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„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,

żyć będzie”

(J 11, 25)
Dla tych, którzy odeszli

Dla tych,
którzy odeszli
w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.

Dla nich
tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry.

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek gromada
i dla nich ten dzień
pierwszy dzień
listopada.

Danuta Gellnerowa



Listopadowe zamyślenie

Jest jeden miesiąc w roku
skłaniający do zadumy nad na-
szym życiem – to listopad. Roz-
poczyna się uroczystością ku czci
wszystkich świętych. To jakby
doroczne „dożynki” w dziejach
zbawienia. Ziarno pszeniczne –
Jezus – które padło na naszą
ziemię wydaje plon. Święci, bło-
gosławieni i wszyscy zbawieni,
to owoc, który wciąż wyrasta
ze śmierci i zmartwychwstania
Jezusa. W tym miesiącu myślą
wybiegamy ku końcowym żni-
wom, gdzie zbawieni zajaśnieją
jak blask słońca w domu Ojca.
Życie nowe, życie w Bogu. Oto
nasze powołanie: Bóg pragnie,
aby wszyscy poznali Prawdę i do-
szli do szczęścia upodabniając się
do Niego w Jego chwale.

Wszystkich Świętych – to
dzień imienin, nie żałoby. Uro-
dziliśmy się, żeby być świętymi,
dziećmi świętego Boga. Tymcza-
sem skłonni jesteśmy wspominać
świętych, czcić ich, wzywać ich
wstawiennictwa, a nie chcemy
ich naśladować. Dla Boga więcej
wart jest święty niż uczony.

Żyjemy w dobie krzykliwych
reklam. Oferują nam szczęście,
ale nie wieczne. Pan Jezus
w nauce ośmiu błogosławieństw
wskazuje drogę ku prawdziwe-
mu szczęściu, o którym mówi

Psalmista: „Kto wstąpi na gó-
rę Pana? Kto stanie w Jego
świętym miejscu?” I odpowia-
da: „człowiek rąk nieskalanych
i czystego serca”. Taki otrzyma
błogosławieństwo od Pana.

Drogę do nieba wskazuje
Księga Apokalipsy św. Jana.
Znajdą się w nim ci, którzy
opłukali swoje szaty we Krwi
Baranka.

Kto udaje się w podróż, wy-
znacza sobie cel, do którego chce
dotrzeć. Podróż może trwać dłu-
go i być uciążliwa, albo wygodna
i krótka. Życie jest podróżą do
celu. Czy mam czas na zadu-
mę? Bóg mówi: „przecież dałem
ci czas”. Co z nim zrobiłem?
Rzymianie mówili „carpe diem”,
znaczy to: wykorzystaj dobrze
dzień.

Wykorzystajmy dobrze czas
doczesnej pielgrzymki, a znaj-
dziemy wieczne mieszkanie
w domu Ojca.

W wyznaniu wiary są sło-
wa: „Wierzę w świętych obco-
wanie. . .” Znaczy to, że między
nami, pielgrzymami na ziemi,
a zbawionymi i duszami oczysz-
czającymi się w czyśćcu, istnieje
duchowa więź i współzależność.
Święci wstawiają się za nami,
dlatego prosimy ich słowami:
„módl się za nami”. My może-
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my wstawiać się za oczekującymi
w czyśćcu zbawienia. Wielki to,
a mało wykorzystywany przywi-
lej.

Niech listopadowy miesiąc
przynagli nas do pomocy du-
szom czyśćcowym by, zbawione
dzięki naszym modlitwom, nam
pomogły osiągnąć niebo.

Dobrze, gdy zapalamy znicze
na grobach, gdy składamy wień-
ce na mogiłach naszych bliskich,
gdy na miejsce spoczynku spra-
wimy im dębowe trumny, ale to
dla dusz naszych bliskich małe
ma znacznie. Oni wołają, oni
proszą o modlitwę.

Kościół święty na przestrze-
ni wieków wypracował wiele
form duchowej pomocy zmar-
łym. W każdej Mszy św. Kościół
św. wstawia się za zmarłymi
swymi dziećmi, by mocą Ofiary
Chrystusa oczyszczeni otrzymali
nagrodę wieczną u Pana.

Praktykowaną od wieków po-
mocą duszom oczekującym zba-
wienia są odpusty uzyskane
przez nas i za nich ofiarowa-
ne. Bowiem każdy nasz grzech
pociąga za sobą winę i ka-
rę. Winę odpuszcza nam Pan
Jezus w sakramencie pokuty,
natomiast karę musimy odpo-
kutować tu na ziemi (cierpie-
nia, choroby, przykrości), bądź
w czyśćcu. Nic co nie jest święte,
nie może być w niebie. Ka-
rę za grzechy możemy skrócić

lub zupełnie zgładzić zyskując
odpusty cząstkowe lub odpust
zupełny.

Za dusze w czyśćcu może-
my zyskiwać odpust zupełny co-
dziennie od 1– 8 listopada wy-
pełniając przepisane praktyki.
Są nimi:
a) stan łaski uświęcającej (trze-

ba więc skorzystać z sakra-
mentu pokuty),

b) Komunia św.,
c) modlitwy: Ojcze Nasz, Wierzę

w Boga i dowolna modlitwa na
intencję Ojca św., np. Zdrowaś
Maryjo.
Odpust w tych dniach może-

my zyskać raz dziennie nawie-
dzając kościół lub cmentarz.

Naszą pamięć zmarłym oka-
zujemy przez wypominki, gdy
modlitwom Kościoła (nie tyl-
ko kapłana) polecamy wypisane
imiona zmarłych. Jest to bardzo
rozpowszechniona forma pomo-
cy duszom czyśćcowym. Wyda-
je się, że raz w roku rodzina
powinna prosić o odprawienie
Mszy św. za bliskich zmarłych.
Uczmy tej praktyki nasze dzie-
ci, by i one po naszej śmier-
ci pamiętały o nas w modli-
twie. Warto jeszcze podać, że
w dniu zadusznym na mocy
Konstytucji Apostolskiej z 1015
roku każdy kapłan ma przy-
wilej odprawienia 3 Mszy św.
Jedną w intencji ofiarodawców,
drugą za wszystkich wiernych

3



zmarłych, trzecią według inten-
cji Ojca św.

Wykorzystajmy listopadowy
czas na modlitwę za zmarłych
oczekujących zbawienia. Są to

dusze najbiedniejsze z biednych.
Módlmy się też o łaskę szczęśli-
wej śmierci dla siebie i swoich
bliskich.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY: Listopad ’97

1 listopada: Wszystkich
Świętych, uroczystość.

I czyt. Ap 7, 2 – 4. 9 – 14

II czyt. 1 J 3, 1 – 3

Ewangelia Mt 5, 1 – 12a

Mamy nadzieję, że i my po
trudach doczesnego życia dołą-
czymy do grona zbawionych ra-
dujących się przed tronem Boga.
Podtrzymuje nas w tym wiara
wyznawana w Credo: „wierzę
w świętych obcowanie”.

Od Boga przychodzi ratunek
dla umęczonej ludzkości, czy-
li zbawienie, którego dokonał
Chrystus przez ofiarę swojego
życia.

Osiem błogosławieństw to no-
wy kodeks moralny, w którym
Pan Jezus zmienia utarte sposo-
by patrzenia i oceniania wartości
doczesnych.

2 listopada: Wspomnienie
wszystkich wiernych zmar-
łych (dzień zaduszny).

To nie śmierć jest główną
treścią dzisiejszego święta, lecz
nowe życie dla Boga i w Bogu.

Smutek po stracie najbliższych
łagodzi nadzieja, że są oni uczest-
nikami życia ze zmartwychwsta-
łym Chrystusem. Nasz Bóg jest
Bogiem życia, a nie śmierci i dla-
tego pragnie wszystkich przyjąć
do swojego ojcowskiego domu.
Jeśli żyjesz wiarą, to dzwony ża-
łobne zamienią ci się w dzwony
wielkanocne zwiastujące przy-
szłe twoje zmartwychwstanie.

9 listopada: 32 niedziela
zwykła.

I czyt. 1 Krl 17, 10 – 16

II czyt. Hbr 9, 24 – 28

Ewangelia Mk 12, 38 – 44

Nie jest łatwo być na co dzień
zwyczajnym, dobrym człowie-
kiem. Szczególnie trudne staje
się to w dzisiejszym świecie za-
rażonym obłudą, zakłamaniem
ludzi możnych i wpływowych,
którzy kształtują poglądy na ży-
cie. Demaskowanie takich po-
staw wymaga odwagi i jasnego
opowiedzenia się za Chrystusem.
Taką odwagą wykazał się prorok
Eliasz wspierany w potrzebie
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przez ubogą wdowę. Podobnie,
śmierć Chrystusa jest skuteczną
pomocą dla nas. Jezus w Ewan-
gelii pochwala każdy dar, każdą
ofiarę, choćby najmniejszą, ale
daną z serca.

16 listopada: 33 niedziela
zwykła.

I czyt. 1 Dn 12, 1 – 3

II czyt. Hbr 10, 11 – 14

Ewangelia Mk 13, 24 – 32

Sąd Ostateczny – czy jest taki
jak przedstawiają go artyści ma-
larze? Będzie to wielki dzień -
dzień przyjścia Syna Człowiecze-
go w chwale, z mocą i w maje-
stacie. W blasku Jego światłości
znajdziemy bezpośrednią odpo-
wiedź na wszystkie nasze pyta-
nia, a każda nasza myśl i każdy
czyn zostaną sprawiedliwie osą-
dzone. Będzie to dzień radości
dla sprawiedliwych, a tragedii
dla tych, co za życia z własnego
wyboru odwrócili się od swo-
jego Zbawcy. Przy końcu roku
kościelnego narzuca się pytanie:
czy jestem gotowy spotkać się
z Chrystusem?

23 listopada: Uroczystość
Chrystusa Króla Wszech-
świata.

I czyt. 1 Dn 7, 13 – 14

II czyt. Ap 1, 5 – 8

Ewangelia J 18, 33b – 37

Istnieją prawdy, o których warto
wiedzieć. Prawda, o której mówi

Jezus, jest tylko jedna. Nie moż-
na się jej nauczyć na pamięć, lecz
otrzymać w niej udział. Jest nią
On sam. „Ja jestem Prawdą”.
On jest Panem wszechświata,
a na Jego Imię zegnie się każde
kolano mieszkańców nieba i zie-
mi. On na to przyszedł na świat,
aby dać świadectwo prawdzie,
że On jest Królem, Królem na-
szych serc. Królestwo Jego, to
królestwo prawdy i życia, kró-
lestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju.

30 listopada: Pierwsza
Niedziela Adwentu.

I czyt. Jr 33, 14 – 16

II czyt. Tes 3, 12 – 4, 2

Ewangelia Łk 21, 25 – 28.

34 – 36

Okres Adwentu ma podwójny
charakter: jest czasem przygo-
towania do uroczystości Naro-
dzenia Pańskiego, jest też cza-
sem oczekiwania na powtórne
przyjście Chrystusa przy końcu
dziejów. Chrześcijanin nie żyje
złudzeniami co do losów świata,
czy własnego losu. Wierzy, że
czeka go „coś nowego”, oczeku-
je „Kogoś” kto był, który jest
i który przyjdzie. Siły do trwa-
nia w dobrym nie zapewnią nam
filozoficzne, czy polityczne hasła,
lecz życie nauką Chrystusa.

ks. E. Szymański
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Święta i wydarzenia

4 listopada: Św. Karola Bo-
romeusza – imieniny Ojca św.
Jana Pawła II.
11 listopada: Rocznica odzy-
skania niepodległości – mo-
dlimy się za Ojczyznę.
Spowiedź św. przed pierw-
szym piątkiem miesiąca:
– środa 5 listopada, Kleszczewo,

w klubie rolnika, od godz.
1430.

– czwartek 6 listopada,
w kościele spowiedź św. dzie-

ci z Trąbek Wielkich, od
godz. 1430.

– piątek 7 listopada,
w kościele spowiedź św. dzieci
z wiosek, od godz. 1300

Msza św. pierwszopiątkowa
o godz. 1500

29 listopada (sobota): O godz.
1000 w szkole w Czerniewie Msza
św. kończąca nawiedzenie Matki
Bożej w tej wiosce.

ks. E. Szymański

Maleńka kobieta wielkiego ducha

Czasem w telewizji ogląda-
my migawki przedstawiające, jak
wygląda świat poza granicami
naszego państwa, naszego kon-
tynentu. Nieraz widzieliśmy nę-
dzarzy, głodujących, pozbawio-
nych dachu nad głową. Na-
wet współczuliśmy im, ale ob-
raz szybko się zmienił, nadeszły
nowe wrażenia, nowe sprawy.
Zapomnieliśmy.

Są jednak ludzie, którzy po-
trafią patrzeć bardzo daleko –
poza własne sprawy, poza wła-
sny dom, nawet poza własny
kraj. Słyszą wezwanie Pana Je-
zusa i biorą je na serio:

„Byłem głodny, a daliście Mi
jeść, byłem spragniony, a dali-
ście Mi pić, byłem przybyszem,

a przyjęliście Mnie, byłem na-
gi, a przyodzialiście Mnie, byłem
chory a odwiedziliście Mnie, by-
łem więźniem, a przyszliście do
Mnie.” (Mt 25, 35 – 36)

Do takich ludzi należała mat-
ka Teresa z Kalkuty. Urodziła się
27 sierpnia 1910 roku w Skopje,
w Macedonii, jako najmłodsza
z trójki dzieci Drany i Nikoli
Bojaxhin, Albańczyków, głęboko
wierzących katolików. Rodzice
na chrzcie dali jej na imię Agnes.
Jej matka była bardzo zaanga-
żowana w działalność charyta-
tywną. Często zabierała ze sobą
córkę. Wizyty te, jak i przeko-
nanie matki, że „czynić dobro
należy bez rozgłosu, zwyczajnie,
jak gdyby cisnąć kamień w mo-
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rze”, odcisnęły piętno na całym
późniejszym życiu dziewczyny.
Mając zaledwie 18 lat wyjechała
do Kalkuty i tam wstąpiła do
nowicjatu zakonu loretanek.

W 1931 roku złożyła pierw-
sze śluby zakonne, przyjmując
imię Teresa, na cześć św. Teresy
z Lisieux.

W 1946 roku otrzymała „we-
wnętrzny głos”, który nakazał jej
wyrzec się wszystkiego i służyć
pomocą miejscowym nędzarzom.
Stolica apostolska zezwoliła Mat-
ce Teresie na opuszczenie murów
klasztoru.

Samotnie wyruszyła na uli-
ce Kalkuty i postanowiła żyć
wśród najbiedniejszych, pośród
walących się ruder i byle jakich
namiotów, by dzielić los tych
ludzi.

Do swojej przyjaciółki powie-
działa, że będzie jeść to samo, co
najbiedniejsi z biednych – „w po-
niedziałek ryż z solą, we wtorek
ryż z solą, w środę ryż z solą. . .”
i tak dalej.

Początkowo matka Teresa
chodziła po domach doglądając
dzieci i chorych. Potem zaczęła
uczyć. Zbiegały się do niej nawet
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duże dzieci, które nigdy nie były
w żadnej szkole, ponieważ nie
chciano ich przyjąć ze względu
na ich biedę.

Nie było tablicy, ławek, sto-
lików. Nie można było nawet
marzyć o książkach, zeszytach,
ołówkach. Uczyła dzieci, pisząc
patykiem na piasku.

Potem zaopiekowała się umie-
rającymi ludźmi z ulic Kalku-
ty, niechcianymi niemowlętami,
trędowatymi i wszelką biedą,
z jaką stykała się codziennie.
Spotykała jej bardzo wiele, bo
przecież nie bez powodu okre-
ślano to miasto jako jedno z naj-
straszniejszych miejsc naszych
czasów.

Matka Teresa pomagała na-
tychmiast, od razu. Nie czekała
na żadne wielkie organizacje, ale
sama robiła, co tylko mogła dla
potrzebującego człowieka i ukry-
tego w nim Jezusa. Przyłączały
się do niej ciągle nowe dziew-
częta. W 1949 roku założyła
własne zgromadzenie – Kongre-
gację Misjonarek Miłości. Wtedy
też powstał pierwszy Dom dla
Umierających.

Katolicka misja sióstr by-
ła początkowo odrzucana przez
miejscowe środowisko. Duchow-
ni hinduscy żądali nawet od
władz miasta, by przeniosły dom
dalej od ich świątyni. Przełom
we wzajemnych stosunkach na-
stąpił, kiedy jednemu z hindu-

skich duchownych, a choremu
na gruźlicę, odmówiono miejsca
w lokalnym szpitalu, i schro-
nienie znalazł w domu matki
Teresy.

W 1979 roku matka Teresa
otrzymała jedną z najważniej-
szych nagród naszego świata –
Pokojową Nagrodę Nobla.

Ktoś może zapytać – dlacze-
go? Przecież rządy i różne mię-
dzynarodowe komitety nie na-
gradzają skromnych zakonnic.
Mają przecież swoich wielkich
dyplomatów, prezydentów, gene-
rałów, naukowców. . . itp. Odpo-
wiedź jest prosta.

Matka Teresa upomniała się
przed światem o najbiedniej-
szych z biednych. Była głosem
tych, którzy przez swoją nędzę,
wyczerpanie, rozpacz nie mieli
siły, aby wołać o swoje prawa.

Przy okazji wręczania nagro-
dy Nobla matka Teresa poprosi-
ła, aby nie urządzano uroczyste-
go bankietu, jak to jest w zwy-
czaju. Zaoszczędzone w ten spo-
sób pieniądze starczyły na do-
bry posiłek dla piętnastu tysięcy
głodnych ludzi w Kalkucie. Gdy
leciała samolotem, schowała po-
dane jej przez stewardesę kanap-
ki i jeszcze poprosiła o to, co nie
zostało zjedzone przez innych
pasażerów. Oczywiście wszystko
było przeznaczone dla biednych.
Każda jej myśl skierowana by-
ła w stronę potrzebujących. Nie
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przeszła obojętnie obok żadnej
ludzkiej biedy. Nigdy nie odmó-
wiła przyjęcia żadnego dziecka.
Niektóre były zbierane z ulicy,
inne przywiezione ze szpitali,
bo porzucone przez matki, jesz-
cze inne wyciągnięte z więzienia,
przekazane przez policję. Zawsze
było jedno łóżko więcej dla jesz-
cze jednego dziecka.

Są tacy ponurzy ekonomiści,
którzy mówią, że na ziemi robi
się tłok, że jest za ciasno, że
niedługo nie pomieścimy się.

Matka Teresa nie lubiła takie-
go gadania i odpowiadała: „Nie

zgadzam się z tym, ponieważ Bóg
zawsze troszczy się o wszyst-
ko. Otacza troską kwiaty, ptaki,
wszystko na tym świecie, co
stworzył. A te małe dzieciny są
Jego życiem. Życia nigdy nie
może być za dużo”.

Najsławniejsze stało się jej
wystąpienie, skierowane do
uczestników międzynarodowej
konferencji ONZ na temat zalud-
nienia i rozwoju w Kairze w 1994
roku. To samo przemówienie
cytował w Kaliszu papież Jan
Paweł II, podczas tegorocznej
pielgrzymki do Ojczyzny: „Wiele
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razy powtarzam – i jestem tego
pewna – że największym niebez-
pieczeństwem zagrażającym po-
kojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli
matce wolno zabić własne dziec-
ko, cóż może powstrzymać nas
przed tym, byśmy się wzajemnie
nie pozabijali?”

Zmarła 5 września br. z po-
wodu zatrzymania akcji serca.
Głównym gestem jej życia było
pochylanie się nad cierpiącymi
i przeprowadzanie ich na drugi
brzeg, pod opiekę Bożą. Ludzi,
nad którymi się schylała, kąsały
szczury i toczyły robaki. Wszyst-

ko, czego dla nich chciała – to
godność i poszanowanie. Podkre-
ślała, że najczęściej nie chodzi
tylko o to, aby nakarmić głodne-
go, czy podać leki choremu, ale
„najcięższą chorobą, jaka może
spaść na człowieka, to brak mi-
łości, to sytuacja, gdy nie ma się
nikogo”.

Była – jak powiedział papież
Jan Paweł II – podarunkiem
Boga dla świata.

To właśnie ona budziła nasze
nieczułe i zaspane sumienia.

S. S.

Hala sportowa w Trąbkach Wielkich

Po wielu latach marzeń i pla-
nów mieszkańców Trąbek Wiel-
kich o własnej hali sporto-
wej, w październiku br. ru-
szyła wreszcie budowa. 3 lata
trwały przygotowania polegają-
ce na zakupie terenu pod bu-
dowę, wykonaniu badań arche-
ologicznych gruntu (stanowisko
archeologiczne), przygotowaniu
dokumentacji i znalezieniu wy-
konawcy (przetarg). Równolegle
trwały starania o pomoc finan-
sową w Urzędzie Kultury Fi-
zycznej i Turystyki w Warsza-
wie i w Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku, zakończone podpi-
saniem umów o współfinansowa-
niu tej inwestycji.

Najbardziej niecierpliwie
oczekują na możliwość korzy-
stania z hali uczniowie i nauczy-
ciele z miejscowej szkoły oraz
sportowcy i działacze sportowi
z terenu gminy. Ponieważ hala
posiadać będzie pełnowymiaro-
we boisko do piłki ręcznej, koszy-
kówki, siatkówki, tenisa ziemne-
go i możliwość rozgrywania róż-
nych dyscyplin halowych, a także
pełne zaplecze szatniowe i sani-
tarne oraz trybuny dla kilkuset
widzów, będzie wykorzystywana
do organizacji zawodów i imprez
gminnych i ponadgminnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Są
szanse, aby obiekt ten stano-
wił, w powiązaniu z istniejącym
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stadionem i budynkiem GOK-
SiR, regionalny ośrodek sportu
wiejskiego, co może sprzyjać po-
zyskaniu dodatkowych środków
na budowę i funkcjonowanie ha-
li. Dalsze plany przewidują bu-
dowę nowej szkoły podstawowej
na tym samym placu obok hali
sportowej.

Zgodnie z planem, budowa ma
być zakończona w lipcu, a hala
oddana do użytku we wrześniu
1999 roku.

Z kronikarskiego obowiązku
podajemy, że projekt hali wyko-
nała firma „Micro-Eco” z Gdań-

ska pod kierunkiem pani archi-
tekt Wioletty Kłosowskiej, wy-
konawcą obiektu jest przedsię-
biorstwo „S-bud” ze Starogardu
Gdańskiego, a nadzór nad budo-
wą prowadzi Biuro Obsługi In-
westycji z Gdyni. Mamy nadzie-
ję, że obiekt ten w istotny spo-
sób przyczyni się do poprawie-
nia tężyzny fizycznej i zdrowia,
a także pomoże w wychowaniu
dzieci i młodzieży. Jednocześnie
życzymy kolejnym szkołom, aby
w następnych latach doczekały
się własnych sal sportowych.

S. D.
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W służbie zdrowiu

W dniu 27.06.1997 r. pomię-
dzy Wojewodą Gdańskim a Za-
rządem Gminy Trąbki Wielkie
zostało zawarte porozumienie
w sprawie wykonywania za-
dań dotyczących ochrony zdro-
wia przez gminę, obowiązujące
od 1.10.1997 r. Środki finanso-
we na realizację powierzonego
zadania zapewnia wojewoda, ob-
sługę finansową wykonuje Urząd
Gminy Trąbki Wielkie.

W dalszym ciągu świadcze-
nia zdrowotne dla ludności gmi-
ny sprawują Gminny Ośrodek
Zdrowia w Mierzeszynie i Sobo-
widzu. Wśród 25-osobowej załogi

pracowniczej jet 5 lekarzy, 2 sto-
matologów oraz 9 pielęgniarek.

Aby ułatwić mieszkańcom
gminy dostęp do usług me-
dycznych wydłużony został czas
pracy. W poniedziałki i środy
Ośrodek Zdrowia w Trąbkach
Wielkich jest czynny w godz.
7.30 –18, we wszystkie soboty
w godz. 8 –13.

Pomocy w nagłych zachoro-
waniach oraz wypadkach udziela
w dalszym ciągu pogotowie ra-
tunkowe w Pruszczu Gdańskim.

D. B.
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Rada Duszpasterska

W ostatnich miesiącach tego
roku w naszej parafii miało miej-
sce wiele ważnych wydarzeń,
o czym już w pewnym zakresie
można było przeczytać w „Ka-
nie”. Na początek chciałbym na-
wiązać do Święta Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny
w dniu 15 sierpnia br., tzw. ma-
łego odpustu w naszej parafii.
W tym także dniu mieliśmy oka-
zję przeżyć uroczystość 25-lecia
pracy duszpasterskiej naszego
Czcigodnego Księdza Proboszcza
Edwarda Szymańskiego wśród
nas. Dzięki zaangażowaniu się
grupy wiernych, przede wszyst-
kim przedstawicieli z różnych
grup duszpasterskich działają-
cych przy naszej parafii, przy-
gotowaliśmy tę skromną uro-
czystość, aby choć symbolicznie
podziękować naszemu duszpa-
sterzowi za jego ogromne zasługi
na rzecz tej wspólnoty.

Nasze kwiaty, podziękowania
i życzenia składaliśmy za to
wszystko co uczynił dla na-
szej parafii, jako dla Świąty-
ni i Sanktuarium Matki Bożej
Trąbkowskiej (co zostało przed-
stawione przez przewodniczące-
go Rady podczas uroczystości),
jak i za umacnianie nas w wierze
i prowadzenie za pośrednictwem
Maryi do Jej Syna. Na tę uroczy-

stość przybyli parafianie od naj-
młodszych do najstarszych oraz
zaproszeni przez nas najbliżsi
przyjaciele kapłani, którzy przez
wiele lat współpracowali z księ-
dzem Szymańskim i służyli mu
pomocą.

W niedzielę 24.08.1997 odby-
ło się posiedzenie Rady Duszpa-
sterskiej. Na wstępie ksiądz dzie-
kan Edward Szymański podzię-
kował wszystkim, którzy włączy-
li się w przygotowanie uroczysto-
ści jubileuszowej. Następnie po-
dziękował za pracę kontynuowa-
ną przy przebudowie sal kate-
chetycznych. Podziękowania te
złożył szczególnie panom Janowi
Zawickiemu z Czerniewa i Ja-
nowi Bukowskiemu z Ełganowa
oraz wszystkim pomagającym.
Jednym z ważniejszych tema-
tów tego posiedzenia było omó-
wienie programu tygodniowego
odpustu w naszej parafii i uzgod-
nienie odpowiedzialnych za po-
rządek. Ksiądz podkreślił też,
że odbyły się dwie pielgrzymki
naszych parafian, jako dziękczy-
nienie za 10-lecie koronacji na-
szej Matki Trąbkowskiej. W dniu
30.07.1997 pielgrzymowało dwo-
ma autokarami 82 parafian, zaś
12.08.1997 – jednym autokarem
43 parafian. Trasa tych pielgrzy-
mek prowadziła do sanktuariów
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maryjnych w Licheniu, Skulsku,
Markowicach. Wszyscy uczest-
niczący w tych pielgrzymkach
parafianie są bardzo wdzięczni
za możliwość modlitwy w przecu-
downych miejscach, gdzie Matka
Boża obrała swój tron.

Zbliża się koniec roku
1997, przed nami uroczystość
Wszystkich Świętych. Pamiętaj-
my o swoich najbliższych, którzy
spoczywają na cmentarzach, za-
dbajmy o porządek na grobach
i o oczyszczenie śmietników na
cmentarzu. Dla przypomnienia:
1. W tym roku za oczyszczanie

śmietników na cmentarzu jest
odpowiedzialna wieś Czernie-
wo.

2. W niedzielę 16 listopada będą
zbierane ofiary na zimowe
ogrzewanie kościoła.

Następne posiedzenie Ra-
dy Duszpasterskiej odbędzie się
w grudniu przed Bożym Na-
rodzeniem, na którym będzie
podsumowany mijający rok oraz
zostanie omówiony plan na rok
1998.

Na zakończenie, w imieniu
Rady Duszpasterskiej, dzięku-
ję serdecznie wszystkim para-
fianom, a szczególnie Przymie-
rzu Rodzin, Różom Różańco-
wym, ministrantom i wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób włą-
czają się do przygotowania uro-
czystości parafialnych, przez co
budujemy jedną wspólną rodzinę
parafialną.

Józef Sroka

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 10 października w Szko-
le Podstawowej w Trąbkach
Wielkich odbyło się ślubowanie
i pasowanie uczniów klas pierw-
szych. Ślubując, dzieci składa-
ły obietnicę, iż będą godnymi
uczniami naszej szkoły. Złożenie
ślubowania było warunkiem pa-
sowania na ucznia i przyjęcia
w poczet braci uczniowskiej.

Z racji tej, iż w naszej szkole
ślubowanie wzbudziło wiele za-
chwytów, nie tylko wśród przy-

byłych rodziców i nauczycieli,
jako wychowawczynie tych klas
postanowiłyśmy opisać przygo-
towania i przebieg całej uroczy-
stości.

Obie pragnęłyśmy, aby ślubo-
wanie naszych uczniów było in-
ne niż dotychczas i aby było ono
niezapomnianym przeżyciem dla
dzieci i ich rodziców. Odświętny
ubiór dzieci i wystrój sali podkre-
ślały bardzo uroczysty charakter
tego dnia.
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Przygotowania do ślubowa-
nia trwały prawie dwa tygodnie.
Próby odbywały się niejedno-
krotnie kosztem lekcji, ale nie
był to czas stracony. Codziennie
dzieci spotykały się i intensyw-
nie ćwiczyły program artystycz-
ny. Między dziećmi zawiązały się
przyjaźnie, uczniowie stanowili
jedność, nie odczuwało się po-
działu na klasę Ia i Ib. Wspólnie
uczyły się pracy w grupie.

Ogrom pracy jaki miałyśmy
przed sobą był głównym powo-
dem, aby zwrócić się do ro-
dziców z prośbą o pomoc. Ku
naszej radości, rodzice z wiel-
ką chęcią przyjęli naszą inicja-
tywę oferując wszelką pomoc.
7 października od popołudnia do

późnych godzin nocnych pomocą
służyły nam mamy przy wyci-
naniu i klejeniu czapek „pro-
fesorskich” oraz tarcz dla każ-
dego ucznia. Serdecznie dzięku-
jemy paniom: Antkowiak, Go-
stomskiej, Jankiewicz, Karpiń-
skiej, Kowalewskiej, Kujawskiej,
Laga, Nowak, Płaza, Tucholskiej
i Zalewskiej. Pani Kulwikowska
i pan Preuss zasponsorowali na
uroczystość piękne kubeczki, ta-
lerzyki, łyżeczki i serwetki. Pani
Bębenek podarowała nam biały
papier na stoły. Pani Gostom-
ska kupiła brystol, a pani Zdun
z panem Wojewódką przygoto-
wali na komputerze wydruk li-
ter do dekoracji. Wiele mam
uświetniło uroczystość przyno-
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sząc napoje i upieczone przez
siebie ciasta.

Wielką pomoc w przygotowa-
niu oprawy muzycznej ofiarował
nam pan Janusz Beyer. W rolę
konferansjera wcieliła się uczen-
nica klasy VIII Ewa Preuss, któ-
rej pomagały koleżanki Kasia
Marchewicz, Justyna Jaszewska
i Agnieszka Preuss.

Oczekiwaniom nie było koń-
ca. Gdy przyszedł ten upragnio-
ny dzień okazało się, że cieszy
się on wielkim zainteresowa-
niem. Gości było bardzo wielu.
Oprócz uczniów klas młodszych

i ich nauczycieli, miejsca
siedzące zajmowali rodzi-
ce, bliscy, a nawet ucznio-
wie klas ósmych.

Trema nie opuszczała
pierwszaczków przed wy-
stąpieniem. Jednak pod-
czas uroczystości wyka-
zali wielkie opanowanie,
co umożliwiło przeprowa-
dzenie jej sprawnie i z ra-
dością. Dzieci recytowały
wiersze i śpiewały piosen-
ki tak, jakby często wy-
stępowały przed publicz-
nością.

Doniosłą chwilą pod-
czas uroczystości był mo-
ment ślubowania i pa-
sowania na ucznia, ale
przedtem dzieci musiały
przejść trzy próby: mądro-

ści, sprawności i uśmiechu.
Próbą mądrości było przeczy-

tanie tekstów z tablic oraz odpo-
wiedzi na zagadki; próbą spraw-
ności było przekazanie z ręki do
ręki piłki lekarskiej ważącej 5 kg,
tak aby nie spadła na podłogę.
Natomiast na próbę uśmiechu
dzieci musiały wypić sok z cytry-
ny, bez grymasów, z uśmiechem
na twarzy.

Po próbach pan dyrektor po-
chwalił dzieci za to, że dzielnie
zniosły wszystkie próby i zezwo-
lił na przystąpienie do ślubowa-
nia i pasowania.
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Pamiątką pasowania były dy-
plomy oraz tarcze. Aby tradycji
stało się zadość, jak co roku,
uczniowie pasowani złożyli od-
cisk palca w kronice szkolnej
wstępując w ten sposób w poczet
braci uczniowskiej.

Pamiątkowe zdjęcia oraz
piękne przyjęcie przygotowane
w klasie było dopełnieniem uro-
czystości, którą uwiecznił na ka-
secie video pan Zenon Kulwi-
kowski. Podczas przyjęcia odby-
wały się konkursy. W konkur-
sach chętnie brały udział mamy,
bawiąc się wspólnie ze swoimi
dziećmi. Uśmiechów i radości
było co niemiara.

Po tak pięknej uroczystości
na pewno w wielu serduszkach
naszych uczniów pozostanie pa-
mięć o przyjęciu ich do braci
uczniowskiej, dlatego warte było
poświęcenie okazane w przygoto-
waniach, zarówno z naszej stro-
ny, jak i rodziców. Dowodem są
opinie wielu uczniów starszych
klas, dla których to ślubowa-
nie było okazją do wspomnienia
własnych uroczystości.

Dziękujemy wszystkim.
Wychowawczynie klas pierw-

szych
Agata Coboń
Dorota Jaszewska

Wyniki wyborów

Wybory do Sejmu i Senatu
z dnia 21 września br. przeszły
do historii. Wydaje się, że krót-
kie przedstawienie i omówienie
wyników wyborów w naszej gmi-
nie może czytelników zaciekawić
i umożliwi porównanie preferen-
cji wyborczych naszych miesz-
kańców z poglądami mieszkań-
ców województwa czy kraju.

Przypominamy, że w gmi-
nie były 4 obwody głosowania
tj. w Ełganowie, Mierzeszynie,
Sobowidzu i Trąbkach Wielkich.

A oto garść danych staty-
stycznych:

Ilość wyborców w gminie –
5942, a uczestniczyło w wybo-
rach 2321 osób, czyli 39 %.

Frekwencja w poszczególnych
obwodach wyniosła:

Ełganowo – 42 %,
Sobowidz – 36,9 %
Mierzeszyn – 31,5 %
Trąbki Wielkie – 45,4 %
Wybory do Sejmu w gmi-

nie zdecydowanie wygrała AWS,
uzyskując 45,9 % wszystkich gło-
sów, przed UP (15,2 %), UW
(4,9 %), ROP (4,1 %) i PSL
(2,5 %). Pozostałe komitety wy-
borcze uzyskały po około 2 %
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głosów każdy, a w poszczegól-
nych obwodach pierwsze trzy
miejsca uzyskały:

w Ełganowie:
1) AWS – 42,8 %
2) UP – 20 %
3) SLD – 11,4 %
w Mierzeszynie:
1) AWS – 44,7 %
2) SLD – 14 %
3) UP – 10,6 %
w Sobowidzu:
1) AWS – 44,7 %
2) SLD – 16,3 %
3) UP – 9 %
w Trąbkach Wielkich:
1) AWS -48,8 %
2) UP – 20 %
3) SLD, 9,4 %
Indywidualnie w gminie,

w wyborach do Sejmu, najwięcej
głosów uzyskał Maciej Płażyń-
ski (AWS) – 628 (27 %), przed
Karolem Kozakiem (UP) – 283
(13,2 %) i Longinem Pastusia-
kiem (SLD) – 165 (7,1 %).

W wyborach do Senatu zde-
cydowanie wygrał (podobnie jak
w woj. gdańskim) prof. Edmund
Wittbrodt (AWS) – 1017 gło-
sów (43,8 %) przed Donaldem
Tuskiem (UW) – 780 głosów
(33,6 %).

Analizując wyniki wyborów
można powiedzieć, że miesz-

kańcy naszej gminy głosowali
podobnie jak społeczność woj.
gdańskiego, typując AWS jako
ugrupowanie zwycięskie w wy-
borach do Sejmu i do Senatu,
ale różnimy się w proporcjach
głosów oddanych na inne głów-
ne ugrupowania w wyborach do
Sejmu, a mianowicie:

gmina Trąbki Wielkie:
1. AWS – 45,9 %
2. UP – 15,2 %
3. SLD – 12,6 %
4. UW – 4,9 %
5. ROP – 4,1 %
6. PSL – 2,5 %
woj. gdańskie:
1. AWS – 50 %
2. SLD – 20,2 %
3. UW – 13,4 %
4. ROP – 4,8 %
5. UP – 3 %
6. PSL – 2,1 %
Można się domyślać, że na tak

wysoki wynik UP w naszej gmi-
nie miało wpływ kandydowanie
w wyborach do Sejmu miesz-
kańca Trąbek Wielkich – Karola
Kozaka, który uzyskał indywi-
dualnie drugi wynik w gminie,
bezpośrednio po Macieju Płażyń-
skim, a przed znanym parlamen-
tarzystą L. Pastusiakiem.

S. D.
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POEZJA

Czcigodny Księże Jubilacie
z Trąbkowskiego Sanktuarium

Księże Kustoszu różne są lata
jak w roku różna jest czasu szata,
w dni i godziny, minuty małe
zawsze otwarte masz serce całe.

Za Twe oddanie, troski kapłańskie
na Pani prośby niech łaski Pańskie,
spływają Tobie w ten czas wspaniały
w którym rocznice się pokochały.

Szczęśliwy jesteś boś jej oddany
i do rocznicy wspólnej wybrany,
to wyróżnienie z Matczynej strony
a od nas przyjmij ludzkie ukłony.

Trąbkowska Pani którą miłujesz
z pewnością szczęście Ci zgotuje,
Niech łaska Boża zawsze Ci sprzyja
prosząc za Tobą, Zdrowaś Maryja.

Jan Orczykowski
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Dzień Nauczyciela

Święto Komisji Edukacji Na-
rodowej obchodzone jest w dniu,
kiedy król Stanisław August Po-
niatowski w 1773 r. powołał do
życia pierwsze w historii świec-
kie ministerstwo oświaty. Komi-
sja Edukacji Narodowej, po roz-
wiązaniu zakonu jezuitów, miała
przejąć prowadzone przez ten za-
kon szkoły i zorganizować nowy
system szkolny.

13.10.1997 r. w przeddzień
święta Komisji Edukacji Naro-
dowej ksiądz Szymański zaprosił
pracowników oświaty naszej pa-
rafii na Mszę św. i spotkanie przy
kawie w salce katechetycznej.
Należy zaznaczyć, że ksiądz pro-
boszcz organizuje tego rodzaju
spotkania od momentu powrotu
religii do szkół.

W czasie kazania ksiądz snuł
refleksje na temat trudnej, a za-
razem znaczącej roli wychowaw-
cy. Ukazał Chrystusa jako pierw-
szego nauczyciela, ponieważ tak
często jego uczniowie zwraca-
li się do Niego: „Nauczycielu!”
Wzbogacenie osobowości wycho-
wanków to wielkie zadanie. Im
bogatsza jest osobowość nauczy-

ciela, tym więcej może on ofia-
rować swoim uczniom, zarówno
radości życia, jak i wiedzy.

Po zakończonej Mszy św. pra-
cownicy oświaty z naszej parafii
udali się do salki katechetycz-
nej. W czasie Mszy i wspólnego
spotkania obecny był wójt gminy.

13 października ksiądz Szy-
mański obchodził imieniny, więc
przedstawiciele szkół i przed-
szkola złożyli życzenia i wyrazili
proboszczowi podziękowanie za
dotychczasowy trud jednoczenia
środowiska nauczycielskiego.

W czasie spotkania ksiądz
proboszcz zaproponował zorga-
nizowanie tygodniowej wyciecz-
ki na południe Polski dla pra-
cowników oświaty naszej gminy.

Obchody święta Komisji Edu-
kacji Narodowej – zwanego po-
wszechnie Dniem Nauczyciela –
to sprawa otwarta. Wychowaw-
cy wspólnie z księdzem Szymań-
skim poszukują odpowiedzi na
pytanie, jak uczcić to święto,
by było ono radosne i jednocze-
śnie wskazywało na głębszy sens
wykonywanej pracy.

B. P.
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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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Na nim spadochroniarz
2. Muchomor
3. Galilejska
4. . . . i Gomora
5. Na drzwiach
6. Łyka kurz

7. W nim rybki
8. Po poniedziałku
9. Na głowie króla
10. 11 miesiąc
11. W kurniku

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Listopad

Czerniec
1. Sławomir Stolpa

Czerniewo
2. Stanisław Cieszyński
3. Helena Cieszyńska
4. Marta Piszczuk
5. Józef Zieman

Jarosław Grot
6. Czesław Sebzda
7. Teresa Myszker
8. Teodora Grajewska
9. Grzegorz Moeller

10. Barbara Morzydusza
11. Tomasz Ludwikowski

Karol Ludwikowski
12. Fryderyk Bluhm

Zygmunt Fenski
13. Gertruda Kowalczyk
14. Zygmunt Cieszyński
15. Józef Surma

16. Józefa Linko
17. Bogdan Kowalczyk
18. Jerzy Ptach
19. Alojzy Ptach
20. Krystyna Zulewska
21. Gerard Zulewski

Jan Zulewski
22. Zenon Kielas
23. Aleksy Stapel
24. Andrzej Dończyk

Jan Dończyk
25. Krystyna Sienkiewicz

Andrzej Brzeziński
26. Piotr Lewańczyk
27. Bożena Dończyk

Czesław Dończyk
28. Małgorzata Wicka
Trąbki Wielkie
29. Marianna Bogdan
30. Krzysztof Ciołek

W sobotę, dnia 29 listopada o godz 1800 w szkole w Czerniewie
w obecności Obrazu Matki Bożej odprawiona zostanie Msza św. dla
rodzin, mieszkańców wioski Czerniewo, 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 do Trąbek Wielkich, gdzie kontynuowane
będzie nawiedzenie. Po wieczornej Mszy św. z nowenną Obraz przejmie
rodzina Marianny Bogdan z ulicy Sportowej.

Uwaga:
Mieszkańcy Trąbek Wielkich przejmują Obraz Matki Bożej z kościoła.
Rodzina przynosi Obraz na Mszę św., po której kapłan przekazuje Obraz
następnej rodzinie.
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Intencje Mszy św. w listopadzie

1. Za ś. p. Zygmunta Zaremb-
skiego oraz za ś. p. Jadwigę
Antoniewicz, godz. 700

Z róży św. Stanisława, godz. 830

Za ś. p. Annę i Jana Jaworskich,
godz. 1300

2. Za dusze w czyśćcu, z intencji
p. Tkaczyk, godz. 700

Za zmarłych z rodziny Seku-
towskich i z rodziny Wenzel,
godz. 830

Za wszystkich wiernych zmar-
łych, godz. 1100

Na intencję Ojca św., godz. 1700

3. Za ś. p. Józefa Skibowskiego
oraz za zmarłych z rodziny
Skibowskich

4. Za ś. p. Antoniego Kelpina, w 20
rocznicę śmierci oraz za ś. p.
Stefana Kelpina i za zmarłych
z rodziny Kiedrowskich

5. Za ś. p. Ignacego Olszewskiego
6. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie i za-
konne – z róży bł. Jolanty –
p. Kisickiej

7. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian
– z róży św. Wojciecha –
p. Chmielewskiego

8. Za zmarłych z rodziny Kara-
sków i z rodziny Dończyków

9. Za ś. p. Martę Lefańczyk,
godz. 700

Za ś. p. Alojzego Ptach,
godz. 830

Za ś. p. Zofię Gołembiowską,
godz. 1100

Dziękczynna w 80 roczni-
cę urodzin Marii Dubieli,
godz. 1700

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

11. Za ś. p. Jana i Zofię
Ronkowskich

12. Za ś. p. Tadeusza
Kosikowskiego

13. Za ś. p. Władysława Szostek
oraz za ś. p. Józefa Kamińskiego

14. Dziękczynna w 75 rocznicę uro-
dzin Małgorzaty Garczyńskiej

15. Dziękczynna w 60 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Haliny
i Józefa Brzeskich

16. Za zmarłych z rodziny Leszków
i Myśliwiec, godz. 700

Za ś. p. Wiktorię i Aleksandra
Kula, godz. 830

Za ś. p. Władysława Płazę,
godz. 1100

17. Za ś. p. Jerzego i Wiktora
Kinder

18. Za ś. p. Józefa Bachusz oraz za
zmarłych z rodzimy Bachusz

19. Za ś. p. Wiktora i Jadwigę Ra-
delskich oraz za ś. p. Wiktorię
i Alberta Kisickich

20. Za zmarłych z rodzimy Gór-
skich, Szulców i Bałachowskich

21. Dziękczynna w 10 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Elżbiety
i Wiesława Kelerów

22. Za ś. p. Czesława Gdaniec, w 20
rocznicę śmierci

23. Za ś. p. Cecylię Buga, w 5 rocz-
nicę śmierci, godz. 700

Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego
oraz za zmarłych z rodzimy
Zulewskich i Blokus, godz. 830

Za ś. p. Aleksandra, Ludwikę
i Wincentego Ulatowskich,
godz. 1100
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24. O zdrowie dla Gertrudy i Jana
Dończyków, w rocznicę ślubu

25. Za ś. p. Mieczysława Bławat
26. Za dusze w czyśćcu, z intencji

p. Górskiej
27. Dziękczynna w 15 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Danuty
i Zdzisława Kula

28. Za ś. p. Łucję Selka
29. Zakończenie nawiedzenia

Matki Bożej w Czerniewie,
godz. 1000

Dziękczynna w 24 rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Tadeusza Dudek, godz. 1700

30. Za kapłanów, z intencji p. Gór-
skiej, godz. 1000

Za ś. p. Annę Zulewską,
godz. 830

Dziękczynna w 15 roczni-
cę sakramentu małżeństwa
Hanny i Zbigniewa Nowaków,
godz. 1100

W parafii

Rocznice sakramentu małżeństwa:
12 listopada: 20 rocznica sakramentu małżeństwa Zofii i Jerzego
Raczkowskich
21 listopada: 10 rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety i Wie-
sława Kelerów
27 listopada: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Hanny i Zbignie-
wa Nowaków
27 listopada: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Danuty i Zdzi-
sława Kula

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

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


