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PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Październik 1997 Nr 10

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy

i rozważała je w swoim sercu.”

(Łk 2, 19)

Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
Jedyna Nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj, bez zmazy Lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

Panno nad pannami, Święta nad Świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.
Najśliczniejszy Kwiecie, Lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!



Miesiąc różańcowy

Październik jest miesiącem
różańcowym. We wszystkich ko-
ściołach, kaplicach codziennie
gromadzą się ludzie na modlitwę
różańcową.

W czasie różańca rozważamy
wydarzenia z życia Pana Jezu-
sa i Jego Matki. Te wydarze-
nia tworzą tajemnice różańcowe,
których jest 15. W różańcu cho-
dzi o rzeczy wielkie, chodzi o to,
by każdy z nas przeżywał razem
z Chrystusem trzy części różań-
ca Jego życia.

W części radosnej mamy za-
stanowić się jak się „na nowo
narodzić”, a później „wzrastać
w mądrości i w łasce u Boga
i u ludzi”.

W tajemnicach bolesnych ma-
my przypomnieć sobie słowa
Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,
24).

Rozważając tajemnice chwa-
lebne mamy zrozumieć, że mi-
mo cierpień czeka nas radość
i udział w szczęściu Pana Jezusa
i Jego Matki.

Modlitwa różańcowa jest bar-
dzo dawna. Swymi początkami
sięga czasów pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Pierwsi pustel-
nicy nakładali sobie, oprócz po-

stów i umartwień, długie modli-
twy. Najczęściej odmawiali „Oj-
cze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”
i „Chwała Ojcu”. Aby łatwiej za-
pamiętać ile w ciągu dnia od-
mówiono z postanowionych mo-
dlitw, wiązano na sznurkach wę-
zełki albo paciorki. Natomiast
około roku 1200 św. Dominik
wpadł na pomysł, aby pewne mo-
dlitwy, odmawiane dotąd dowol-
nie, ułożyć w całość. W ten spo-
sób utworzył dzisiejszy różaniec.
Tradycja głosi, że św. Dominik
nie wpadł sam na pomysł różań-
ca, ale że nauczyła go odmawiać
sama Matka Boża w widzeniu.

11 lutego 1958 roku w Lour-
des we Francji Matka Boża ob-
jawiła się Bernadecie Soubirous
i wraz z nią odmawiała modli-
twę różańcową. O tę modlitwę
również prosiła, gdy objawiła się
w 1917 roku w Fatimie w Portu-
galii dzieciom: Hiacyncie, Fran-
ciszkowi i Łucji.

Za pośrednictwem tej modli-
twy zaczęły się dziać cuda, które
stały się jakby potwierdzeniem
z nieba, że Matce Najświętszej ta
modlitwa jest bardzo miła i dro-
ga. Dzieci z Fatimy również mo-
dlitwą różańcową i ofiarami wy-
prosiły koniec I wojny światowej
i pokój dla Portugalii w II wojnie
światowej.
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Znane są również polskie
zwycięstwa różańcowe. W wie-
lu potrzebach modlitwą różań-
cową wyproszono szczególne ła-
ski – nawrócenie zatwardziałych
serc ku Bogu, zaprzestanie picia
alkoholu, poprawę stanu zdro-
wia ciężko chorych i wiele in-
nych.

Papież Jan Paweł II, któ-
rego często widzimy z różań-
cem w ręku, powiedział: „Ró-
żaniec to modlitwa, którą bar-
dzo ukochałem. Przedziwna mo-
dlitwa! Przedziwna w swej pro-
stocie i głębi zarazem (. . .) Jest
to modlitwa wdzięczności, miło-
ści i ufnej prośby (. . .) Do tej
modlitwy zachęcam was i zapra-
szam.” Jan Paweł II powołując

się na słowa Pana Jezusa: „Za-
wsze modlić cię macie i nigdy nie
ustawać” oraz św. Pawła: „Nie-
ustannie się módlcie”, a także
na prośbę Matki Bożej wypowie-
dzianą w Lourdes, Gietrzwał-
dzie, w La Salette i w Fatimie:
„Odmawiajcie różaniec (. . .) mó-
dlcie się wiele” – gorąco pragnie
i prosi, aby w niebo płynęły nie-
ustanne różańce za Kościół, za
Ojczyznę i w Jego intencji.

Odmawiajmy zatem modli-
twę różańcową, szczególnie
w październiku, w intencjach
nam najbardziej leżących na ser-
cu i pamiętajmy, że jest to naj-
potężniejsza broń w naszych rę-
kach.

S. S.

KOMENTARZ LITURGICZNY: Październik ’97

5 października:
27 niedziela zwykła.

I czyt. Rdz 2, 18 – 24
II czyt. Hbr 2, 9 – 11
Ewangelia Mk 10, 2 – 16

Człowiek, stworzony na podo-
bieństwo Boże, został obdarzo-
ny władzą i odpowiedzialnością.
Może budować lub niszczyć. De-
cyduje o losie innych (wojny).
Ewangelia ukazuje, że małżeń-
stwo jest czymś więcej niż kon-
traktem. W surowej szkole mał-

żeńskiej małżonkowie uczą się
służyć Bogu, sobie i bliźnim.
12 października:
28 niedziela zwykła.

I czyt. Mdr 7, 7 – 11
II czyt. Hbr 4, 12 – 13
Ewangelia Mk 10, 17 – 30

Prawdziwym skarbem jest mą-
drość, a nie bogactwo. O mą-
drość prosił Boga Salomon. Czło-
wiek bogaty nie jest wolny. To-
warzyszy mu bowiem przywią-
zanie do dóbr doczesnych i trud-
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no mu, jak ewangelicznemu
młodzieńcowi, opuścić wszystko
i pójść za Jezusem.
19 października:
29 niedziela zwykła.

I czyt. Iz 53, 10 – 11
II czyt. Hbr 4, 14 – 16
Ewangelia Mk 10, 35 – 45

Za nasze grzechy Bóg wydaje
na cierpienie swego Syna, który
jest jedynym pośrednikiem mię-
dzy Bogiem a ludźmi. Ucznio-
wie sprawili Jezusowi bolesny
zawód ubiegając się o pierwszeń-
stwo. My również stale dostar-
czamy Jezusowi takich rozcza-
rowań, a mimo to On nas nie-
zmiernie kocha.

26 października:
30 niedziela zwykła.

I czyt. Jr 31, 7 – 9
II czyt. Hbr 5, 1 – 6
Ewangelia Mk 10, 46 – 52

Izajasz zapowiada wybawienie
z niewoli. Chrystus jest Ka-
płanem, będąc sam Ofiarni-
kiem i Ofiarą, która nieustan-
nie uobecnia się na tylu ołta-
rzach. Jesteśmy często niewido-
mi na rzeczywistość Boga. Po-
trzeba, by jak Bartymeuszowi
Jezus sam otworzył oczy nasze-
go serca na Jego naukę. Nowy
wzrok otrzymaliśmy na Chrzcie
św. Pójść za Jezusem oznacza
naśladować Go i iść drogą, któ-
rą On ukazuje.

ks. E. Szymański

Święta i wydarzenia

2 października:
Czcimy Aniołów Stróżów.
Są naszymi opiekunami. Strzegą
od zła i czuwają nad nami. Poda-
ją dobre natchnienia i rady.
4 października:
Św. Franciszka z Asyżu.
To szczególny naśladowca Pana
Jezusa. Chciał żyć tak, jak Pan
Jezus, gdy był wśród nas.
7 października:
Matki Bożej Różańcowej.
Kto modli się na różańcu, ten
się zbawi – zapewnia św. Mak-
symilian Kolbe. Niech nie bę-

dzie dnia bez zmówienia choć-
by jednej dziesiątki. Przy bra-
ku różańca można do odliczania
„Zdrowasiek” posłużyć się pal-
cami. W kościele nabożeństwo
różańcowe – codziennie o godz.
1700.
5 – 12 października:
Tydzień Miłosierdzia.
28 października:
Św. Apostołów Szymona i Ju-
dy Tadeusza.
Jest to również dzień imienin
pasterza archidiecezji, Ks. Arcy-
biskupa Tadeusza Gocłowskiego.
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Pamiętajmy o modlitwie w jego
intencji.
Spowiedź św. przed pierw-
szym piątkiem miesiąca:
– środa 1 października, Klesz-

czewo, w klubie rolnika, od
godz. 1500

– czwartek 2 października,
w kościele spowiedź św. dzie-
ci z Trąbek Wielkich i kan-
dydatów do bierzmowania, od
godz. 1500

– piątek 3 października,
w kościele spowiedź św. dzie-

ci z wiosek i kandydatów do
bierzmowania, od godz. 1300

Msza św. pierwszopiątkowa
o godz. 1500

Msze św. dla chorych, w po-
niedziałek 6 października:
– w Kleszczewie u państwa No-

waków, o godz. 900

– w Ełganowie w szkole, o godz.
1200

ks. E. Szymański

Pokłosie odpustowe

Msza św. odpustowa pod przewodnictwem ks. biskupa Zygmunta Pawłowicza.
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Dobiega końca uroczysty ju-
bileusz 10-lecia koronacji cu-
downego Obrazu Matki Bożej.
10 lat temu na uroczystość wrze-
śniowego odpustu Narodzenia
Matki Bożej powracał ukorono-
wany Obraz z Bazyliki Mariac-
kiej w asyście ks. Arcybiskupa
i wielu samochodów. Rozpoczęli-
śmy wówczas po raz pierwszy ty-
godniowy odpust Maryjny połą-
czony z dziękczynieniem za plo-
ny, czyli dożynkami.

Z roku na rok przybywa na
ten odpust coraz więcej piel-
grzymów. Szczególnie okazałe są
czwartki tygodnia odpustowego.
Jest to dzień czcicieli Matki Bo-
żej (Żywy Różaniec, Rycerstwo

We Mszy św. wieńczącej oroczystości odpustowe wzięli udział pan wojewoda Maciej
Płażyński z małżonką oraz pan wójt Stanisław Dziemiński.

Niepokalanej, Dzieci Maryi). Te-
go dnia odbywa się także poświę-
cenie pojazdów.

W piątki tygodnia odpusto-
wego bardzo licznie przyby-
wają chorzy, którzy uczestni-
czą w przygotowanej przez sie-
bie Drodze Krzyżowej. Chorzy
otrzymują sakrament namasz-
czenia. W tym roku również
ja poprosiłem o sakrament na-
maszczenia. Udzielił mi go ks.
dziekan Stanisław Łada.

Piękna jest w swej wymo-
wie doroczna pielgrzymka kapła-
nów diecezji. W tym roku od-
była się ona w piątek odpu-
stowy. Jak co roku pielgrzym-
ce kapłanów przewodniczył Ar-

6



cybiskup Metropolita Gdański.
Wszyscy uczestnicy pielgrzymki
w naszym sanktuarium konce-
lebrowali Mszę św. i zawierzyli
Matce Bożej nowy rok szkolny
i katechetyczny.

Uroczystości odpustowe
zwieńcza niedzielna suma kon-
celebrowana przez obecnych ka-
płanów pod przewodnictwem ks.
biskupa. Podczas tej Mszy św.
święcone są korony żniwne
w obecności licznych pielgrzy-
mów przybyłych (również pie-
szo) z różnych parafii ze swymi
duszpasterzami.

Wyrażam podziękowanie tym
wszystkim parafianom, którzy
w jakikolwiek sposób przyczyni-

Podczas Mszy św. święcone były korony żniwne.

li się do przygotowania uroczy-
stości odpustowych dla uczcze-
nia Matki Bożej. Zwłaszcza dzię-
kuję za przystąpienie do spowie-
dzi i Komunii św., bo to najmil-
szy prezent, jaki można dać Ma-
ryi na Jej urodziny.

Moim pragnieniem jako ku-
stosza tego sanktuarium jest,
aby każdy parafianin uczcił uro-
czyste odpustowe obchody Na-
rodzenia Matki Bożej spowie-
dzią i Komunią św. Aby nikt nie
wyjeżdżał z parafii podczas od-
pustu, skoro inni do nas piel-
grzymują. Aby każdy parafia-
nin, jeżeli tylko może, uczest-
niczył w uroczystej sumie od-
pustowej wieńczącej tygodnio-
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we uroczystości. Aby nie tyl-
ko w niedzielę, ale i podczas
tygodnia odpustowego, parafia-
nie brali udział w Mszach św.
przeznaczonych dla poszczgól-

nych stanów i grup duszpaster-
skich. Cokolwiek uczynimy dla
naszej Matki, nigdy nie będzie to
za wiele od kochających dzieci.

ks. Edward Szymański

Pielgrzymowanie do Matki

W niedzielny ranek o godz.
700 z Suchej Huty wyruszyła
pielgrzymka do Trąbek Wiel-
kich. Trasa długości około 20 km
wiodła przez Drzewinę, Pawło-
wo, Cząstkowo z Pruską Karcz-
mą, a potem już „ostatnia pro-
sta” przez Ełganowo. Pielgrzym-
ka liczyła 140 uczestników z pa-
rafii Postołowo, pod przewodnic-
twem ks. proboszcza Kazimierza
Glamy.

Dzieci, które przeszły trasę,
mówią teraz, że „było fajnie”.
Kto ma dzieci lub z nimi czę-
sto przebywa wie, że to najpraw-
dziwsza pochwała.

Co dla młodych znaczy „faj-
nie”?

– Trzeba było pokonać własne
lenistwo, bo nie lubię chodzić.

– Czasem trzeba było zaci-
snąć zęby, bo miałam obtarte no-
gi – mówią uczestnicy.

Wbrew pozorom, dla nasto-
latka ważne jest podkreślenie
własnej wartości przez trud
i osobiste wyrzeczenie.

Pielgrzymkowa droga dostar-
czała okazji do zobaczenia zna-

nego krajobrazu trochę inaczej,
z perspektywy bardziej religij-
nej. Była też okazją do innej niż
codzienna modlitwy – śpiewanej
wśród pól i łąk, szeptanej na le-
śnej drodze. A wszystko w zgo-
dzie z naturą.

Wzruszający był widok idą-
cej grupy pielgrzymkowej przed
godziną 1200 w Trąbkach Wiel-
kich. Byli znużeni, ale nawet te
„szkolne dzieci” znane z innych
sytuacji, wydawały się pogodne,
spokojne i zadowolone.

Postołowska pielgrzymka by-
ła symbolem jedności i łączności
z naszą Patronką. Brawo, księże
Kazimierzu!

Gdzieś na marginesie reflek-
sji poodpustowych rodzi się po-
mysł: Może pójdziemy razem do
Częstochowy. . .

Maria Sautycz

Z kronikarskiego obowiązku
należałoby dodać, że grup piel-
grzymujących do Matki Bożej
Trąbkowskiej było więcej: z Mie-
rzeszyna, Pruszcza Gdańskiego,
Jodłowna, Pszczółek, Gdańska.
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Odpustowy dzień chorych

Dzień chorych tygodniowego
odpustu (12 września) rozpoczę-
liśmy odprawieniem Drogi Krzy-
żowej przy kaplicach. W nabo-
żeństwie tym uczestniczyli m. in.
pielgrzymi z Pruszcza Gdańskie-
go z ks. Stanisławem Ładą, ar-
chidiecezjalnym duszpasterzem
chorych, oraz z ks. kap. Ryszar-
dem Preussem z Nowego Por-
tu. Rozważania Drogi Krzyżo-
wej przygotowała i prowadzi-
ła młodzież z Pruszcza Gdań-
skiego, która uczestniczyła wraz
z młodymi niepełnosprawnymi
w Światowym Dniu Młodzieży
z Ojcem św. w Paryżu. Opra-
wę muzyczną, grając na gitarze
i śpiewając „Drogę Krzyżową”,
wykonał ks. Mirosław.

Mszę św. koncelebrowało dzie-
sięciu kapłanów. Homilię do cho-
rych wygłosił o. Leon.

Po nabożeństwie zaproszono
niepełnosprawnych i ich opieku-
nów (siostry i braci chorych) do

sali katechetycznej na skromny
poczęstunek składający się z ka-
wy, herbaty i ciasta. Panowała
bardzo miła atmosfera, było du-
żo śmiechu i wesołości, co bar-
dzo mile zaskoczyło nasze młode
dziewczęta opiekujące się nami
przy stołach.

Korzystając z okazji, chciała-
bym w tym miejscu podzięko-
wać pani Krystynie Sroce za ini-
cjatywę, Księdzu Proboszczowi
za życzliwość i wszystkim in-
nym, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do zaistnienia
tego spotkania. O tym, że czu-
liśmy się dobrze, świadczy fakt,
że gdy żegnano się ze mną, ży-
czono mi, abym w przyszłym ro-
ku witała ich tak samo uśmiech-
nięta. Odpowiadałam na to, że ja
i mnie podobni ludzie przestaje-
my się uśmiechać dopiero wtedy,
gdy porazi nam mięśnie twarzy.
A są i tacy chorzy.

Gerda Skibowska
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Pielgrzymie szlaki

W dniach 30 lipca i 12 sierp-
nia 1997 r. odbyły się pielgrzymki
parafialne do Skulska, Lichenia,
Markowic.

O godz. 500 po poleceniu się
uczestników pielgrzymki Opatrz-
ności Bożej z pieśnią „Kiedy ran-
ne wstają zorze. . .” na ustach ru-
szyliśmy spod plebanii.

W pierwszej pielgrzymce
dwoma autokarami uczestniczyło
80 osób, w drugiej, jednym auto-
karem, było ponad 40 uczestni-
ków. Pielgrzymkę traktowaliśmy
jako dziękczynienie za jubileusz
10-lecia koronacji obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej.

Zanim dojechaliśmy do Skul-
ska, odmówiliśmy część chwaleb-
ną Różańca św. W sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Skulskiej,
ukoronowanej 3 czerwca 1997 r.
w Gnieźnie przez Ojca św. Ja-
na Pawła II podczas piątej piel-
grzymki do ojczyzny, ks. wika-
riusz zapoznał nas z historią te-
go miejsca. Dowiedzieliśmy się że
sięga ona czasów króla Bolesła-
wa Chrobrego. Albowiem legen-
da mówi, że król wybrał się kie-
dyś w te strony na polowanie.
W pewnym momencie królewskie
charty wyprzedziły orszak i za-
częły skomleć. Gdy król i rycerze
dotarli na mokradła do skomlą-
cych psów, zobaczyli Matkę Bo-
żą trzymającą na kolanach swe-
go zakrwawionego Syna. Król po-

stanowił na tym miejscu wybu-
dować świątynię, a gdy osiedli-
ła się tam ludność, miejscowość
nazwano Skolmsko – od skomlą-
cych psów. Obecna nazwa pocho-
dzi od nazwiska księdza, który po
najeździe szwedzkim odbudował
zniszczoną świątynię. Matka Bo-
ża Skulska jest patronką żołnie-
rzy.

Po przyjeździe do Lichenia
udaliśmy się na plac budowy
nowej świątyni, gdzie zwiedzili-
śmy Złotą Kaplicę Świętej Trój-
cy. Byłam zdziwiona jej wielko-
ścią. O godz. 1200 uczestniczyli-
śmy we Mszy św. koncelebrowa-
nej dla pielgrzymów. Następnie,
po krótkiej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, poszliśmy na gol-
gotę. Mimo, iż już kilka razy by-
łam w Licheniu, golgota robi na
mnie zawsze wrażenie. Następnie
pojechaliśmy do lasku licheńskie-
go na Drogę Krzyżową.

W drodze powrotnej odwiedzi-
liśmy sanktuarium Królowej Mi-
łości i Pokoju, Pani Kujaw, Matki
Bożej Markowickiej.

Pragnę podziękować księdzu
Szymańskiemu za to, że umożli-
wił mi uczestnictwo w pielgrzym-
ce, za jej zorganizowanie i prze-
wodniczenie, wszystkim pielgrzy-
mom za życzliwość, wyrozumia-
łość i spontaniczną opiekę.

Gerda Skibowska
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65-lecie szkoły w Ełganowie

Jubileusz Szkoły Polskiej
w Ełganowie leżał mi bar-
dzo na sercu. Zgodnie z za-
pisem na tablicy pamiątkowej:
„W tym budynku w latach
1932 – 1934 mieściła się Szkoła
Polska”, w tym roku obchodzili-
śmy 65-lecie organizowania pol-
skiej szkoły w naszej wsi.

Nieliczne grono pracowników
szkoły w Ełganowie nie byłoby

Liczne grono uczniów starszego pokolenia: cór-
ki pani Szulcowej, pani Jadwiga Zulewska, pan
Wiktor Orlikowski. W dalszych rzędach pan Leon
Zulewski, państwo Henryk i Edyta Elmanowscy,
pan Król-Różański i dziesiątki innych.

w stanie podjąć się organizacji
uroczystości, stąd w komitecie
organizacyjnym znalazł się ze-
spół naszych wychowanków. Nie
szczędzili sił i czasu podczas
przygotowań. Wszystkim bardzo
zależało, by spotkanie pokoleń –
uczniów szkoły w Ełganowie –
było niecodziennym przeżyciem.

Program uroczystości podano
do wiadomości na zaproszeniach

imiennych, rodzinnych
i poprzez ogłoszenia Księ-
ży Proboszczów w Trąb-
kach Wielkich i w Postoło-
wie (również „Kana” za-
mieściła zapowiedź uro-
czystości – red.).

W dniu 30 sierpnia na
Mszę św. do Trąbek Wiel-
kich, którą rozpoczynali-
śmy uroczystości jubile-
uszowe, przybyło wielu.

W głębokim skupieniu
wysłuchano słów Księdza
Dziekana, który wspomi-
nał czasy, kiedy Przewod-
nikami w Ełganowie byli
Teodor Wrzesiński i An-
na Burdówna, a w Trąb-
kach – Kunegunda Paw-
łowska i Zygmunt Kurek.
Ksiądz przypomniał rów-
nież tragedię polskich ro-
dzin w naszych wsiach
1 września 1939 r. oraz
mówił o roli szkoły, na-
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uczycieli i rodziców w dniach
dzisiejszych. Oprawę muzyczną
Mszy św. dała siostra Bogumiła
Klukowska, absolwentka naszej
szkoły w 1976 r.

Po Mszy św. zebrani uda-
li się na cmentarz, aby uczcić
pamięć tych, którzy związani
byli z naszą szkołą. Delegacje
uczniów złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze na grobach nauczycie-
li: ś. p. Rozalii Marchewicz, Zyg-
munta Góreckiego, Edwina Szy-
mańskiego; na grobach
uczniów tragicznie zmar-
łych: ś. p. Stanisława Sur-
my, Jerzego Kisickiego,
Janka Jaszewskiego, Klau-
sa Smyczka, Mieczysława
Bławata; na grobach pra-
cownic szkoły: ś. p. Fran-
ciszki Dreszel, i Marii
Smyczek; matek rodzin
wielodzietnych: ś. p. Pela-
gii Bławat, Heleny Szym-
czyk i Franciszki Klukow-
skiej oraz tych, którzy
ofiarnie wspierali szkołę
na przestrzeni lat: Wikto-
ra Orlikowskiego, Wilhel-
ma Salewskiego, Włady-
sława Knittera, Kazimie-
rza Surmy, Marii i Jerze-
go Szwindowskich, Hele-
ny Babulewicz, Ludwika
Perza i innych. Była oka-
zja dla wszystkich, by po-
chylić głowy nad grobami
bliskich, przyjaciół, czy po

prostu znajomych. W dalszej czę-
ści uroczystości złożono wiązan-
ki pod tablicą w Miejscu Pa-
mięci w Ełganowie. Tam też
uczestnicy spotkania wysłucha-
li wspomnień spisanych przez
panią Annę Burdównę, przysła-
nych nam na kilka dni przed
uroczystością. Pani Anna mia-
ła być naszym honorowym go-
ściem, ale wiek i zdrowie unie-
możliwiły jej przyjazd z Łodzi.

Na pewno była z nami du-

Pan Zygmunt Fenski składa wiązankę pod tabli-
cą pamiątkową.
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chowo. Przysłała wspomnienia
i listy. Tu przytoczę fragment:
„Złóżmy wszystkie sprawy zwią-
zane z Jubileuszem w ręce Cu-
downej Ukochanej Matki Bo-
żej Trąbkowskiej. Poprośmy Ją,
aby zgodziła się być Najwspa-
nialszą Reżyserką naszej waż-
nej kulturalnej imprezy, zapew-
niając pogodę, ustalając pro-
gram i zapewniając odpowied-
ni jego poziom, pozwalając wy-
tworzyć wśród uczestników ser-
deczną przemiłą atmosferę, jed-

Pani Maria Nalaskowska, która po wojnie organizowała szkołę
w Ełganowie.

noczącą gościnnych Gospodarzy,
dostojnych Gości, liczne roczniki
byłych Absolwentów Szkoły, róż-
ne zespoły folklorystyczne i roz-
bawioną Młodzież w jedną sza-
nującą się i kochającą Rodzinę.”

Tak się stało. Pogoda była
wspaniała. Organizatorzy spisali
się doskonale, ale na szczególne
słowa uznania zasługują wszy-
scy przybyli na jubileuszowe
spotkanie. Dali oni wyraz sza-
cunku, przywiązania i wdzięcz-
ności za wszystko, co wynieśli ze
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szkoły w Ełganowie, swoją po-
stawą i wpisami na kartach kro-
niki szkoły.

Spotkanie w budynku szkol-
nym uświetniły recytacje naj-
młodszych z Ełganowa i występ
zespołu muzyki dawnej, pro-
wadzonego przez pana Janusza
Beyera.

Wśród przybyłych byli ucz-
niowie różnych roczników. By-
ły też panie nauczycielki, pani
Maria Nalaskowska, która roz-
poczęła organizację szkoły zaraz
po wojnie i jej następczyni pa-
ni Maria Gozdut-Grobelak. Go-
ściliśmy wójta gminy, pana Sta-
nisława Dziemińskiego, przed-
stawiciela kuratorium oświaty
w osobie pana wizytatora Paw-
ła Zaremby, panią prezes Zarzą-
du Okręgu ZNP w Gdańsku Ire-
nę Lipowy. Nie sposób wymie-
nić z imienia i nazwiska, czy
urzędu wszystkich zacnych go-
ści. My, organizatorzy, jesteśmy
wszystkim bardzo wdzięczni za
życzliwe przyjęcie zaproszenia.

Były uściski, chwile wzru-
szeń, wspomnienia i wspólna
piosenka. Uczniowie poszczegól-
nych roczników prześcigali się
w dotarciu do wychowawców,
robili zdjęcia. Najzabawniejsze
chyba było to, kiedy panie Wła-
dysława Dzwonkowska i Jadwi-
ga Świątek chciały odnaleźć swo-
je uczennice klasy I czy II na
podstawie zdjęć, które ze so-

bą przywiozły. Szukały między
innymi Grażynki Orlikowskiej
i Sabinki Stolc, które były w gro-
nie organizatorów uroczystości.
Trudno się było rozpoznać po
wielu latach.

Na pewno uroczystość speł-
niła swoje zadanie. Jej hasłem
przecież było: „Spotykamy się,
by wczoraj i dziś ocalić dla ju-
tra.”

Korzystając z miejsca na
kartkach parafialnego pisma
„Kana” chcę serdecznie podzię-
kować wszystkim uczestnikom
uroczystości, a zarazem przepro-
sić za wszelkie potknięcia i nie-
doskonałości. Chwile bardzo mi-
łego przypomnienia mego na-
uczycielskiego stażu „wytrąci-
ły” mnie z programu i zebrani
nie usłyszeli pani Teresy Kryst-
man, pani Krystyny Marcinkow-
skiej, pana Albina Machnikow-
skiego, pana Stanisława Dzie-
mińskiego i pana Henryka Kin-
dera, których wystąpienia pla-
nowano i ustalono w progra-
mie. Serdecznie, chociaż tą dro-
gą, przepraszam.

Gorące podziękowania skła-
dam wszystkim, którzy wspar-
li organizację uroczystości finan-
sowo i rzeczowo, za ich do-
bre serca i oddanie. Wszystkim
współorganizatorom wdzięcz-
ność i chwała za poniesiony trud.

Zofia Trofimowicz
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POEZJA

Matka Narodu Polskiego

Na ziemi ojczystej co tyle cierpiała
razem z mymi braćmi Matka Boska stała.
W trudach różnych dziejów, porach i godzinach,
błagała za nami u swojego Syna.

Ta skromna, przydrożna, w obrazie ujęta,
w charyzmacie miłości Matka nasza Święta.
Bolała, gdy kraj nasz był prześladowany
i prosiła, mój Synu ratuj ich, kochany.

W latach zwaśnień i chwały polskiego rycerza,
w medaliku na piersiach, co swój szlak przemierza.
Przy cierpiącym, strudzonym, zbolałym żołnierzu,
czy w rodzinnej modlitwie ujętej w pacierzu.

Byłaś w bitwie grunwaldzkiej, narodu zawierzeń
i przy bramie, co pękło przymusu przymierze.
Proś za nami i wspieraj o Mateczko droga,
aby w naszej Ojczyźnie nie zabrakło Boga.

Jan Orczykowski
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Świadczące sanktuaria

Tam gdzie jest Maryja Matka ukochana,
jest niezbity dowód na istnienie Pana.
Bo w prawdzie zrodzony Jezus malusieńki,
z woli Najwyższego był Synem Panienki.

Maryjo Ty świadczysz o istnieniu Pana,
miłością, cierpieniem byłaś mu oddana.
Wiernie z Panem żyłaś do samego końca,
który za nas umarł o zachodzie słońca.

My słabi z natury bez Twojej opieki,
zginiemy jak nicość ulotna na wieki.
Matko sanktuarna opiekuj się nami,
byśmy na swym końcu też nie byli sami.

Jan Orczykowski
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DLA DZIECI

Cześć Dzieciaki, przed Wami kolejne zadanie. Mamy nadzieję,
że tym razem krzyżówka nie będzie trudna i otrzymamy mnóstwo
poprawnych odpowiedzi.

Przypominamy Wam, że niedługo, bo 14 października – Dzień
Nauczyciela. Mamy nadzieję, że będziecie pamiętali o swoich wy-
chowawcach.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Brat Szymona Piotra (Mk 1, 16)
2. Opiekun Pana Jezusa
3. Matka Jana Chrzciciela
4. Zdradził Jezusa
5. Był wśród świadków Przemienienia

Pańskiego (Łk 9, 28)
6. Jeden z darów trzech króli dla Jezusa
7. Jeden z Ewangelistów
8. Zwierzchnik celników niskiego wzrostu,

który wspiął się na sykomorę (Łk 19, 2)

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Październik
Czerniec
1. Wiesław Stawowy
2. Elżbieta Lewandowska
3. Halina Skalska
4. Anna Hendrych
5. Emilia Formela
6. Kazimierz Szynszecki

Kazimierz Formela
7. Genowefa Piotrowska
8. Wiesław Kosikowski
9. Leszek Fordon

10. Leszek Szostek
11. Michał Jaworski

Józef Jaworski
12. Jarosław Krakowski

Maria Kosikowska
13. Helena Dąbrowska
14. Marianna Bartos
15. Zdzisław Kula

Stanisław Szostek

16. Jerzy Albin
17. Andrzej Milewski
18. Grzegorz Formela
19. Henryk Karnath
20. Jerzy Lubecki
21. Sławomir Kowitz
22. Władysław Roda
23. Roman Wroński
24. Jan Hosiłło
25. Stanisław Lewek

Lina Roda
26. Zbigniew Formella
27. Rozalia Jałob
28. Lesław Małek

Horobińska
Czerniewo
29. Jan Zawicki

Dariusz Zawadzki
30. Zdzisław Kempik
31. Ryszard Kamiński

W środę, dnia 29 października o godz 1800 w szkole w Czerniewie
w obecności Obrazu Matki Bożej odprawiona zostanie Msza św. dla ro-
dzin, mieszkańców wioski Czerniec, które gościły u siebie Matkę Bożą.
Złożymy wówczas nasze postanowienia rodzinne (na piśmie) oraz ofiarę
na Mszę św. dziękczynną za nawiedzenie. Po Mszy św. Obraz Matki Bożej
przekazany zostanie rodzinie Jana Zawickiego i Dariusza Zawadzkiego,
rozpoczynając nawiedzenie w Czerniewie.
Uwaga:
1. Rodzina przyjmująca Matkę Bożą przystępuje do spowiedzi i Komunii

św.
2. Jest to wyjątkowa uroczystość rodzinna.
3. Księdza przybywającego wieczorem na Apel Maryjny nie częstujemy

posiłkiem (kolację spożyjmy wcześniej).
4. Do obrazu nie przyczepiamy żadnych ozdób i nie stawiamy świec tuż

przed obrazem.
5. Pamiątkowy obraz możemy nabyć w cenie 10 zł.
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Intencje Mszy św. w październiku

1. Za ś. p. Jana, Janusza i Jerzego
Brandt

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i za-
konne – z róży św. Cecylii

3. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian –
z róży św. Katarzyny

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci matki Bożej – z róży
św. Magdaleny

5. Za ś. p. Antoniego Brembor
oraz za ś. p. Agnieszkę i Leona
Zulewskich, godz. 830

Dziękczynna za plony wioski
Trąbki Wielkie, godz. 1100

6. Ku czci św. Józefa
7. Za ś. p. Wiktora i Jadwigę Ra-

delskich oraz za ś. p. Wiktorię
i Alberta Kisickich

8. Za ś. p. Jadwigę i Zygmunta
Romanowskich

9. Za ś. p. Bronisława
Sokołowskiego

10. Za ś. p. Witolda Piszczuka
i za zmarłych
z rodziny Ziemann

11. Za ś. p. Władysława Szostek,
19 rocznica śmierci

12. W pewnej intencji – p. Wenzel,
godz. 700

Za zmarłych z rodziny Pirchów
i Lempkowskich, godz. 830

Dziękczynna za plony wioski
Ełganowo, godz. 1100

13. Pro se ipso
14. Za ś. p. Łucję Kaszuba
15. Za ś. p. Różę Marchewicz
16. O błogosławieństwo dla

Jadwigi Pianowskiej i rodziny

17. Za ś. p. Jadwigę Antosie-
wicz i za zmarłych z rodziny
Zarembskich

18. Za ś. p. Witolda Piszczuka
19. Za zmarłych z rodziny Leszków

i Myśliwiec, godz. 700

Dziękczynna w 12 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Danuty
i Andrzeja Grallów, godz. 830

Za ś. p. Bernarda Lefańczyk
20. Za ś. p. Urszulę Salewską,

Piotra Fułata i Stanisława
Kucharskiego

21. Za ś. p. Łucję Selka
22. Dziękczynna w 20 rocznicę

sakramentu małżeństwa Kry-
styny i Jerzego Karpińskich

23. Dziękczynna w 9 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Ewy i Jarosława Lagów

24. Dziękczynna w 15 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Bożeny
i Edwarda Wenzel

25. Dziękczynna z intencji Marian-
ny Bogdan

26. Za ś. p. Bertę Stefan, 15 rocz-
nica śmierci, godz. 700

Za ś. p. Jana Rogall, godz. 830

Za ś. p. Teresę Karcz, 1100

27. Dziękczynna w 40 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Heleny i Edwarda Zarzyckich

28. Dziękczynna w 30 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Emilii i Janusza Brzózków

28. Dziękczynna w 20 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Haliny i Ryszarda Nowaków

29. Za ś. p. Metę Cymermann
30. Za ś. p. Teresę Kempa, 3 rocz-

nica śmierci
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W parafii

Pierwsza rocznica chrztu
6 października: pierwszą rocznicę chrztu obchodzi Kamila Marta
Niedźwiedzka
6 października: pierwszą rocznicę chrztu obchodzi Adam Wawryno-
wicz
19 października: pierwszą rocznicę chrztu obchodzi Karolina Mali-
szewska

Rocznice sakramentu małżeństwa
23 października: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Bożeny
i Edwarda Wenzel
29 października: 20 rocznica sakramentu małżeństwa Haliny i Ry-
szarda Nowaków
30 października: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Zygmunta
i Małgorzaty Masa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy

wszystkim nauczycielom, wychowawcom,

katechetom dużo radości, spełnienia marzeń,

a przede wszystkim zadowolenia z pracy oraz

sukcesów wychowawczych i dydaktycznych.

Redakcja

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.
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