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„Niewiasta obleczona w słońce

i księżyc pod jej stopami,

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”

(Ap 12, 1)

Dziękczynienie i prośba

Idą wieńce dostojne trudem przeplatane
w aromacie tej łaski co ją mamy daną.
Tak przepyszne wspaniałe w swej rozmaitości,
by przed Twoje oblicze zanieść plon wdzięczności.
Matko nasza, Królowo, o Pani Trąbkowska
dziękujemy że prosisz o nas Matko Boska,
że zbieramy tu plony co w nich życie gości,
na tej ziemskiej wędrówce z Bożej łaskawości.
Gdy wracamy do domów chlebem umocnieni,
to czujemy że żyjem stokroć odnowieni.
Myśli nasze już błądzą przy następnych żniwach,
czuwaj przy nas Mateczko i bądź z nas szczęśliwa.

Jan Orczykowski



Srebrny jubileusz ks. Edwarda Szymańskiego

15 sierpnia, w dniu odpustu
parafialnego, obchodziliśmy ju-
bileusz 25-lecia pracy duszpa-
sterskiej ks. Edwarda Szymań-
skiego w naszej parafii.

15 sierpnia 1972 r. ks. Szy-
mański w kościele w Trąbkach
Wielkich po raz pierwszy odpra-
wił Mszę św. jako wikariusz na-
szej parafii, a 25 lat później prze-
wodniczył, już jako proboszcz
i kustosz sanktuarium Matki
Bożej Trąbkowskiej, Mszy św.
koncelebrowanej, w uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny.

Z inicjatywy przewodniczą-
cego Rady Parafialnej, Józefa
Sroki, przy współpracy przed-
stawicieli różnych grup duszpa-
sterskich istniejących przy pa-
rafii, przygotowano krótką uro-
czystość przed sumą odpustową,
a także skromny poczęstunek
po Mszy św. dla przedstawicieli
tych grup i zaproszonych gości.

A oto krótka relacja z tej uro-
czystości. Kilka minut po go-
dzinie 12, gdy umilkły dzwo-
ny na przykościelnej dzwonni-
cy, wybijające południe, proce-
syjnie wprowadzono do świąty-
ni dostojnego jubilata w asy-
ście zaproszonych księży. Na-
stępnie rozpoczęła się pierwsza
część uroczystości jubileuszowej.

Na wstępie przewodniczą-
cy Rady Parafialnej przedstawił
działalność i dokonania ks. Szy-
mańskiego w ciągu 25 lat pracy
duszpasterskiej w naszej para-
fii, a następnie w imieniu Rady
złożył podziękowania i życzenia
oraz w towarzystwie przedsta-
wicieli Rady, panów Franciszka
Preussa i Stefana Płocke, wrę-
czył bukiet z 25 róż i ofiarę pie-
niężną zebraną przez Radę Pa-
rafialną, Żywy Różaniec, mini-
strantów i Przymierze Rodzin.
Kolejno podziękowania, życze-
nia i kwiaty składali przedstawi-
ciele różnych grup duszpaster-
skich. Dzieci młodsze reprezen-
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Dzieci składają życzenia dostojnemu jubilatowi.

towały Barbara i Agnieszka Bąk
oraz Marta Jankowska, dzieci
starsze – Hanna Smólczyk i Jo-
anna Lubecka. W imieniu mło-
dzieży życzenia złożyły Beata
Kaczmarek i Elżbieta Mieczni-
kowska. Ministrantów reprezen-
towali Grzegorz Olszewski, Ja-
rosław Laga i Piotr Lewańczyk.
W imieniu Przymierza Rodzin
podziękowania i życzenia złożyli
Jadwiga Pianowska i Stanisław
Dziemiński. W imieniu spraw-
nych inaczej i chorych przema-
wiała pani Gerda Skibowska.
Mieszkańców Ełganowa repre-
zentowali państwo Kisiccy i Bu-
kowscy, a delegację parafii Po-
stołowo stanowili Bogumił Pola-
sik, Stanisław Budych i Bogu-

sława Szulc. Następnie głos za-
brał ks. Edward Szymański, któ-
ry podziękował wszystkim za pa-
mięć, życzenia i upominki oraz,
nawiązując do wystąpienia Józe-
fa Sroki, powiedział, że to, co zo-
stało wykonane w parafii przez
ostatnie 25 lat nie jest jego za-
sługą – lecz parafian, i że wszyst-
ko to jest na chwałę Bożą i Matki
Bożej, ponieważ jest to Jej sank-
tuarium.

Po tej krótkiej uroczystości
rozpoczęła się suma odpustowa
koncelebrowana pod przewod-
nictwem ks. dziekana Edwarda
Szymańskiego z udziałem księ-
ży: Tadeusza Markiewicza, Ma-
riana Krzywdy, Krzysztofa Sro-
ki, Józefa Schroedera i Gerar-
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Uroczysta Msza św. jubileuszowa.

da Borysa, który wygłosił ho-
milię. Obecni byli również ks.
Kazimierz Glama i brat Fran-
ciszek Rekowski oraz szafarze
Eucharystii z parafii Postoło-
wo. W bardzo obszernej homi-
lii, poświęconej przede wszyst-
kim Matce Bożej, ks. Gerard Bo-
rys przybliżył postać ks. Szy-
mańskiego od czasu ich wspólnej
nauki w seminarium w Gdań-
sku, aż po czasy obecne. Nawią-
zał również do zwycięskiej bitwy,
tzw. „cudu nad Wisłą”, w wojnie
polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Podczas Mszy św. poświę-
cone zostały, zgodnie ze sta-
rym zwyczajem – w święto
Matki Boskiej Zielnej, wiązan-
ki zbóż, owoców, warzyw, kwia-

tów i ziół, jako dziękczynienie
za zebrane plony. Poświęcona
również została nowa granitowa
posadzka w kościele wykonana
przez Piotra Torbickiego (głów-
nego wykonawcę) przy współ-
pracy wielu osób. Suma odpu-
stowa zakończyła się wystawie-
niem Najświętszego Sakramen-
tu oraz procesją na trasie przy-
kościelnej drogi różańcowej. Bla-
sku uroczystości dodała śpiewem
i grą na organach siostra Bogu-
miła Klukowska.

Po zakończeniu uroczystości
Józef Sroka, w imieniu Rady Pa-
rafialnej, zaprosił przedstawicie-
li poszczególnych grup duszpa-
sterskich i gości do sali kate-
chetycznej na obiad ufundowa-
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ny z ofiar zbieranych z oka-
zji jubileuszu. Na poczęstunek
przybyło około 50 osób. Po obie-
dzie podano również kawę i cia-
sta. Wszystkie potrawy przy-
gotowały i podały, tradycyjnie
już pod kierownictwem Kry-
styny Sroki, panie z Przymie-
rza Rodzin: Mariola Jankow-
ska, Zdzisława Dziemińska, Do-
rota Bąk, Jadwiga Pianowska,
Krystyna Pańków, Dorota Ja-
szewska oraz spoza Przymie-
rza, panie Anna Karcz i Zofia

Chmielewska. W trakcie posił-
ku ks. Szymański osobiście po-
dziękował wielu osobom za do-
tychczasową współpracę i pomoc
na rzecz parafii i trąbkowskiego
sanktuarium.

Redakcja „Kany” szczególne
podziękowania kieruje pod adre-
sem Józefa Sroki, który wziął na
siebie ciężar zaopatrzenia i ora-
ganizacji całej uroczystości.

Stanisław Dziemiński

Zaproszeni księża w sali katechetycznej.
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KOMENTARZ LITURGICZNY: Wrzesień 1997 r.

7 września: 23 niedzie-
la zwykła. Prawdziwą mądrość
zdobywa człowiek nie tyle przez
naukowe dociekania, co przez
modlitwę, zwłaszcza w godzi-
nach ważnych decyzji. Święty
Paweł poucza nas, że jeśli chrze-
ścijanie będą sobie braćmi, wów-
czas nastąpi prawdziwy pokój
i ład społeczny. W Ewangelii Je-
zus wymaga postawy gotowości
wyrzeczenia się rodziny, przyja-
ciół, sławy, a nawet życia dla
służby Bogu.

14 września: 24 niedziela
zwykła, Podwyższenie Krzy-
ża Świętego. Krzyż jest zna-
kiem zwycięstwa Pana Jezusa
nad szatanem i śmiercią. Jest
też narzędziem zbawienia. Od
V wieku oddawano szczególną
cześć krzyżowi po rocznicy po-
święcenia kościoła zmartwych-
wstania w Jerozolimie (właśnie
14 września). Od tego czasu
święto to obchodzone jest w ca-
łym Kościele.

21 września: 25 niedziela
zwykła. Według Księgi Mądro-
ści „sprawiedliwym” jest czło-
wiek, który traktuje Boga po-
ważnie i wierzy Mu. „Synem Bo-

żym” nazwany jest w Starym Te-
stamencie naród izraelski jako
całość.

Św. Jakub Apostoł poucza
nas, że źródłem niepokoju jest
nieład wewnętrzny. Potępia przy
tym stanowczo wszelkie kłótnie
i spory wśród chrześcijan. Ewan-
gelia ukazuje Chrystusa, który
przyszedł, aby służyć. Tego win-
ni uczyć się Jego wyznawcy.

28 września: 26 niedziela
zwykła. Nie należy nikomu za-
zdrościć darów Bożych, przeciw-
nie – Mojżesz pragnie, aby Duch
Boży ogarnął cały naród. Speł-
nienie nastąpiło w dniu Zielo-
nych Świąt po zmartwychwsta-
niu Pana Jezusa.

Św. Jakub w II czytaniu wy-
stępuje przeciw bogatym, któ-
rzy nadmiaru bogactw nie chcą
przeznaczyć dla ubogich.

Ewangelia poucza, że kto
w walce ze złem nie jest z Chry-
stusem, jest przeciwko Niemu.
Jezus mówi też o zgorsze-
niu. Zgorszyć, znaczy zniszczyć
w bliźnim wiarę lub wprowadzić
go na złą drogę.

ks. E. Szymański
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Święta i wydarzenia

1 września: Rocznica o-
krutnej wojny, której rany
jeszcze nie są zabliźnione. Mó-
dlmy się za poległych w obronie
Ojczyzny. „Ojczyznę wolną po-
błogosław Panie.”

8 września: Święto Na-
rodzenia Najświętszej Maryi
Panny. Jest to jedno z waż-
niejszych świąt Maryjnych. Jej
narodzenie dało zapowiedź na-
rodzenia Pana Jezusa. Świę-
to to stanowi w naszej parafii
centrum tygodniowego odpustu.
Niech nie zabraknie żadnej ro-
dziny w kościele na odnowieniu
przysięgi małżeńskiej.

12 września: Święto Naj-
świętszego Imienia Maryi.
Jej imię jest tak ciepłe jak słowo
„Mama” w ustach dziecka.

15 września: Święto Mat-
ki Bożej Bolesnej. Duszę Two-
ją przeniknie miecz boleści,
zapowiedział starzec Symeon.
„I Ty, któraś współcierpiała,

Matko Bolesna przyczyń się za
nami.”

18 września: Św. Stanisła-
wa Kostki – patrona młodzie-
ży i całej Polski. Urodził się
w 1550 r., a zmarł w roku 1568
w Rzymie i tam jest pochowa-
ny. Mówił: „Jak mógłbym nie ko-
chać Matki Bożej – przecież to
moja Mama.”

29 września: Świętych Ar-
chaniołów: Michała, Gabrie-
la, Rafała. Michał – staje na
czele aniołów wiernych Bogu do
walki ze zbuntowanymi anioła-
mi i odnosi zwycięstwo. Gabriel
– posłany od Boga do Maryi
w Nazarecie wypowiada słowa:
„Oto poczniesz i porodzisz Sy-
na, któremu będzie nadane imię
Jezus.” Rafał – towarzyszy bi-
blijnemu Tobiaszowi w dalekiej
podróży. Jest patronem podróż-
nych obok św. Krzysztofa.

ks. E. Szymański

Uroczystości odpustu Maryjnego

Oto jest «tydzień», który dał nam Pan.

Weselmy się i radujmy się w nim.

Zbliżają się odpustowe gody
ku czci Matki Bożej Trąbkow-
skiej. Trwa jeszcze rok jubile-

uszu koronacji Jej cudownego
Obrazu, a zarazem 20-lecie je-
go powrotu do naszego sank-
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tuarium w dniu 10 września
1977 r., po konserwacji trwają-
cej 2,5 roku, a dokonanej przez
siostrę Jolantę – ksienię klaszto-
ru ss. benedyktynek w Żarnow-
cu. Wierzymy, że w tym „zna-
ku” jesteś z nami Maryjo i dzie-
lisz nasz los. Wsłuchujesz się
w szept naszych pacierzy i ła-
ski nam oraz przybywającym do
Ciebie pielgrzymom u Syna swe-
go wypraszasz.

Bóg posługuje się znakami
w służbie człowiekowi – znak po-
lania wodą gładzi grzechy, znak
słowa nad białym chlebem we
Mszy św. przemienia go w Cia-
ło Pańskie. Twoje wizerunki pa-
pież koronuje złotymi diadema-
mi na potwierdzenie, że jesteś
w nich obecna.

Tydzień odpustowy to radość
szczególna całej rodziny para-

fialnej. Uczyńmy wszystko, by
godnie uczcić naszą Matkę przez
przystąpienie do sakramentu po-
kuty i Komunii św. Niech to
będzie nasz „prezent” ofiaro-
wany kochanej Matce. Proszę
dzieci i dorosłych, ludzi pió-
ra, młota i pługa o obecność
w TYGODNIU ODPUSTOWYM
na nabożeństwach. Mamusi nie
szczędzi się trudu, skoro Ona
pierwsza wybrała sobie tron
wśród nas. Bądźmy wszyscy go-
spodarzami odpustu, zaprośmy
krewnych i przyjaciół. Pomóżmy
w przygotowaniu i przeżyciu tej
podwójnej jubileuszowej uroczy-
stości, „bo dla wszystkich swoich
dzieci Ona serce czułe ma”.

ks. E. Szymański

Po pielgrzymce

Zgodnie z zapowiedzią, zamieszczoną w poprzednim numerze
„Kany”, prezentujemy dalszy ciąg wspomnień uczestników piel-
grzymki do Rzymu. Tym razem zamieszczamy wypowiedzi o nie-
co odmiennym charakterze. Mimo, że od powrotu upłynęło już sporo
czasu, przeżycia związane z pielgrzymką są wciąż żywe. . .

Dorota Jaszewska:
Oprócz głębokich przeżyć re-

ligijnych doznanych podczas po-
dróży po Włoszech, w mej pa-
mięci tkwią różne niezapomnia-
ne chwile. Wszystkim znajomym
opowiadam o niezwykłości ży-

cia nocnego we Włoszech. Tam
od godziny 21-szej do 4-tej ra-
no miasta tętnią życiem. Na uli-
cach można spotkać ludzi w róż-
nym wieku, a nawet młode
małżeństwa spacerujące z ma-
łymi dziećmi w wózkach (na-
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Ciepło i niegłęboko – przynajmniej przy brzegu!

wet po północy). Wszystkie skle-
py otwarte są do 24.00, a nie-
które dłużej. Ulice przepięknie,
kolorowo oświetlone. Przy ho-
telach czy kawiarenkach grają
i śpiewają różne zespoły muzycz-
ne, a ludzie nie przyglądają się,
tylko wszyscy razem się bawią.
Niestety, ze względu na wcze-
sne wstawanie i wyjazdy ku dal-
szemu zwiedzaniu nowych, pięk-
nych miejsc, musieliśmy chodzić
wcześnie spać. Szkoda nam by-
ło iść o 23-ej do łóżka, przy

tak gwarnej, rozbawionej
atmosferze ulicznej, a na-
wet obawialiśmy się czy
zaśniemy. Jednak z braku
przyzwyczajenia do takie-
go życia i zmęczenia po-
dróżowaniem, rytm hała-
sów ulicznych szybko nas
usypiał.

Brak mi tu w domu,
w Polsce tej „mineralnej
wody włoskiej” do picia,
która tam była wszędzie
dostępna. Jakie było na-
sze zdziwienie, gdy myły-
śmy zęby, a w ustach czuć
było szczypanie. Okazało
się, że nawet w kranach
płynie „woda mineralna”.
Wodę tę podawano nam
do picia do obiadów. Chy-
ba nikt z nas nie zaopa-
trywał się w napoje ze
sklepów, wszyscy chodzili-
śmy z butelkami pełnymi

wody z kranów, a nawet z fon-
tann ulicznych.

Utkwiło mi w pamięci pew-
ne zdarzenie związane z przy-
padkowo spotkanym Włochem
w Cassino. Angelo – bo tak miał
na imię, po oprowadzeniu nas
po Monte Cassino, polecił nam
piękną plażę nad Morzem Tyr-
reńskim. Zażywaliśmy wspania-
łej kąpieli w przecudnie czystej,
choć bardzo słonej, wodzie. Gdy
Angelo zaprosił nas na lody, na
plaży był mężczyzna z wózkiem,
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Przerwa w zwiedzaniu – odpoczynek w cieniu i pizza.

na którym miał dużą przezroczy-
stą kostkę lodu (wielkości pudeł-
ka od butów). Dookoła tej kostki
stało około 20 butelek z różnymi
sokami. Mężczyzna ten miał spe-
cjalną skrobaczkę, którą skro-
bał lód i nakładał w plastyko-
we kubeczki. Następnie polewał
sokiem, w zależności od życze-
nia. Do tego lodu podawał słom-
kę i łyżeczkę. Lód ten smako-
wał tak, jakby się zeskrobało tro-
chę szronu z lodówki z sokiem.
Ale nie tylko to było niezwykłe –
Angelo w pewnym momencie po-
wiedział: „Wy macie lodu pod do-
statkiem, chodzicie po nim, a my
go nie mamy, ale za to mamy
głowy na karku i z lodu robimy
biznes”. Tak, to niestety praw-

da, ale kto by przypuszczał, że
z takiego lodu można zrobić biz-
nes.

Do Włoch będę sięgać pamię-
cią do końca życia. Tego co tam
zobaczyłam i przeżyłam nigdy
nie zapomnę.

Ewa Wojtas:
Nie zaskoczę nikogo z czytel-

ników „Kany” jeżeli powiem, że
wyjazd na pielgrzymkę był waż-
nym i wspaniałym przeżyciem.

Pierwszy raz uczestniczyłam
w pielgrzymce i miałam od ra-
zu szczęście pielgrzymować do
samych źródeł chrześcijaństwa.
Wiele już powiedziano o tym wy-
jeździe i trudno jest mi dodać coś
nowego.
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Chciałabym opowiedzieć o na-
szych codziennych modlitwach.
Gdybym nie wyjechała, w dal-
szym ciągu myślałabym, że Msza
św. może odbywać się tylko
w wybranym miejscu, poświęco-
nym Bogu. Wielu osobom, z któ-
rymi rozmawiałam, trudno by-
ło uwierzyć, że Msze św. odpra-
wiane były codziennie, czasem
i o 6.00 rano. Jednak nie po-
ra, ale miejsca, w których one
się odbywały, były zaskakują-
ce. Rzym ofiarował nam kapli-
cę, lecz np. w Tortoretto był to
ogród obok hotelu. W Lido di
Jesolo właściciel hotelu wyzna-
czył nam miejsce w sali gier ha-
zardowych. Rano pomieszczenie
było jeszcze nieuporządkowane
po nocnych grach. Sami musie-
liśmy sprzątnąć stoliki, na któ-
rych leżało mnóstwo zniszczo-
nych kart.

W popielniczkach znajdowa-
ły się resztki papierosów, a po-
wietrze pełne było dymu tytonio-
wego. Komuś udało się wypro-
sić biały papierowy obrus i w ten
sposób dwa karciane stoliki stały
się naszym ołtarzem.

W Słowacji natomiast pozwo-
lono nam odprawić Mszę św.
w kącie stołówki, gdzie docho-
dziły odgłosy stukających tale-
rzy i sztućców. Teraz mnie sa-
mej wydaje się to nieprawdopo-
dobne. Wiem jednak, że miejsce
modlitwy może być prawie wszę-

dzie, jeżeli tylko chcemy się mo-
dlić.

Elżbieta Gralak:
Jak już Państwo się zoriento-

wali z wypowiedzi uczestników
w poprzednim numerze „Kany”,
program pielgrzymki był bardzo
bogaty w ucztę duchową i po-
znawczą, stąd nieco trudniej by-
ło poznać Włochów jako społecz-
ność.

Przede wszystkim zdumiewa-
jące jest ich zachowanie się na
ulicach: radośni, uśmiechnięci,
rozmiłowani w jeździe na skute-
rach. Jeżdżą wszyscy: nastolatki
w minispódniczkach i starsi pa-
nowie w garniturach „pod kra-
watem”, hałasują przeraźliwie,
łamią wszelkie przepisy ruchu
drogowego. Niejednokrotnie sta-
ją o przysłowiową gumę do czo-
łowego zderzenia. . . wymieniają
znaczące, ale miłe gesty i jadą
dalej. . . Zachowują się tak, jakby
stres i zabieganie o dobra mate-
rialne ich nie dotyczyły. A jednak
potrafią dbać o swoje interesy,
czego doświadczyłyśmy podczas
krótkiego odpoczynku w maleń-
kiej rzymskiej kawiarence. Już
wiedziałyśmy, że napoje zamó-
wione przy barze są znacznie
tańsze niż podane przez kelnera
do stolika. Oczywiście, liry trze-
ba było liczyć, więc zamówiły-
śmy kawę przy barze, którą na-
prawdę trzeba wypić na stojąco.
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Zapach smakowitej kawy i puste
stoliki sprawiały, że dość zmę-
czone nogi same skłaniały się
do zajęcia miejsca. Któraś z nas
przysiadła. Kelner natychmiast
poprosił o opuszczenie krzesła.
Ja wymknęłam się i usiadłam
przy stoliku przed kawiarenką.
Sytuacja powtórzyła się natych-
miast. To było zupełnie nowe do-
świadczenie, nie przystawało do
naszej polskiej gościnności. Re-
fleksja przyszła później. Jeśli ja-
sno sprecyzowane są zasady, je-
śli zostały zaakceptowane przez
społeczeństwo i są zdecydowanie
przestrzegane, dają efekty ma-
terialne i. . . pozwalają na do-
bre samopoczucie Włocha, to ja
pragnę też takich jasnych umów
społecznych u nas.

Nasz niezapomniany Angelo
– Włoch, który zasponsorował
nam dzień w Cassino, na pla-
ży powiedział mniej więcej tak:
„Patrzcie, pieniądze leżą niemal
na ulicy, trzeba je tylko umieć
podnieść”. Tak właśnie powstał
przysmak lodowy sprzedawany
przez Włocha: bryła lodu, jakaś
tarka, kilka butelek soku i ra-
dość dla turystów gotowa. Starty
lód tworzył w kubeczku puszy-
stą piankę, polany sokiem orzeź-
wiał i wprawiał nas w rado-
sny nastrój. Nad Morzem Tyr-
reńskim bawiliśmy się wybornie,
obdarowani przysmakiem czuli-
śmy się jak dzieciaki. Podskoki

na falach, poddawanie się ich si-
le to niesamowita zabawa.

Chociaż organizacyjnie i z ra-
cji naturalnych przyjaźni było
sporo małych grupek, to bardzo
wiele sytuacji wyzwalało otwar-
tość, serdeczność, pragnienie bli-
skości wszystkich. Tak było nad
morzem, podczas wspólnych ko-
lacji, na wieczornych spacerach
i na dyskotece w Tortoretto, któ-
rej królową stała się Sabinka –
myślę, że nie obrazi się za mój
poufały ton. Wykazała się znako-
mitym refleksem, poczuciem ryt-
mu i humoru, ale to już inna hi-
storia. . .

Okazuje się, że modlitwa, żą-
dza wiedzy i dobra zabawa po-
trafią znaleźć wspólny język!

Bożena Witoń:
Co można jeszcze napisać

o pielgrzymce do Rzymu?
Włochy to przepiękny kraj

o niezwykłym kolorycie, wspa-
niałych zabytkach i roślinności.
Ma on również pewne cechy cha-
rakterystyczne, których nie wi-
dać na pocztówkach i folderach.
Pierwsze, co nas zaskoczyło, to
zamknięte okna zasłonięte ża-
luzjami lub okiennicami i brak
ludzi na ulicach w miejscowo-
ściach, przez które przejeżdża-
liśmy. Pojawiają się oni dopie-
ro wieczorem, a wszystko z po-
wodu panującego upału. Po uli-
cach w południe wędrują tyl-
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ko turyści. Zaskakuje olbrzy-
mia liczba skuterów i motorów,
na których jeździ głównie mło-
dzież oraz telefonów komórko-
wych. Nie ma chyba Włocha,
który nie nosi telefonu w kie-
szeni. Dzwonią w każdej wol-
nej chwili, nawet stojąc na czer-
wonym świetle. Miałam wraże-
nie, że przepisy ruchu drogowe-
go znają tylko turyści. Bardzo
szybko zorientowaliśmy się, że
na jezdni, kto pierwszy ten lep-
szy. Bardzo rygorystycznie prze-
strzega się odpowiedniego ubio-
ru przy wchodzeniu do kościo-
łów, o czym przekonały się nie-
które panie „na własnej skórze”.
Żadnych szortów, spodenek, czy
bluzek bez rękawów.

Czy piasek nad jeziorem mo-
że być czarny? Może. W Castel
Gandolfo, letniej rezydencji pa-
pieża, nad jeziorem jest właśnie
taki. To tuf wulkaniczny.

Jak długo może trwać jedze-
nie kolacji? We Włoszech co naj-
mniej półtorej godziny. No i oczy-
wiście sjesta. Dla mieszkańców
trwa od godziny 12.00 –16.00,
dla turystów od 12.00 –14.00.
W tym czasie muzea, galerie,
kościoły, sklepy są nieczynne.
Wszystko z powodu temperatu-
ry, która w południe dochodzi
do 40˚C. Wracając już do domu
niektórzy z nas doszli do wnio-
sku, że najlepszą pizzę można
zjeść w Pruszczu. Natomiast ta-

kiej wody jak mają w Rzymie,
możemy tylko zazdrościć. Jesz-
cze. . . Jeszcze. . . można pisać
bez końca, a najlepiej odwiedzić
Włochy i zobaczyć.

Zofia i Jan:
Była to nasza „wyprawa ży-

ciowa”. Wiele niezapomnianych
przeżyć i wrażeń.

Wzbogaciliśmy naszą biblio-
teczkę o takie tytuły jak: „Trzy
perły Włoch – Rzym-Watykan,
Florencja, Wenecja”, „Rzym
i Watykan”, „Asyż – Sztuka i Hi-
storia” i „Przewodnik po Asyżu”
oraz „Opactwo na Monte Cas-
sino”. Książki te posłużą nam
do wędrowania po ich stronicach
i pogłębienia wiadomości. Będą
też zachętą do podróży dla na-
szych bliskich i nie tylko.

Piątek – 27 czerwca – wspo-
minamy wielokrotnie, bo wtedy
właśnie byliśmy na Monte Cassi-
no. Tego dnia – kąpiel w Morzu
Tyrreńskim.

Do miejsca zakwaterowania,
tj. akademika Wyższego Semi-
narium Karmelitów, wróciliśmy
na obiado-kolację dobrze wygło-
dzeni około 22.00. Zasiedliśmy
do biesiadnego stołu, gdzie cze-
kały na nas owoce, wino i wo-
da mineralna. Podano jak zwy-
kle przystawkę – makaron z pi-
kantnym sosem. No i wreszcie
danie główne. Panie obsługujące
podają pachnące, pieczone udka,
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ziemniaki i surówkę. Konster-
nacja! Przecież to jeszcze pią-
tek. Szybko jeden z uczestni-
ków na klęczkach prosił księ-
dza proboszcza o dyspensę dla
„zgłodniałej grupy”. Do śniada-
nia wprawdzie niedaleko, moż-
na już obiad zakończyć. Ale! Da-
nie już rozstawione, zapłacone,
w perspektywie śniadanie wło-
skie tj. – bułeczka, porcyjka ma-
sła i dżemu, kilka ciasteczek,
kawa no i może plasterek sera

czy wędliny. Ksiądz głęboko wes-
tchnął, popatrzył na „biesiadni-
ków” i udzielił dyspensy. Nasy-
ceni i z uspokojonymi sumienia-
mi udaliśmy się na spoczynek.
Jednak odpowiedzialny za jadal-
nię Włoch musiał wysłuchać „ka-
zanka” naszego księdza. Tłuma-
czył się, że podaje to, co mu do-
ślą z dołu, a nie z góry (kuchnia
mieści się na niższym poziomie
budynku niż jadalnia).

Anna Preuss:
Ta pielgrzymka była super.
Wszyscy razem w jednej grupie.
Wiele krajów zaliczyliśmy,
no i mnóstwo zabytków zwiedziliśmy.
Rzym, Wenecja to podstawa,
tam była najlepsza zabawa.
Tramwajem wodnym pływałam
i gondole podziwiałam.
Watykan to siedziba Papieża,
każdy pielgrzym do niej zmierza.
Na audiencji generalnej byłam
i Ojca św. na żywo po raz pierwszy zobaczyłam.
Natomiast kiedy Bazylikę św. Piotra odwiedziłam
to bardzo się zachwyciłam,
szczególnie piękna była Pieta M. Anioła,
która zdobi wnętrze tego kościoła.
Pobyt na Monte Cassino – to było największe przeżycie,
tak wielu Polaków straciło tam życie.
Na polskim cmentarzu została odprawiona Msza św.,
na znak tego, że każdy z nas o ich męstwie pamięta.
Podczas zwiedzania, kilku miłych Włochów poznałam,
a pieniędzy na zakupach w San Marino nie oszczędzałam.
Wiele przygód się zdarzyło,
ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
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Ta pielgrzymka zapewniła nam niezapomniane wrażenia,
a na zdjęciach mamy za to miłe wspomnienia.
To wszystko zawdzięczamy ks. E. Szymańskiemu
i kierownikowi wycieczki – M. Paradeckiemu.
Szczerze im za to dziękuję i następnej pielgrzymki wyczekuję.
Na koniec chciałabym dodać, że Wieczne Miasto – Rzym,
na zawsze pozostanie w sercu mym.

Kończąc wspomienia z pielgrzymki do Rzymu, chcielibyśmy
oznajmić, że koszty podróży w pełni pokrywał każdy z uczestników,
i że nie była ona dofinansowana przez Urząd Gminy.

Akcja pomocy powodzianom

Od połowy lipca trwa w gmi-
nie Trąbki Wielkie akcja pomocy
powodzianom. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej współpracu-
jąc z Urzędem Gminy, sołtysa-
mi, radnymi i dyrektorami szkół
przeprowadził akcję zbiórki da-
rów i pieniędzy.

W dniu 28 lipca przekazano
do Wojewódzkiego Zespołu Po-
mocy Społecznej w Gdańsku na-
stępujące dary:

15 worków odzieży używanej,
228 szt. środków czystości, 435
szt. środków higieny, 168 kon-
serw mięsnych, 30 kg mąki, 10
kg cukru, 30 szt. pościeli, 3 koł-
dry, 12 szt. koców i 70 szt. wody
w butelkach.

Wśród pracowników Urzędu
Gminy i sołtysów przeprowadzo-
no zbiórkę pieniędzy i zebrano
807 zł, za co kupiono w hur-
towni środki czystości i kon-
serwy mięsne. Pomocy udzieliły

również zakłady pracy i zakła-
dy rzemieślnicze, a wśród nich
firma „Oceanic” z Trąbek Ma-
łych, która przekazała do Opola
środki dezynfekcyjne o wartości
5300 zł, a zakład stolarski pa-
na Zbigniewa Myszka z Kaczek
przekazał 10 nowych łóżek.

Z inicjatywy Gdańskiej Izby
Rolniczej trwa akcja „rolnicy
rolnikom”. Nasi delegaci do Izby
– panowie Józef Sroka i Andrzej
Dończyk – zainicjowali zbiórkę
płodów rolnych. Do tej pory wy-
słano transportem ok. 20 ton
zboża i paszy do jednej z gmin
dotkniętych powodzią.

Zarząd Gminy przeznaczył
3000 zł na pomoc dla powodzian
z Kłodzka. W dniach 13 i 20 lip-
ca była przeprowadzona zbiórka
pieniędzy w parafiach ogłoszona
przez Caritas w Gdańsku, pod-
czas której zebrano:
w parafii Trąbki W. – 2150 zł
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Krystyna Roda i Danuta Gryń przy przekazywaniu darów do WZSP w Gdańsku.

w parafii Sobowidz – 2000 zł
i 20 DM

w parafii Kłodawa – 1100 zł
w parafii Postołowo – 1500 zł
w parafii Mierzeszyn – 2000 zł.

Również redakcja „Kany”
z pieniędzy uzyskanych ze sprze-
daży czasopisma przekazała na
rzecz powodzian kwotę 200 zł.

Akcja zbiórki darów i pie-
niędzy dla powodzian trwa na-
dal, ponieważ jednorazowa po-
moc jest niewystarczająca, stra-
ty poniesione w czasie powodzi
są bardzo wielkie, a jej skutki od-
czuwane będą jeszcze przez wie-
le lat.

S. Dziemiński

50-lecie OSP Trąbki Wielkie

W dniu 26 lipca, na stadionie
sportowym, odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca 50 roczni-
cę powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trąbkach Wielkich.

Jako że strażacy-ochotnicy
nie tylko biorą udział w akcjach
ratowniczych, ale również służą
pomocą przy różnych okazjach
w kościele, uroczystość ta miała
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również swój wymiar duchowy,
a mianowicie w kościele parafial-
nym została odprawiona Msza
św. z udziałem strażaków i za-
proszonych gości.

Uroczystość rozpoczął prze-
marsz oddziałów przez wieś z to-
warzyszeniem strażackiej orkie-
stry dętej z Karsina. Na płycie
stadionu ustawiono samochody
strażackie, przed trybuną w szy-
ku stanęli strażacy z poszcze-
gólnych jednostek OSP z tere-
nu gminy, a mianowicie z Trą-
bek Wielkich, Sobowidza, Ruso-
cina, Mierzeszyna i Ełganowa
oraz poczty sztandarowe z OSP
Łęgowo, OSP Pręgowo i OSP Ce-
dry Wielkie.

Do Trąbek Wielkich przybyli
przedstawiciele Wojewody Gdań-
skiego, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku, komendy Rejono-
wej Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszczu Gd., zaproszeni kan-
dydaci na posłów z Akcji Wybor-
czej „Solidarność” z byłym wo-
jewodą gdańskim Maciejem Pła-
żyńskim na czele oraz oczywi-
ście miejscowe władze strażackie
i samorządowe.

Po krótkim przedstawieniu
historii jednostki i jej założy-
cieli przez jednego ze starszych
członków, Jana Kelera, nastąpi-
ły przemówienia, podziękowania
i życzenia dla strażaków z okazji
jubileuszu.

Punktem kulminacyjnym by-
ło wręczenie sztandaru ufundo-
wanego przez władze gminne dla
jednostki z okazji 50-lecia dzia-
łalności.

Następnie goście przystąpi-
li do wbijania pamiątkowych
„gwoździ” w drzewce sztanda-
ru, a konferansjer odczytał dłu-
gą listę sponsorów, dzięki któ-
rym możliwe było zorganizowa-
nie całej imprezy.

Po przejęciu sztandaru przez
poczet sztandarowy, ubrany
w galowe mundury i ozdob-
ne hełmy, nastąpiła prezenta-
cja sztandaru i oddanie mu ho-
norów, a następnie na sztan-
dar przysięgę złożyła niedawno
powstała drużyna młodzieżowa
z OSP Trąbki Wielkie.

Chwilą ciszy i kwiatami na
grobach uczczono pamięć straża-
ków z jednostki, którzy odeszli
na zawsze.

Jubileusze są zawsze okazją
do podziękowań i odznaczeń –
tak było oczywiście i tym razem.
Wśród wielu wyróżnionych i od-
znaczonych znaleźli się również
druhowie z Trąbkowskiej OSP
a mianowicie: Krzysztof Jasz-
czyk, Kazimierz Kromer, Ry-
szard Ohl, Stanisław Ohl, Ma-
riusz Szurgowski, Jarosław Ke-
ler, Wiesław Keler.

Po ceremonii odznaczeń, na
czele z orkiestrą, kolumna od-
działów strażackich i poczty
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sztandarowe oraz część zapro-
szonych gości udała się do ko-
ścioła parafialnego na uroczystą
Mszę świętą. W trakcie Mszy
świętej były oczywiście podzię-
kowania i życzenia od księdza
proboszcza Edwarda Szymań-
skiego, który bardzo wysoko ceni
sobie współpracę ze strażakami.

W czasie Mszy świętej został
też poświęcony nowy sztandar
jednostki.

Po zakończeniu liturgii wszy-
scy wrócili na stadion, gdzie od-
był się krótki pokaz sprawno-
ści drużyn młodzieżowych z OSP

Rościszewo i OSP Trąbki Wiel-
kie, a następnie zaproszono
wszystkich do sali w Gminnym
Ośrodku Kultury na obiad, który
zakończył obchody 50-lecia jed-
nostki.

Redakcja „Kany”, z okazji ju-
bileuszu, składa wszystkim stra-
żakom tej jednostki gorące po-
dziękowania za ich trud i jed-
nocześnie życzy, aby Matka Bo-
ża Trąbkowska miała ich stale
pod swoją opieką, a szczególnie
w czasie akcji ratowniczych, któ-
rych aby było jak najmniej.

S. Dziemiński

Piotr Kromer prezentuje nowy sztandar OSP Trąbki Wielkie.
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Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Wrzesień

Kleszczewo
1. Władysław Wróblewski

Stefania Wróblewska
2. Zdzisław Wróblewski
3. Jan Gugała

Natalia Gugała
4. Edmund Plak

Wiesław Plak
5. Andrzej Jaśkiewicz
6. Jan Wilk
7. Czesław Kula
8. Jan Kula
9. Stanisław Nowak

Zbigniew Nowak
10. Jerzy Kolibski
11. Jan Gryń
12. Balbina Wlizło
13. Leon Kanka
14. Józef Dorniak

Jadwiga Dorniak
15. Zygmunt Azarowicz
16. Wiesław Ożóg
17. Gabriel Łyczak
18. Henryk Cieciora

Jacek Preuss
19. Zbigniew Ruciński

Mieczysław Ruciński
20. Kazimierz Ruciński

Zbigniew Szostek
21. Ryszard Nowak
22. Henryk Leszczyński
23. Piotr Leszczyński
24. Zbigniew Wójtowicz
25. Maria Zielke

Karol Lewandowski
26. Andrzej Malinowski
27. Franciszek Nowak

Uwaga:
W niedzielę 28 września o godz. 1600 w klubie rolnika w Klesz-

czewie w obecności Obrazu Matki Bożej odprawiona zostanie Msza
św. dla rodzin, które we wrześniu gościły u siebie Matkę Bożą. Zło-
żymy wówczas nasze postanowienia rodzinne (na piśmie) oraz ofiarę
na Mszę św. dziękczynną za nawiedzenie. Po Mszy św. Obraz Matki
Bożej przekazany zostanie rodzinie Kazimierza Zwierzchowskiego
z Czerńca. Delegacja z Czerńca proszona jest o przybycie po Obraz
do Kleszczewa.

Czerniec
28. Kazimierz Zwierzchowski

29. Benedykt Dąbrowski
30. Irena Witczak
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POEZJA

Światłość
Boję się że to minie
a jednak nadal trwa.
Coś co przenika mnie
co tak otula me serce.

Ciągłość myśli mych
ogranicza się do Miłości.
Ogranicza do tego
– to jest cudowne. . .

Może to uczucie się stępi
ale teraz jest radość.
Uczucie najwyższego zachwytu.
To żyje we mnie.

Stanowi moje życie.
Jest świadomością wolności
świadomością życia.
Tak! – to na pewno jest Bóg.

Joanna Płocke

Najwierniejsza Matka

Pośredniczko z Panem świata,
doskonałość uczuć wszelkich,
miłość Twoja więzi splata,
tych maluczkich i tych wielkich.

Przebłagana zdrowaśkowa,
delikatna lilio biała,
Ty nas wiążesz w sercu chowasz,
kocha Ciebie ziemia cała.

Najwierniejsze masz oddanie,
dla nas kruchych na padole,
mówisz wybacz, synu Panie,
i błogosław ludzką dolę.

Jan Orczykowski
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DLA DZIECI

Cześć, dziś po wakacyjnej przerwie proponujemy nowego typu
krzyżówkę. Oczywiście rozwiązania będą nagrodzone. Przypomina-
ny, że rozwiązania należy składać do koszyczka w kościele na kart-
kach z kuponem „Kany” do 20-tego września. Życzymy dobrej za-
bawy.

PIONOWO:

2. Po siódemce
4. Dobra lub zła w szkole
5. Hiszpański okrzyk
6. Przebój
7. Służąca Lei (1 Ks. Mojż. 29, 24)
8. Trzymasz w niej długopis

11. Słony proszek z Wieliczki
12. Imię pierwszej kobiety
14. Jeden z arcykapłanów w czasach

Jezusa (Łk 3, 2)
16. Okręt Noego
19. 365 dni
20. Kapłan, opiekun Samuela
22. Video-clipy, albo TELE. . .
23. Wyświetlają tam filmy
24. Jezus zamienił w nie wodę
26. Słodki syrop rozcieńczany wodą
27. Nie zawsze lubi się z psem
28. . . . Szadai – część imienia Boga

POZIOMO:

1. Na tronie
3. Ona pokochała, on . . .
9. Smutne pieśni, albo księga w Biblii

10. (Estera) – Kogo widzę? – . . .
13. Gruby sznurek
15. Chodzi tyłem
17. Państwo na wyspie, w Europie
18. Góra, na której zatrzymała się Arka

Noego
21. „Więcej” inaczej
23. Ptak o nazwie przypominającej na-

pój
25. „Każde” inaczej
29. Przeciwieństwo wyżu
30. Narząd wzroku
31. Przedstawicielki płci pięknej

Hasła 1, 3, 10, 21, 29, 25, 31 POZIOMO układają się
w werset z księgi Estery, który stanowi rozwiązanie.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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Wakacje, wakacje, . . . i po wakacjach

Na pewno wypoczęliście wszyscy dobrze. Pogoda sprzyjała letnim
wyprawom nad jeziora, morze, a także wycieczkom, czy koloniom.
Może ktoś z was, tak jak dorośli uczestnicy pielgrzymki do Włoch,
podzieli się z nami swoimi przeżyciami wakacyjnymi.

Ogłaszamy konkurs „Moje wakacje”. Najciekawsze prace nagro-
dzimy i opublikujemy w „Kanie”. Czekamy na wasze relacje do 15
września. Zachęcamy do uczestnictwa w naszej zabawie nie tylko
najmłodszych, ale także młodzież z klas V – VIII, a nawet starszych.

Modlitwa na rozpoczęcie
roku szkolnego

Panie Jezu,
wakacje się skończyły
i trochę mi smutno.
Niemniej wspominam je bardzo
miło
i za to Ci bardzo dziękuję.

Jutro zaczyna się szkoła
i znowu trzeba się wziąć
do pracy.
Ty wiesz, Panie,
że niektóre przedmioty lubię, inne nie.
Pomóż mi, abym uczył się pilnie
mimo wszystko i rozwijał
swoje talenty,
jak tego od nas żądasz.
A wtedy spełnią się kiedyś
moje marzenia, osiągnę to,
co chcę, i będę mógł
służyć innym.
Amen.

Kalendarz „Tęcza” 1991
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Intencje Mszy św. we wrześniu

1. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo w dalszym życiu dla Mate-
usza Sroki z okazji 18 rocznicy
urodzin

2. Za ś. p. Kazimierza Dubiellę
3. Za ś. p. Jana i Wandę Kielasów
4. Pierwszy czwartek miesią-

ca, o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św. Marii
Goretti, księdza

5. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian –
z róży Matki Bożej Niepokala-
nej, p. Kaczmarek

6. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci matki Bożej – z róży
św. Stanisława Kostki, p. Ol-
szewskiej
oraz dziękczynna w 25 rocznicę
sakramentu małżeństwa Bar-
bary i Jana Grallów, a także Re-
naty i Grzegorza Jaroszyńskich

7. Za ś. p. Różę Marchewicz,
godz. 830

8. Za ś. p. Alojzego Ptach
II intencja: za ś. p. Ernę i Ka-
rola Gerów oraz za ś. p. Zyg-
munta Kluskiewicza

9. Za ś. p. Martę i Brunona Szczo-
drowskich oraz za ś. p. Helenę
i Franciszka Lagów
II intencja: o błogosławień-
stwo dla Agnieszki Szarmach,
w 60-lecie urodzin

10. Za ś. p. Wiktora i Gertrudę
Etowskich
II intencja: dziękczynna
w 25 rocznicę sakramentu
małżeństwa Barbary i Irene-
usza Niedźwiedzkich

III intencja: o błogosławień-
stwo dla Jana Kleby, w 70-lecie
urodzin

11. Za ś. p. Piotra Kotulę, w 5 rocz-
nicę śmierci
II intencja: za ś. p. Witolda
Piszczuka i za zmarłych z ro-
dziny Ziemann
III intencja: dziękczynna
w 15 rocznicę sakramentu
małżeństwa Beaty i Mariana
Lewańczyków
IV intencja: dziękczynna
w 15 rocznicę sakramentu
małżeństwa Hanny i Stanisła-
wa Chmielewskich

12. Za ś. p. Augustyna i Józefa
Zdrojewskich oraz za zmarłych
z rodziny Zdrojewskich
II intencja: za ś. p. Brunona
i Zygmunta Suss

13. Za ś. p. Piotra Wilka oraz za
zmarłych z rodziny Wilków

14. Za ś. p. Leona Cieszyńskiego
oraz za ś. p. Irenę Rogala,
godz. 700

15. Za ś. p. Klarę Sławińską oraz
za ś. p. Eckharda i Franciszka
Sławińskich

16. Za zmarłych z rodziny Dreschel
i Mach

17. Za ś. p. Danutę Soboń
18. Za ś. p. Janinę i Bolesława

Niedźwiedzkich
19. Za zmarłych z rodziny Książek

i Caboniów
20. Dziękczynna, z rodziny Stani-

sława Nowaka
21. Za zmarłych z rodziny Leszków

i Myśliwiec, godz. 700

Za ś. p. Annę Sulewską, 830
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22. Za ś. p. Wilhelma Krause,
w 11 rocznicę śmierci

23. Za ś. p. Marię Kozioł, w 10 rocz-
nicę śmierci

24. Za ś. p. Pelagię Bławat
25. Dziękczynna w 15 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Zdzisła-
wy i Stanisława Dziemińskich

26. Za ś. p. Pawła Herman
27. Dziękczynna

28. O zdrowie dla Jadwigi Za-
rembskiej, w rocznicę urodzin,
godz. 700

Dziękczynna w 40 rocznicę
sakramentu małżeństwa Marii
i Henryka Pankowskich

29. Dziękczynna w 10 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Gabrieli
i Czesława Wichrowskich

30. Za ś. p. Łucję Selka

W parafii

Pierwsza rocznica chrztu
1 września: pierwszą rocznicę chrztu obchodzi Aleksandra Bębenek
z Trąbek Wielkich.

Rocznice sakramentu małżeństwa
9 września: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Barbary i Jana
Gralla
9 września: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Renaty i Józefa
Jaroszyńskich
11 września: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Beaty i Mariana
Lewańczyków
18 września: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Hanny i Stani-
sława Chmielewskich
25 września: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Zdzisławy i Sta-
nisława Dziemińskich
26 września: 10 rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Jarosława
Kasperków
26 września: 10 rocznica sakramentu małżeństwa Gabrieli i Czesła-
wa Wichrowskich

Inne rocznice
10 września: 20 rocznica uroczystego powrotu z Żarnowca po reno-
wacji cudownego Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej

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

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


