszczania na otwarte
mityngi AA trafiłam do wspólno-
ty AL-ANON. Przy pomocy lu-
dzi z podobnymi problemami, fa-
chowej literatury i terapii „na-
rodziłam się na nowo”. Było to
dla mnie bolesne, zwłaszcza zro-
zumienie, że chory jest nie tylko
mój mąż, ale i ja.

W miarę otwierania się na lu-
dzi wzrastało moje otwarcie na
Siłę Wyższą – Boga. Instynktow-
nie czułam, że powinnam wyco-
fać się w głąb siebie. W domu
starałam się mówić niewiele, nie
ujawniać swoich uczuć. Folgowa-
łam sobie wyrażaniem tego, co
przeżywam, na mityngach.

Jestem wdzięczna Bogu, że
dane mi jest żyć i wdzięczna
mężowi, że potrafi przezwycię-
żyć siebie i trzeźwieć. Coraz czę-
ściej odczuwam szczęśliwe chwi-
le i one dają mi przedsmak tego,
co mnie czeka w przyszłości.

„Świat problemów”
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Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Ełganowo
31 marca: Ryszard Kotula
Kwiecień:
1. Kunegunda Karasek
2. Bolesław Ziemian
3. Alojzy Pelowski

i Adam Salewski
4. Marcin Głowacki

i Maria Czerw
5. Jan Czerw
6. Adam Dubiela

i Maria Grulkowska
7. Mirosław Andrzejewski
8. Jadwiga Jaszewska
9. Adam Jaszewski

i Franciszek Jaszewski
10. Władysław Mućka

i Stefan Kaczmarek
11. Leszek Mezgier
12. Danuta Olszewska

i Anna Sokołowska
13. Piotr Szypica
14. Ewa Pikula
15. Henryk Kolasiński

16. Bogumiła Mężałka
17. Jan Sieniek

i Dorota Flisikowska
18. Stefan Smukała,

Józef Smukała
i Ryszard Szelest

19. Stanisław Szymczyk
i Renata Bujak

20. Andrzej Surma
i Irena Surma

21. Tadeusz Frost
22. Beniamin Salewski,

Zbigniew Salewski
i Sławomir Kusaj

23. Tadeusz Jasiński
24. Adam Szarmach
25. Roman Knitter

i Maria Knitter
26. Bernard Zulewski
27. Kurt Hennig
28. Alfons Mach
29. Anna Drąg
30. Roman Zulewski,

Leon Zulewski
i Leon Brembor

Uwagi:
1. Do przyjęcia Matki Bożej rodzina przygotowuje się przystępując

do spowiedzi i Komunii św.
2. Po zakończeniu miesięcznej peregrynacji rodziny biorą udział we

Mszy św. dziękczynnej za nawiedzenie Matki Bożej.
3. Ofiarę na Mszę św. dziękczynną składamy na tacę podczas tej

Mszy św.
4. Pamiątką nawiedzenia są oprawione obrazki Matki Bożej Trąb-

kowskiej, które można nabyć po cenie 10 zł.
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POEZJA

Moja modlitwa

Nie karz mnie Panie
Jeśli w pacierzu zabłądzę
W ziemskich sprawach
Czy w wyuczoną modlitwę
Wplączę strofę wiersza
Czasem przysnę
Zgubię się w dziesiątce różańca
Jest i tak że dobrowolnie idę
Za wyobraźnią
Która pięknym łanem zboża
Kusi moje chłopskie serce
Nieraz i kolcem Ci jestem
W Twej cierniowej koronie
Ale i często w wielkiej pokorze
Uwzraślam się do przedsionka nieba
Na kolanach czekam długo
Aż Ty przyjdziesz potężny
I łagodny jak wiosna
W majestacie odwieczności
Ujmiesz mnie za dłonie
I stokrotnie nagrodzisz
Tę chwilę dziecinnej szczerości

Zygmunt Bukowski
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Okazuje się, że wśród was są młodzi poeci. Cieszy nas bardzo,
że chcą z nami współpracować. Może jeszcze ktoś z was pisze wier-
sze i chciałby podzielić się z nami ich treścią. Liczymy na waszą
inicjatywę. Dziś przedstawiamy wiersz ucznia klasy IV ze szkoły
w Trąbkach Wielkich.

Rodzina

Świętość największa – Rodzina
Od prawdziwej miłości się zaczyna.
Jest ważna do wytrzymałości granic,
Gdy jej nie ma, wychowawczy trud na nic.
Rozłąka w niej – niemożliwy trud,
To jak cierpieć nienasycony głód.
Lecz gdy znowu razem jest Rodzina,
Żadna wiadomość jej miłości nie zgina.
Wszyscy są razem – dając przykład cierpliwości.
Tam gdzie Rodzina – nie ma zazdrości.
Mało jest rodzin prawdziwych,
Szlachetnych i godziwych.
Gdyby ich było więcej,
Na świecie nie byłoby złości,
Ale wszędzie dużo miłości.

Piotr Wiśniewski

12



DLA DZIECI

Witamy zainteresowanych krzyżówką. Fajnie, że jest was coraz
więcej. Może macie jakieś propozycje do naszego stałego kącika. Cze-
kamy na współpracę.

Dzisiejsza krzyżówka składa się z dwóch słów, które ukryte są
w jajkach wielkanocnych. A oto prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
z numeru lutowego – GROMNICA. Nagrodę – obrazek Matki Bożej
Trąbkowskiej – wylosował Adam Surma z Ełganowa. Gratulujemy.

4

3 5

2 64

1 78

5

1 2

6 7

3

9

1 4

2 5

3 3

4 2

5 1

6

7 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

PIONOWO:
1. Gdy świeci księżyc jest . . .
2. Okrągła do grania
3. Jajko wielkanocne
4. . . . Palmowa
5. Por, seler itp.
6. Masz w nim zdjęcia
7. Narząd węchu

POZIOMO:
1. Kręci się w oku
2. Na przykład Jowisz
3. Promyk . . .
4. Rozwiązujesz
5. Zdrobniale ślimak
6. Wypożyczona z biblioteki
7. Wielka zabawa taneczna

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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Twoja Wielkanoc
Wielkanoc. Wielkie święto

w każdej chrześcijańskiej rodzi-
nie. W jaki sposób przyczynić
się możesz do tego, aby w two-
im domu przebiegło ono jak naj-
świetniej? Masz już za sobą spo-
wiedź wielkanocną, możesz więc
przystępować do Komunii św.
W Wielki Piątek pomalowałeś pi-
sanki, śmieją się teraz do cie-
bie ułożone w koszyczku. Twoja
mała siostrzyczka, dotykając pa-
luszkiem kolejno każdej, odga-
duje ich kolory. W Wielką Sobo-
tę rano udekorowałeś zielonymi
gałązkami i haftowaną serwetką
koszyczek z tradycyjnymi potra-
wami i dumny zaniosłeś go do
poświęcenia. Stoi teraz na środ-
ku nakrytego białym obrusem
stołu i czeka na wielkanocne
śniadanie. Obok stoi ktoś jesz-
cze, ktoś bardzo ważny – wiel-
kanocny baranek z chorągiewką
– symbol Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Stoi i pasie się w zie-
lonej rzeżusze, którą pamiętałeś
wysiać 10 dni przed świętami.
A może posiałeś jęczmień? Wiesz
przecież, że te wszystkie trady-
cyjne symbole mają bardzo du-
ży wpływ na świąteczny nastrój
w twoim domu. Połóż więc jesz-
cze w widocznym miejscu palmę,
którą tydzień temu w Palmową
Niedzielę poświęciłeś w koście-
le. Jeszcze pomóż mamie ładnie

ustawić talerze, równiutko po-
układaj przy nich sztućce, a na
dodatek przed każdym nakry-
ciem połóż lub przypnij zieloną
gałązkę barwinka. Bezpośrednio
przed śniadaniem odczytaj gło-
śno z Pisma Świętego przezna-
czony na Wielkanoc fragment,
a po wspólnej modlitwie podaj
grzecznie najstarszej w rodzinie
osobie talerzyk ze „święconką”,
aby mogła rozpocząć dzielenie
się wielkanocnym jajkiem i skła-
danie życzeń. Nie zapomnij jesz-
cze przed wyjściem na wspólny
rodzinny spacer, pomóc posprzą-
tać po śniadaniu.

Kalendarz „Tęcza” 1991 r.
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Intencje Mszy św. w kwietniu

1. Za ś. p. Szczepana
Goczkowskiego

2. Za ś. p. Jerzego, Hugona,
Franciszka Zielke

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św.
Stanisława biskupa, p. Preuss

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św.
Wojciecha, p. Chmielewskiego

5. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży bł.
Jolanty, p. Kisickiej

6. Za ś. p. Helenę i Pawła
Lewandowskich, 700

Dziękczynna w 6-tą rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira Kusajów,
830

7. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Barbary i Jana Orczykowskich

8. Za ś. p. Kazimierza Ogórek
9. Za ś. p. Józefa, Antoniego,

Stanisława, Jana, Stanisławę
z rodziny Papisów i Madejów

10. Za ś. p. Witolda Piszczuka oraz
za zmarłych z rodziny Zieman

11. Za ś. p. Zenona Szwocha
12. O zdrowie dla rodziny

Skierków i Tiborskich
13. Za ś. p. Małgorzatę Fenską

oraz za zmarłych z rodziny
Sienkiewiczów

14. Za ś. p. Łucję Kaszuba
15. Za ś. p. Józefa Rodę
16. Za zmarłych z rodziny

Machów i Dreschel

17. Za ś. p. Agnieszkę, Annę
Elmanowską oraz za ś. p.
Hertę Streich

18. Za zmarłych z rodziny
Kowalczyków, Reszke,
Cesarczyków

19. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Waldemara
Wochowskich
Druga intencja za ś. p. Józefa
Tkaczyka

20. Za zmarłych z rodziny
Leszków i Myśliwiec, 700

Za ś. p. Józefa i Rozalię
Dończyk, 830

21. Za ś. p. Władysława Bogdan
22. Za ś. p. Jana Elmanowskiego
23. Dziękczynna w 20-lecie

sakramentu małżeństwa
Teresy i Edwarda
Kaczmarków oraz o zdanie
matury przez córkę Beatę

24. Za ś. p. Pelagię Bławat
25. Dziękczynna w 10-lecie

sakramentu małżeństwa Ireny
i Jerzego Ptachów

26. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Justyny i Konrada
Walaszewskich
Druga intencja za ś. p.
Stanisława Baumgarta

27. Za ś. p. Józefa i Stanisławę
Dopierałów oraz za ś. p.
Antoninę Czerwińską

28. Za ś. p. Józefa Tkaczyka
29. Za ś. p. Łucję Selka
30. Za ś. p. Helenę Plicht oraz za

ś. p. Franciszkę Niemczyk
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W PARAFII

Pierwsza rocznica chrztu św.:
7 kwietnia – Szymon Paweł Wroński, Marcin Dawid Chrzanowski,
Klaudia Chmielewska.
Rocznice śmierci:
8 kwietnia – pierwsza rocznica śmierci Kazimierza Ogórek.
17 kwietnia – pierwsza rocznica śmierci Mety Cymermann.
24 kwietnia – pierwsza rocznica śmierci Stefanii Homy.
Rocznice ślubu:
7 kwietnia – pierwsza rocznica ślubu Magdaleny i Piotra Bystrza-
ków.
27 kwietnia – pierwsza rocznica ślubu Alicji i Tomasza Jasińskich.
29 kwietnia – 25-lecie sakramentu małżeństwa Eleonory i Francisz-
ka Groszów.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radości jaką może dać tylko Zmartwychwstały Chrystus

wszystkim czytelnikom „Kany” życzy

Redakcja
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