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„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,

że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”

(Łk 1, 45)

Czarna Madonna
Tyś taka nasza
Tyś taka polska
Masz ołtarzyk w każdej chacie
W burzy jesteś nam pogodą
I oparciem najpewniejszym
Tyś nam Zielna
Tyś nam Siewna
Tyś przy drogach
W swych kapliczkach
Błogosławisz urodzajem
W polach jesteś macierzanką
W lasach naszych
Wierzbą złotą
Twarz stroskana Ci ściemniała
Jak nasionko sosny
Które wiatr niesie wszędzie tam
Gdzie polskie serca biją

Zygmunt Bukowski



Oto Matka twoja

„I od tej godziny uczeń wziął
Ją do siebie.” (J 19 – 27) Jaki to
kraj, w którym wśród pól, przy
drogach licznie rozsiane są ka-
pliczki z wizerunkami Matki Bo-
żej. To Polska! Lud polski na
ojczystej ziemi gęsto ustawił fi-
gury i obrazy Tej, co tę ziemię
wzięła w macierzyńskie królo-
wanie, stając się rzeczywistą Pa-
nią, Matką i Królową tej zie-
mi i tego ludu. Nie ma kościoła
w Polsce bez obrazu Matki Bo-
żej. Polacy otaczają czcią z gó-
rą trzysta cudownych obrazów
i figur Maryi, w tym sto sześć-
dziesiąt koronowanych, znajdu-
jących się w sanktuariach Ma-
ryjnych. Kroniki z tych sanktu-
ariów ukazują krocie łask otrzy-
mywanych przez Jej wstawien-
nictwo. Stanowią wspaniałą hi-
storię „rządów” Królowej Pol-
ski nad swoim umiłowanym lu-
dem. Prawie w każdym domu
jest Jej obraz. Polacy nie roz-
stawali się z wizerunkiem Maryi
nawet na tułaczce, zsyłce, wy-
gnaniu. Jej medalik wielu no-
si na swoim sercu. Od prze-
szło sześciuset lat z Jasnej Gó-
ry sprawuje pieczę nad swym
ludem. Stąd Jasna Góra zyska-
ła miano duchowej stolicy Pol-
ski. Maryję sławili nasi przod-
kowie, królowie, rycerze, poeci,
rzeźbiarze, malarze, swym czy-

nem, orężem, piórem, dłutem,
pędzlem, a nade wszystko gorącą
wiarą i umiłowaniem. Wymowne
są polskie pieśni śpiewane obok
Godzinek ku Jej czci: „Gdzie my,
o Matko, ach gdzież pójdziemy
i gdzie ratunku szukać będzie-
my. . .” lub „A kiedy Ojciec roz-
gniewany siecze, szczęśliwy, kto
się do Matki uciecze. . .” oraz
„Wygnańcy Ewy do Ciebie woła-
my: zlituj się, zlituj, niech się nie
tułamy”. Odpowiedź Maryi wy-
rażona przez Marię Konopnicką
jest niezmienna i pełna otuchy:
„Nigdym Ja ciebie ludu nie rzu-
ciła, nigdym ci swego nie odjęła
lica. Ja po dawnemu moc twoja
i siła – Bogarodzica.”

Kim jest Maryja dla Ciebie?
Jej oczy zdają się prosić: ofiaruj
mi swe serce, naprawdę jestem
twoją kochającą Matką. Czy na
miłość Maryi starasz się odpo-
wiadać zawierzeniem Jej wszyst-
kiego czym jesteś i co posiadasz,
wzorem papieża-rodaka, które-
go zawołaniem są słowa: „Ca-
ły Twój”? Czy cieszysz się, że
mieszkasz w parafii, w której
znajduje się Maryjne sanktu-
arium? Czy cieszysz się z papie-
skiej koronacji naszego obrazu
przed dziesięcioma latami?

Miesiąc majowy nacechowa-
ny jest szczególnie akcentem
Maryjnym.Czy znajdziesz czas
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na udział w nabożeństwie majo-
wym, Nowennie, czy choćby na
odmówienie dziesiątki Różańca?
Prymas Tysiąclecia, gorący czci-
ciel Matki Bożej, pouczał nas, że
ten zwycięża, choćby go powalo-

no i zdeptano, kto miłuje i prze-
bacza. Te słowa niech staną się
programem naszej Maryjnej dro-
gi i pobożności.

ks. Edward Szymański

W maju

1. Gromadzimy się przy figurach i krzyżach, a w kościele przed
cudownym obrazem Matki Bożej dla wyśpiewania wdzięczności
za matczyną obecność od przeszło trzystu lat w naszym sanktu-
arium.

2. Maryja pierwsza adorowała Pana Jezusa w żłóbku w stajni betle-
jemskiej. My gromadzimy się od pierwszej soboty majowej
w godz. 1500 – 1800 na adoracji Najświętszego Sakramentu dla
pogłębienia naszej wiary, nadziei i miłości. Dyżur kapłana w kon-
fesjonale w tym czasie to okazja do oczyszczenia serca.

3. Rycerze Niepokalanej, w poczuciu odpowiedzialności za całą ro-
dzinę parafialną, podejmują nieustanną modlitwę przy kaplicach
różańcowych o ożywienie pobożności Maryjnej.

4. Maryja nawiedzająca rodziny parafii sama najlepiej przygotuje
nasze serca na jubileusz koronacji, pobudzi do wdzięczności za
Jej obecność, a zarazem przygotuje na wielki jubileusz Kościoła
Chrystusowego.

Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

Św. Stanisław – biskup i męczennik (9 maja)
Urodził się ok. 1030 r. w Szczepanowie. W 1072 r. został bisku-

pem krakowskim i dał się szybko poznać jako wybitny duszpasterz.
Wkrótce popadł w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym. Następ-
stwem tego konfliktu była śmierć biskupa. 11 kwietnia 1079 r. zo-
stał zamordowany przez żołnierzy królewskich (czy nawet samego
króla), gdy odprawiał Mszę św. Św. Stanisław został kanonizowany
w 1253 r. i jest, obok Matki Najświętszej i św. Wojciecha, głównym
patronem Polski.
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KALENDARZ LITURGICZNY: Maj 1997 r.

Ważniejsze uroczystości i święta w maju
3 maja: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – uroczystość

głównej Patronki naszej ojczyzny
6 maja: Św. Apostołów Filipa i Jakuba – święto
8 maja: Wniebowstąpienie Pańskie – uroczystość
9 maja: Św. Stanisława biskupa męczennika – uroczystość główne-

go patrona Polski
11 maja: Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii
14 maja: Św. Macieja Apostoła – święto
18 maja: Niedziela Zesłania Ducha Świętego – uroczystość
19 maja: Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – święto
25 maja: Trójcy Przenajświętszej – uroczystość (kończy się czas spo-

wiedzi wielkanocnej)
29 maja: Boże Ciało – uroczystość
31 maja: Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – święto

Komentarz liturgiczny

1 maja: Św. Józefa Rze-
mieślnika – odpust w Posto-
łowie. Św. Józef jest wzorem
chrześcijanina w pełnieniu obo-
wiązków domowych i zawodo-
wych. Pracował w stałej łączno-
ści z Jezusem i Maryją.

3 maja: Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski –
Patronki naszej ojczyzny. Naród
polski wielokrotnie w ciągu swo-
ich dziejów doświadczał szcze-
gólnej opieki Matki Bożej. Moc
tej opieki zajaśniała wyjątkowo
podczas najazdu szwedzkiego.
Po cudownej obronie Jasnej Gó-

ry przed Szwedami król Jan Ka-
zimierz 1 kwietnia 1656 r. uro-
czystym aktem oddał nasz kraj
pod opiekę Matki Bożej, obiera-
jąc Ją Królową Polski. W 1924 r.
papież Pius XI ustanowił święto
Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski. Papież Jan XXIII
ogłosił Najświętszą Maryję Pan-
nę Królową Polski i główną Pa-
tronką kraju, obok świętych bi-
skupów męczenników Wojciecha
i Stanisława.

4 maja: VI niedziela wiel-
kanocna. (I czytanie: Dz 10,
25 – 26. 34 – 35. 44 – 48) Udzie-
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lając chrztu oficerowi rzym-
skiemu Korneliuszowi, Kościół
pierwotny otwiera się dla po-
gan. Duch Święty, który zstąpił
w dniu Zielonych Świąt na Ko-
ściół w Wieczerniku, ku zdumie-
niu Żydów, zstępuje na przyjmu-
jącego chrzest Korneliusza i jego
dom. (II czytanie: 1 J 4, 7 – 10)
Bóg jest miłością. Miłość Boża
oczyszcza miłość ludzką, pogłę-
bia ją i wyciska na niej pie-
częć samego Boga. Jest w nas
wówczas, gdy drugiego człowie-
ka włączamy w nasze modli-
twy i zainteresowania, jako bra-
ta i bliźniego. (Ewangelia: J 15,
9 – 17) Jezus Kontynuuje myśl
z poprzedniej niedzieli o win-
nym krzewie. Latorośle i win-
ny krzew tworzą jedność, podob-
nie jest między Jezusem a nami
z Nim zjednoczonymi przez wia-
rę, nadzieję i miłość.

8 maja: Wniebowstąpienie
Pańskie. Msze św. w naszym
kościele o godz. 1000 i 1800.

Nasza ludzka natura została
włączona w obieg życia Trójcy
Przenajświętszej w Osobie Je-
zusa Chrystusa. Wniebowstąpie-
nie nie oznacza rozstania Pa-
na Jezusa ze światem, lecz na-
sze w Jezusie zwycięstwo i na-
dzieję zmartwychwstania. (I czy-
tanie: Dz 1, 1 – 11) Nadeszła
chwila pożegnania z Apostołami,
których Jezus wracający do Oj-
ca, zobowiązuje: „będziecie mo-
imi świadkami (. . .) aż po krań-
ce ziemi”. Odtąd Kościół staje
się misyjny. My jako dzieci Ko-
ścioła mamy nakaz Jezusa tro-
ski o misje. (II czytanie: Ef 1,
17 – 23) Jezus jest Głową Kościo-
ła, a Kościół Jego Ciałem. Po-
przez Kościół Chrystus obecny
jest w świecie i dla świata. Ko-
ściół jest znakiem Jego obecno-
ści. (Ewangelia: Mk 16, 15 – 20)
Jezus zmartwychwstały nieprzy-
padkowo ukazuje się Apostołom
w Galilei. W nawiązaniu do pro-
roctwa Izajasza jest to „Galilea
pogan”, czyli posłannictwo Jezu-
sa obejmuje wszystkich, również
pogan. Stąd Kościół nosi nazwę:
katolicki – powszechny.

9 maja: Św. Stanisława
biskupa – głównego patrona
Polski. W uroczystość św. Sta-
nisława, biskupa krakowskiego
z XI w., męczennika za sprawę
Bożą, liturgia odnosi do niego
teksty biblijne. Był biskup Stani-
sław jak Dobry Pasterz, jak sam
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Jezus, który oddał życie za nas,
za swoje owce.

11 maja VII niedziela wiel-
kanocna. – przyjęcie dzieci
do Pierwszej Komunii św., o
godz. 1000. Miłość prawdziwa
i radość mają wartość trwałą,
wieczną. Bóg nas kocha miło-
ścią odwieczną. My, mimo śmier-
ci, oczyszczeni, będziemy kochać
wiecznie kochającego nas Bo-
ga. (I czytanie: Dz 1, 15 – 17.
20 a. 20 c – 26) Wybór Macieja na
Apostoła. Po wniebowstąpieniu
wierni w liczbie stu dwudzie-
stu (dziesięciokrotnie liczniejsi
niż dwunastu Apostołów repre-
zentujących dwanaście pokoleń
Izraela) zebrali się, aby uzupeł-
nić grono Dwunastu. Kandydat
powinien być naocznym świad-
kiem czynów Jezusa od Jego
chrztu w Jordanie aż do wnie-
bowstąpienia oraz być świad-
kiem zmartwychwstania. Na ta-
kim świadectwie opiera się wia-
ra Kościoła, który jest apostol-

ski. (II czytanie: 1 J 4, 11 – 16)
„Kto trwa w miłości, trwa w Bo-
gu, a Bóg trwa w nim.” Czy
trwamy w Bogu, poznajemy po
tym, że wierzymy w Jezusa i mi-
łujemy się jak bracia. (Ewange-
lia: J 17, 11 b – 19) W wielkiej
modlitwie arcykapłańskiej Jezus
prosi Ojca, aby Jego ucznio-
wie wytrwali w wierze i miło-
ści. Znakiem przynależności do
wspólnoty wierzących jest ra-
dość. W wieczerniku w przed-
dzień śmierci Jezus modlił się
i za mnie.

14 maja: Św. Macieja Apo-
stoła. Św. Maciej został wybra-
ny w miejsce Judasza. Zebra-
ni Apostołowie wybrali Macie-
ja przez losowanie. Kandydata-
mi, którzy byli świadkami na-
uki i zmartwychwstania Chry-
stusa byli Barsaba i Maciej. Los
padł na Macieja (Dz 1, 15 – 17.
20 – 26).

18 maja: Niedziela Zesła-
nia Ducha Świętego – Zielo-
ne Świątki. W Starym Testa-
mencie Zielone Świątki (dzień
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Pięćdziesiątnicy) były radosnym
świętem zbiorów – rodzajem na-
szych dożynek. Dziś ich treścią
jest zesłanie Ducha Świętego
na Apostołów jako dopełnienie
misterium paschalnego – męki,
śmierci i zmartwychwstania Pa-
na Jezusa. (I czytanie: Dz 2,
1 – 11) W gwałtownym wichrze
i ogniu zstąpił Duch Święty na
Apostołów. Z garstki bojaźliwych
uczniów powstał prężny i szyb-
ko rozwijający się Kościół mi-
syjny. Tchnienie Ducha Święte-
go idzie przez całą historię Ko-
ścioła. Odkrywamy je w Koście-
le naszych czasów w działalności
papieża Jana Pawła II pielgrzy-
mującego po całej kuli ziemskiej.
(II czytanie: 1 Kor 12, 3 b – 7.
12 – 13) Duch Święty jest źró-
dłem jedności chrześcijan. Cały
Kościół stanowi jeden organizm
ożywiany Duchem Świętym. On
sprawia, że każdy chrześcija-
nin służy jego darami i chary-
zmatami dobru całego Kościo-
ła. (Ewangelia: J 20, 19 – 23)
Zesłanie Ducha Świętego nale-
ży również do wydarzeń wielka-
nocnych. Pokój i radość przeka-
zane Apostołom w dniu zmar-
twychwstania są owocami Du-
cha Świętego. Sam Duch Święty
jest największym darem wielka-
nocnym, który skupia nas w jed-
no i wiąże ze zmartwychwstałym
Panem. Mocą Ducha Świętego
Apostołowie i ich prawowici na-

stępcy mogą odpuszczać grzechy
i tworzyć w duszach nową rze-
czywistość, którą stanowią: ła-
ska uświęcająca, jedność z Bo-
giem, wspólnota z braćmi.

19 maja: Najświętszej Ma-
ryi Panny Matki Kościoła.
Przychylając się do prośby pol-
skich biskupów, papież Paweł VI
w dniu 21 listopada 1964 r. ogło-
sił Maryję Matką Kościoła. Przy-
czyną udręk i zagrożeń jest ze-
rwanie więzi z Bogiem. Maryja
wskazuje ludzkości drogę do Bo-
ga. Dzisiaj oddajemy Jej Polskę
w macierzyńską niewolę, za wol-
ność Kościoła w ojczyźnie i świe-
cie. (I czytanie: Rdz 3, 9 – 15. 20)
Jak Ewa sprowadziła śmierć na
świat, tak druga Ewa – Mary-
ja przyniosła światu samo życie
– Jezusa Chrystusa, współdzia-
łając przez posłuszeństwo i cier-
pienie w dziele Odkupienia. Oj-
cowie Kościoła nazywają Mary-
ję Matką żyjących. (II czytanie:
Dz 1, 12 – 14) Uczniowie Jezu-
sa trwali na modlitwie z Mary-
ją. Rolę Matki w porządku ła-
ski spełnia nadal Maryja przez
swoją modlitwę wstawienniczą,
zjednując nam dary zbawienia.
(Ewangelia: J 2, 1 – 11) Dar wi-
na na weselu w Kanie Galilej-
skiej jest zapowiedzią większe-
go daru, który Jezus ofiaruje
w wieczerniku, gdy wino prze-
mienia w swoją Krew, dla zba-
wienia człowieka. Jak w Kanie
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tak i teraz, i po wszystkie czasy
Maryja opiekuje się nami, piel-
grzymującymi, aż dojdziemy do
ojczyzny wiecznej szczęśliwości.

25 maja: Uroczystość Trój-
cy Przenajświętszej – niedzie-
la VIII w ciągu roku. (uro-
czystość odpustowa w kate-
drze oliwskiej). Do końca świa-
ta przepowiadana będzie Ewan-
gelia i udzielany chrzest mo-
cą Trójcy Świętej i w Jej imie-
niu. (I czytanie: Pwt 4, 32 – 34.
39 – 40) Bóg jest jeden. To On
wyprowadza Izraela z Egiptu,
a na Synaju daje przykazania.
Ale ten Bóg nie jest tylko Bo-
giem Izraela. W każdym zakąt-
ku ziemi jest bliski tym, którzy
Go szukają. W Eucharystii zaś
Jezus daje nam udział we wspól-
nocie z Ojcem i Duchem Świę-
tym. (II czytanie: Rz 8, 14 – 17)
Jak możemy poznać, że jeste-
śmy dziećmi Bożymi? Jesteśmy
nimi, gdy, podobnie jak Jezus,
pozwalamy, by Duch Święty po-
ruszał nas od wewnątrz i pro-
wadził. W tym Duchu możemy
wołać „Abba, Ojcze!” (Ewange-
lia: Mt 28, 16 – 20) Zmartwych-
wstały Jezus ukazuje się Aposto-
łom w Galilei jako mający wszel-
ką władzę. Mocą tej władzy posy-
ła ich na cały świat i zapewnia,
że Jego pomoc i obecność będzie
im towarzyszyć. Odtąd ich misją
jest nauczanie, udzielanie sakra-
mentów, zachowywanie wszyst-

kiego, co im Jezus przekazał.
Chrzest udzielony w imię Trój-
cy Przenajświętszej sprawia, że
wchodzimy we wspólnotę trójje-
dynego Boga.

29 maja: Boże Ciało.
W Najświętszym Sakramencie
Bóg staje się „bliźnim” każde-
go człowieka. Staje się też na-
szym pokarmem na życie wiecz-
ne. (I czytanie: Wj 24, 3 – 8) Na
Synaju pieczęcią przymierza by-
ło pokropienie ludu krwią zwie-
rząt ofiarnych. Na krzyżu No-
we Przymierze przypieczętował
Chrystus krwią własną: „. . . to
jest moja Krew Przymierza”. (II
czytanie: Hbr 9, 11 – 15) Krew
Chrystusa oczyszcza nasze su-
mienia. Wraz ze śmiercią Pa-
na Jezusa skończyły się ofia-
ry i kult Starego Testamentu
(zwierzęta, plony ziemi). Chry-
stus stał się „Kapłanem na wie-
ki”, a centrum Nowego Przymie-
rza jest Eucharystyczna Ofiara
Mszy św. (Ewangelia: Mk 14,
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12 – 16. 22 – 26) Ostatnia Wie-
czerza doczekała się wypełnienia
w Eucharystii, gdzie Jezus, Ba-
ranek, ofiaruje się za nas i dla
naszego zbawienia. Biblijne sło-
wo „Ciało” oznacza całą Osobę
Jezusa.

31 maja: Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny.

Upamiętnia ono spotkanie Ma-
ryi ze św. Elżbietą, matką św.
Jana Chrzciciela. Część pozdro-
wienia Elżbiety weszła do modli-
twy „Zdrowaś Maryjo”. U Elż-
biety Maryja wyśpiewała nieby-
wały hymn: „Wielbi dusza moja
Pana”.

ks. E. Szymański

Głos nadziei

Pragnę podziękować za list
do mnie, który mnie bardzo
wzruszył i jednocześnie pobudził
do dalszego dzielenia się moimi
refleksjami z czytelnikami „Ka-
ny”.

Jak trudno nam pogodzić się
z tym, że mąż pije, wiemy bardzo
dobrze. W miarę upływu lat sta-
je się to koszmarem oraz jakimś
błędnym kołem. Z czasem docie-
ra do naszej świadomości fakt, że
my również jesteśmy uzależnio-
ne, nie od alkoholu, ale od piją-
cego męża. Wielokrotnie w ciągu
dnia przyłapujemy się na tym,
że nasze myśli są cały czas przy
nim. Gdzie i z kim teraz pije? Co
robi poza domem? Kiedy i w ja-
kim stanie wróci? Dlaczego woli
towarzystwo kolegów niż moje?
itd.

Powszechna opinia jest taka,
że dopóki człowiek nie przepił do
reszty rodzinnego dobytku, nie
maltretuje domowników, nie wa-
la się w błocie i nie pije denatu-

ratu, to nie ma z czego robić pro-
blemu, bo mieści się to w polskiej
normie picia.

Czasem do głosu dochodzi
rodzina dobijając nas słowami:
„gdybyś była inna, to twój mąż
by nie pił” lub „na twoim miej-
scu trzymałabym go krótko”, lub
„o co ci chodzi, przecież nigdy cię
nie uderzył”. W końcu zadajesz
sobie pytania: A może oni mają
rację? Może on pije przeze mnie?
Może to ja jestem wszystkiemu
winna?

I tak, z czasem, coraz bar-
dziej pogrążamy się w naszych
domysłach i wątpliwościach. Co-
raz bardziej obwiniamy siebie
o to, co się dzieje. Popadamy
w kompleksy, nerwice, depresje
i wszystko to z powodu człowie-
ka, którego kochamy i którego
tak naprawdę nie wyrzuca się
z serca tylko dlatego, że jest cho-
ry. Choć tak trudno w to uwie-
rzyć,jest to naprawdę choroba
i to nie zawiniona przez nas, bo
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dla niego, aby się napić, każdy
pretekst jest dobry. A to źle spoj-
rzałaś, a to nie tak wychowujesz
dziecko, a to źle wydajesz pienią-
dze, a to nie jesteś dobrą żoną
itd., itd.

A co z naszymi dziećmi? Prze-
cież to głównie na nas mat-
kach spoczywa trud wychowaw-
czy. Nasze dzieci w przyszło-
ści będą prawdopodobnie prefe-
rowały taki model rodziny ja-
ki wyniosły z domu i w jakim
wzrastały. Jeśli damy im swoje
ciepło i miłość, czy będą z nie-
go uciekać? Dzieciom potrzeba
nie tylko, jak twierdzą niektórzy,
„twardej ręki”, ale też zrozumie-
nia. One, jak każdy z nas, mają
swoje problemy i nie można ich
lekceważyć. Musimy znaleźć dla
nich czas. W końcu to jest naj-
ważniejsze. W przeciwnym wy-
padku narośnie w nich tyle pro-
blemów, które z czasem mogą za-
mienić się w bunt i agresję.

Ponieważ nie mamy wspar-
cia ze strony naszego życiowe-
go partnera, więc nie pozostaje
nam nic innego jak stwierdzenie,
że skoro nie mogę zmienić mo-
jego męża, muszę zmienić mo-
je nastawienie do niego. Porzuć-
my to kręcenie się w kieracie je-
go osoby, a zajmijmy się naszymi
sprawami. Najwyższy czas, aby
zmienić swoje życie. Skoro mu-
simy dźwigać ten krzyż, który
jest dla nas zbyt ciężki – zaufaj-

my Bogu. Oddajmy Mu część na-
szych utrapień. W cichej modli-
twie przed snem porozmawiaj-
my z Nim w myślach, gdyż On
rozumie nas bez słów. Zwierz-
my się Bogu z tego, co nas boli
i zaufajmy Mu całkowicie, nawet
w chwilach zwątpienia. On za-
wsze jest gotowy, aby nas wysłu-
chać. Przecież jest tuż obok nas
– czuwa.

Swoją pracę wykonujmy ucz-
ciwie i spokojnie, bez chaosu,
a wszystko się ułoży. Przecież za
oknem znów jest wiosna – za-
uważyłaś?

Danuta
Ps. Wszystkie kobiety, które

myślą podobnie i mają ten sam
problem zapraszam na wtorko-
we spotkanie w klubie abstynen-
ta. To naprawdę pomaga żyć!
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Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Ełganowo
Maj:
1. Ireneusz Senger
2. Ewa Senger
3. Sławomir Stapel
4. Bożena Malinowska
5. Janina Dawidowska
6. Kazimierz Pydo

Paweł Zittermann
7. Andrzej Bukowski
8. Alfons Tiborski
9. Zygmunt Dubiela

Sławomir Dubiela
10. Józef Stolc
11. Stanisław Sroka
12. Zenon Orlikowski
13. Kazimierz Orlikowski
14. Anna Onasz

Leszek Kowalewski

15. Cecylia Zimna
16. Bernard Zimny
17. Jerzy Raczkowski
18. Ryszard Pijanowski
19. Ireneusz Niedźwiedzki
20. Tadeusz Woźniak
21. Hubert Karasek

Jarosław Kacperek
22. Bronisław Iwanowicz
23. Alicja Ormańczyk

Piotr Kisicki
24. Andrzej Radelski
25. Krzysztof Drożyński
26. Zofia Trofimowicz
27. Zdzisław Sygnowski
28. Tadeusz Sobczak
29. Zbigniew Żukowski
30. Alfons Kinder
31. Urszula Kinder

RADA DUSZPASTERSKA

Komunikat z posiedzenia Rady Duszpasterskiej w dniu 20 kwiet-
nia 1997 r. W obradach uczestniczyło 21 członków Rady. Obrady
dotyczyły następujących tematów:
1. Budowa dzwonnicy przy kościele
2. Wykonanie posadzki w kościele
3. Misje święte w naszej parafii
4. Przygotowanie do Bożego Ciała
5. Sprawy bieżące związane z jubileuszem koronacji Obrazu

Na skutek choroby księdza proboszcza problemy parafialne
przedstawił radnym przewodniczący Rady. W imieniu księdza pro-
boszcza podziękował on za pomoc w kościele przy pracach zwią-
zanych z wymianą posadzki i budową fundamentu pod dzwonni-
cę. Szczególne podziękowanie złożył p. Bukowskiemu z Ełganowa

11



i p. Szynce z Czerniewa oraz p. Belau z Trąbek Wielkich, którzy
prawie codziennie pracowali przy kościele.

Prace przy konstrukcji dzwonnicy przebiegają zgodnie z planem,
nie ma problemów z materiałami do budowy. Konstrukcja dzwonni-
cy powinna stanąć do 11 maja b. r. Do pełnego uruchomienia dzwon-
nicy przed 12 czerwca pozostanie zawieszenie dzwonów i podłącze-
nie elektryczne.

Do 11 maja, czyli do Pierwszej Komunii św., będzie położona po-
sadzka w prezbiterium kościoła, a w pozostałej części do końca maja.
Z inicjatywy księdza proboszcza, przy okazji wymiany posadzki, zo-
stanie zamontowane w kościele ogrzewanie podłogowe. Pomysł ten
uzyskał pełne poparcie Rady.

W dniach 1 – 8 czerwca odbędą się Misje św., których celem jest
przygotowanie duchowe parafii na przeżycie jubileuszu koronacji
Obrazu Matki Bożej. Ustalono, że odnowieniem krzyża misyjnego
przy kościele zajmą się Przymierze Rodzin i szafarze Eucharystii.
Krzyż ten będzie zdemontowany i odnowiony, a w tygodniu misyj-
nym, w piątek, niesiony w procesji, po czym ustawiony i wmontowa-
ny na swoim miejscu przy kościele. Odnowieniem krzyży misyjnych
w poszczególnych wsiach zajmą się ich mieszkańcy pod przewod-
nictwem radnych. Odnowienie tych krzyży odbędzie się bez ich de-
montażu. Należy zwrócić też uwagę na ogrodzenie krzyży i naprawić
uszkodzenia.

Odpowiedzialnym za renowację stacji Drogi Krzyżowej jest prze-
wodniczący Rady Józef Sroka.

Procesja Bożego Ciała przejdzie tą samą trasą, co w zeszłym
roku. W oktawie Bożego Ciała baldachim będzie niesiony zgodnie
z grafikiem zeszłorocznym.

Radni zaproponowali, by ołtarze na trasie procesji Bożego Ciała
przygotowane były przez te same grupy osób, co w zeszłym roku.
O szczegółach ksiądz proboszcz poinformuje w ogłoszeniach. Rada
Duszpasterska zwraca się do wiernych o aktywną pomoc w pracach
przykościelnych oraz włączenie się w przygotowanie uroczystości
Bożego Ciała. Czujmy się gospodarzami naszej parafii. Obrady za-
kończono modlitwą w intencji jak najszybszego powrotu do zdrowia
księdza proboszcza.

Józef Sroka
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DLA DZIECI

Hasło krzyżówki z trzeciego numeru „Kany” brzmiało:

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Nadesłano 16 prawidłowych odpowiedzi. Z okazji Świąt Wielka-

nocnych redakcja przygotowała niespodzianki dla wszystkich au-
torów poprawnych rozwiązań. Nagrodę główną, „Modlitewnik dla
dzieci” i dużego zająca z czekolady, wylosował Patryk Lewańczyk
z Trąbek Wielkich. Gratulujemy. Dzisiaj również proponujemy krzy-
żówkę, której hasło składa się z dwóch słów.

Rozwiązania z kuponem prosimy podawać do 20-tego każdego
miesiąca.

1 13 3

17

4 8 18 11

21

20

9 6

19 12 10

15 5

16

2 7 14

1. Na głowie króla

2. . . . kaczątko

3. Przekroczenie przykazań

4. Matka Jezusa

5. Dzień Pański

6. Rachunek . . .

7. Jezus Chrystus nasz . . .

8. Brat taty

9. Duży Piotruś

10. Imię Gałczyńskiego

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Przypominamy, że 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Matka to
synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, wierności
i przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne
i szlachetne. W tym dniu szczególnie okażmy naszym mamom
miłość i wdzięczność. Poprzez codzienne uczestnictwo
w majowych nabożeństwach oddajmy hołd Maryi –
najlepszej naszej Matce.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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Pierwsza Komunia święta

Przystąpienie do Pierwszej Komunii św. jest jednym z najważ-
niejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Wielkość tej chwi-
li podkreśla się zarówno świętowaniem w gronie najbliższych, jak
i strojem dziecka przyjmującego Najświętszy Sakrament. W naszej
parafii po raz pierwszy dziewczęta i chłopcy przystąpią do Pierwszej
Komunii św. w szatach liturgicznych, zwanych albami, co z pewno-
ścią uświetni to szczególne wydarzenie. Jednak nic z tego co ze-
wnętrzne nie powinno przesłonić najważniejszego – spotkania z Je-
zusem. Przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu dzieci przy-
stąpią do sakramentu pokuty. Pomóżmy dziecku przygotować się
na spotkanie z Jezusem, który przebaczy mu winy i przygarnie do
siebie.

Dla podkreślenia wagi tego święta rodzice, chrzestni, rodzeństwo
i goście powinni wspólnie z dzieckiem uczestniczyć we Mszy św.
i przyjąć Komunię św. Ten dzień utrwala się na całe życie i decy-
duje o przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym na dalsze lata. Dla-
tego musi być dobrze przygotowany i właściwie przeżyty nie tylko
w kościele parafialnym, lecz także i w domu rodzinnym. Rodzice
powinni zadbać o to, aby na stołach nie było alkoholu, by nic nie
zakłóciło radości dziecka z obecności Pana Jezusa w jego sercu. Po
niedzielnej uroczystości przez cały tydzień dzieci w swoich strojach
komunijnych będą uczestniczyć w codziennych Mszach św. Niech
również dla nas, rodziców, „biały tydzień” będzie czasem radości
i dziękczynienia za Pierwszą Komunię naszego dziecka.

Dorota Jaszewska
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Intencje Mszy św. w maju

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św. Jadwigi,
p. Papis
Druga intencja: za ś. p. Annę
Jaworską

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian
– z róży św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, p. Lewandowskiej

3. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Franciszka, p. Kowalczyk
Druga intencja: za ś. p. Juliannę
Abram
Trzecia intencja: dziękczynna
w 20-lecie sakramentu
małżeństwa Janiny i Tadeusza
Jasińskich
Czwarta intencja: dziękczynna
w 10-lecie sakramentu
małżeństwa Magdaleny
i Waldemara Świeczkowskich

4. Za ś. p. Mariannę Kosińską, 830

O pomyślne zdanie matury,
z intencji p. Zulewskich
z Czerniewa, 1100

5. Za ś. p. Józefa Szostek i jego
rodziców

6. Za ś. p. Monikę i Alojzego
Armatowskich

7. Za zmarłych z rodziny Mach
i Dreschel

8. Za ś. p. Romana Jaszczyka, za
ś. p. Stanisława Drąga i za
zmarłych z rodziny Drągów

9. Za ś. p. Witolda Piszczuka i za
zmarłych z rodziny Zieman

10. O błogosławieństwo dla rodziny
Trofimowiczów
Druga intencja: w pewnej
intencji – p. Sienkiewicz

11. Za ś. p. Władysławę i Aleksandra
Plak oraz za ś. p. Metę
Cymermann, 700

Za ś. p. Minę i Pawła Wenzel, 830

12. Za ś. p. Stanisława Kromera
13. Za ś. p. Józefa Szostek –

w rocznicę śmierci
14. Za ś. p. Tadeusza Bartosa
15. Za ś. p. Zofię Gołębiewską
16. Za ś. p. Janinę i Wacława Lipów
17. Za ś. p. Edwarda i Krystynę

Nowaków
Druga intencja: za ś. p. Helenę
Czerwińską

18. Za zmarłych z rodziny Leszków
i Myśliwiec, 700

Za ś. p. Elżbietę Laga, 830

Za ś. p. Antoniego Brembor, 1100

19. Za ś. p. Jana Karczewskiego, 1000

20. Za ś. p. Danutę Lewańczyk oraz
za zmarłych z rodziny
Kiedrowskich i Kelpinów

21. Za ś. p. Jana i Jerzego Brandt
22. Za ś. p. Zenona Szwocha –

w drugą rocznicę śmierci
23. Za ś. p. Alojzego Ptach
24. Za ś. p. Jana Elmanowskiego

Druga intencja: za ś. p. Henryka
Belau

25. Za ś. p. Helenę Śródkowską oraz
za ś. p. Urszulę Salewską, 700

Dziękczynna w 60-lecie urodzin
Heleny Szynka, 830

Za ś. p. Marię Wilk –
w 10 rocznicę śmierci oraz za
ś. p. Stanisława, Grażynę i Piotra
Wilków, 1100

26. Za ś. p. Józefa, Magdalenę,
Alfreda Karasek

27. Za ś. p. Pelagię Bławat
28. Dziękczynna w 20-lecie

sakramentu małżeństwa Urszuli
i Eugeniusza Pirchów

29. Za ś. p. Łucję Selka
30. Za ś. p. Szczepana

Goczkowskiego
31. Za ś. p. Jadwigę, Jana, Olgierda

i Stanisława Tiałowskich
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Sprostowanie

W tekście Koronki do Miłosierdzia Bożego zamieszczonym w po-
przednim numerze „Kany” błędnie wydrukowaliśmy układ modlitw
wstępnych. Przepraszamy.

Na początku Koronki do Miłosierdzia Bożego odmawia się
„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Wierzę w Boga”.

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowanie Wójtowi, Radzie Gminy
Trąbki Wielkie, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy zaangażo-
wanym w przygotowanie akcji badań profilaktycznych w Ośrodku
Zdrowia w Trąbkach Wielkich w dniu 8 kwietnia b. r. Dziękujemy
również pani doktor Ambrożkiewicz za współudział oraz księżom
proboszczom z parafii Trąbki Wielkie, Sobowidz, Mierzeszyn, Kło-
dawa za zachęcenie kobiet do bardzo licznego udziału w badaniach.
Wszystkim przybyłym paniom gratulujemy cierpliwości i wytrwa-
łości. Namawiamy do częstszych wizyt w poradniach ginekologicz-
nych oraz samokontroli dla własnego zdrowia.

Pracownicy Ośrodka Zdrowia

Składamy serdeczne podziękowania by-
łej nauczycielce Szkoły Podstawowej w Eł-
ganowie, pani Annie Burdównie, za wyra-
żenie uznania dla naszej gazetki. Cieszymy
się, że „Kana” dotarła aż do Łodzi. Jeste-
śmy wdzięczni za życzliwe słowa, modlitwę
i ofiarę pieniężną, którą przeznaczyliśmy
na potrzeby misji.

Redakcja

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.
Adres redakcji: „Kana”

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


