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„Mędrcy weszli do domu i zobaczyli

Dziecię z Matką Jego, Maryją;

upadli na twarz i oddali mu pokłon.

I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary:

złoto, kadzidło i mirrę.

(Mt 2, 11)



DUSZPASTERSKIE ZAMYŚLENIE

Jak w minionym czasie tak
i teraz, na przełomie starego
i nowego roku, wypada podsu-
mować w sumieniu kończący się
rok, by na tym fundamencie bu-
dować nową rzeczywistość. Pan
odwołał do wieczności 20 osób
z naszej wspólnoty. Wielu z nich
zmarło nagle. Ich miejsce zaj-
mą nowo ochrzczeni – do ro-
dziny parafialnej przyłączyło się
28 nowych członków Kościoła.
Związek małżeński, dokumentu-
jący dozgonną miłość i oddanie,
zawarło 10 par. Módlmy się za
nich, by nie tylko wytrwali na ob-
ranej drodze, ale również dobrze
wypełnili zadania, które Kościół
im powierza.

Rok 1997 pozwolił nam przy-
bliżyć prawdę o Chrystusie, je-
dynym Zbawicielu wczoraj, dziś
i na wieki. Pomógł nam w tym
papież w wygłoszonych homi-
liach w czasie 5. pielgrzymki
do Ojczyzny i 41. Międzyna-
rodowy Kongres Eucharystycz-
ny we Wrocławiu. Naszą wiarę
ubogacił też jubileusz 1000-lecia
chrztu gdańszczan i męczeń-
skiej śmierci św. Wojciecha. Je-
go relikwie nawiedziły wszyst-
kie (161) parafie archidiecezji.
Peregrynację uroczyście zakoń-
czono w bazylice archikatedral-
nej w Gdańsku-Oliwie i tam

pozostają relikwie św. Wojcie-
cha.

Nasza rodzina parafialna
ubogaciła się duchowo przez
przeżycie Misji św. przeprowa-
dzonych w czerwcu przez oo.
redemptorystów z Gdyni.

Wydarzeniem niewątpliwie
wartym odnotowania był jubi-
leusz 10-lecia koronacji cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej, uroczyście obchodzony
pod przewodnictwem ks. arcybi-
skupa Tadeusza Gocłowskiego,
Metropolity Gdańskiego, który
na tę uroczystość zaprosił całą
archidiecezję.

Pogłębieniu naszej wdzięcz-
ności okazanej Matce Bożej, że
zechciała wśród nas mieć swój
tron, służyła 9-tygodniowa No-
wenna sobotnia poprowadzona
pod przewodnictwem księży pro-
boszczów poszczególnych parafii
naszego dekanatu.

Błogosławiony niech będzie
Bóg, że pozwolił nam radośnie
i w słonecznej pogodzie obcho-
dzić tygodniowy odpust związa-
ny ze świętem Narodzenia Mat-
ki Najświętszej (8. września),
a zwłaszcza ostatni dzień 14.
września pod przewodnictwem
ks. biskupa Zygmunta Pawłowi-
cza. Zaszczycił nas swoją obecno-
ścią były wojewoda gdański, pan
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Maciej Płażyński, który niedługo
potem wspaniale wygrał wybory
i pełni funkcję marszałka Sejmu.

Dzięki wielkiej ofiarności pa-
rafian rok, który żegnamy, rów-
nież materialnie ubogacił nasze
sanktuarium. Cieszymy się pięk-
nie brzmiącymi dzwonami i so-
lidną dzwonnicą wybudowaną
przez parafialnych cenionych fa-
chowców za „Bóg zapłać”. Wszy-
scy wyrażają się z uznaniem
o podłodze granitowej i elek-
trycznym ogrzewaniem kościoła
pod nią zainstalowanym. To była
jedna z największych inwestycji
od wielu lat i najdroższa zara-
zem. Dobry Bóg pobudził wasze
złote serca do ofiarności tak, że
nie mamy żadnego zadłużenia.
Dziękuję wam drodzy parafianie
za tę ofiarność. Pracochłonne
też było odnowienie stacji drogi
krzyżowej i kaplic różańcowych,
a zwłaszcza kapitalny remont
sali katechetycznej, w której zo-
stał położony betonowy strop,
przesunięte ściany i wykonane
połączenie obu sal rozsuwanymi

drzwiami. Na zapleczu jest ume-
blowana kuchnia z ciepłą wodą
i dwie ubikacje.

Odnotować też trzeba wiel-
ką życzliwość władz gminnych
wyrażoną w położeniu twardej
nawierzchni drogi na cmentarz.
Inwestycja to duża i mam na-
dzieję, że dziś wszyscy z niej
korzystający uznają jej potrzebę.

Na koniec z radością trze-
ba odnotować, że mija rok od
ukazania się pierwszego nume-
ru „Kany”. Jest to pismo bardzo
potrzebne parafii. Z niego dowia-
dujemy się o Mszach św. i porząd-
ku Nawiedzenia, o wydarzeniach
kościelnych i nie tylko. Pięk-
ne są wywiady i wspomnienia,
jak również artykuły dotyczą-
ce ważniejszych przeżyć w roku
kościelnym. Składam serdeczne
podziękowanie wszystkim pra-
cującym i piszącym artykuły za
ich wysiłek i poświęcenie dla
integrowania i religijnego for-
mowania wspólnoty parafialnej.

ks. E. Szymański

3



KOMENTARZ LITURGICZNY
Styczeń 1998

4 stycznia: II niedziela
po Narodzeniu Pańskim.

Syr 24, 1 – 2. 8 – 12
Ef 1, 3 – 6. 15 – 18
J 1, 1 – 18

Rodzi się pytanie: Dlaczego Pan
Jezus przyszedł na świat jako
małe dziecko? Mógł się pojawić
nagle, jako dorosły już człowiek.
Pouczył przez to, że Jego Ewan-
gelię mamy przyjąć z dziecięcą
pokorą i szczerością. Skoro Pan
Jezus podjął nasze ludzkie życie
w całej jego pełni, to wszystko
co ludzkie, może stać się święte;
nasza praca, zmęczenie, samot-
ność czy cierpienie. Świętym jest
ten, kto pozwala, aby Jezus szedł
przez naszą posługę do świata.

11 stycznia: Niedziela
Chrztu Pańskiego.

Iz 42, 1 – 4. 6 – 7
Dz 10, 34 – 38
Łk 3, 15 – 16. 21 – 22

Jezus także przyjął chrzest od
Jana w Jordanie. Gdy go przyj-
mował niebo się otworzyło i jak
grzmot rozległ się głos: „Ten jest
Syn mój umiłowany.” Kiedy mo-
dlimy się cierpliwie i z ufnością,
nad nami też otwiera się niebo
i wsłuchujemy się w głos Boga.
Inni nie dostrzegają, nie widzą
i nie słyszą tego, co dzieje się

w naszym wnętrzu. Odchodzimy
do codziennych zajęć pokrzepie-
ni i napełnieni Jego mocą.
18 stycznia: II niedziela
zwykła.

Iz 62, 1 – 5
1 Kor 12, 4 – 11
J 2, 1 – 12

Jezus na weselu w Kanie Ga-
lilejskiej jeszcze nie był znany
jako cudotwórca. Dlaczego speł-
niano Jego polecenia: „Napełnij-
cie stągwie wodą.” Przecież nie
był On człowiekiem popularnie
znanym, ani gospodarzem wese-
la, ani panem młodym. Gdyby
polecił napełnić stągwie wodą
po cudzie wskrzeszenia Łazarza,
można by zrozumieć gorliwość
sług. Tymczasem wydawało się,
że dźwigają wiadra z wodą bez
sensu. Chyba modlitwa Matki
Bożej torowała drogę cudom. To
sam Pan Jezus zmienia to co
małe w to co wielkie w oczach
Boga.
25 stycznia: III niedziela
zwykła.

Ne 8, 1 – 4a. 5 – 6. 8 – 10
1 Kor 12, 12 – 30
Łk 1, 1 – 4. 4, 14 – 20

Dlaczego dzieła zbawienia doko-
nanego przez Jezusa nie dostrze-
gamy okiem? Dzieło to jest nam
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dane i, jak uczy nasz papież,
jest również nam zadane. Mamy
je podjąć własnym wysiłkiem.
Przez sakrament Chrztu św. je-
steśmy wszyscy powołani do ży-
cia duchem Ewangelii. Trzeba

przejrzeć, żeby widzieć sprawy
Boga. Trzeba otworzyć się na
Chrystusa, aby przez nas mógł
prowadzić dzieło zbawienia.

ks. E. Szymański

ŚWIĘTA I WYDARZENIA

30 grudnia: Kolęda Ks. Bi-
skupa dla księży w naszym
dekanacie.
Do naszego dekanatu Gdańsk-Wy-
żyny należą następujące parafie:

1. Trąbki Wielkie – dziekan ks.
kanonik Edward Szymański

2. Kłodawa – proboszcz ks. Bro-
nisław Chudy

3. Sobowidz – proboszcz ks. Ma-
rian Krzywda

4. Postołowo – proboszcz ks. Ka-
zimierz Glama

5. Mierzeszyn – wicedziekan ks.
kanonik Gerard Borys

6. Przywidz – proboszcz ks. ka-
nonik Marian Jerzy Szlagow-
ski oraz ks. Józef Schroeder –
rezydent

7. Jodłowno – proboszcz ks. Ja-
nusz Rekowski

8. Pręgowo – proboszcz ks. Ma-
rian Szymichowski

9. Kolbudy – proboszcz ks. kano-
nik Józef Nowak oraz wika-
riusz ks. Andrzej Wilczewski

10. Lublewo – proboszcz ks. Ka-
zimierz Południak

1 stycznia: Świętej Bożej Ro-
dzicielki, Światowy Dzień Po-
koju.

Lb 6, 22 – 27
Ga 4, 4 – 7
Łk 2, 16 – 21

Często z okazji Nowego Roku
życzymy sobie zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności. Zapomi-
namy, że niekiedy ta pomyślność
może obrócić się przeciw trosce
o zbawienie. Życzmy sobie po-
myślności Bożej, czyli tego, żeby
wszystko działo się po myśli Pana
Boga.
6 stycznia: Objawienie Pań-
skie.

Iz 60, 1 – 6
Ef 3, 2 – 3a. 5 – 6
Mt 2, 1 – 12

Do Mędrców nie przemówił
żaden anioł, ale zajaśniała im
światłość prawdziwa. Wyruszyli
w drogę, szukali i znaleźli w stajni
Boga ukrytego w Dziecięciu. Ob-
jawienie Pańskie przypomina, że
przybył do nas Chrystus. Znajdu-
jemy go w bliźnich, którzy nas
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kochają lub oczekują od nas mi-
łości. Pamiętajmy o materialnej
i duchowej pomocy misjonarzom.
Dziś ofiary zbierane na tacę w ca-
łej Polsce przeznaczamy na misje.
Dziś również poświęcenie kadzidła
i kredy.
21 stycznia: św. Agnieszki.
Agnieszka znaczy: czysta, nie-
skalana. Agnieszka – rzymian-
ka poniosła śmierć męczeńską
w 304 lub 305 roku, mając około
12 – 15 lat. Zginęła prawdopodob-
nie w płomieniach. Na obrazach
bywa przedstawiana z barankiem,
dwiema koronami – symbolami
dziewictwa i męczeństwa oraz
z mieczem i stosem – symbola-
mi poniesionej śmierci.
24 stycznia: św. Franciszka
Salezego.
Św. Franciszek Salezy żył w la-
tach 1568 – 1622. Był najstarszy
z 13 rodzeństwa. Nawrócił wielu
kalwinów. Został biskupem i 20
lat rządził gorliwie diecezją. Św.
Franciszek Salezy był współzało-
życielem zgromadzenia ss. wizy-
tek, jest doktorem Kościoła, patro-
nem dziennikarzy i prasy katolic-
kiej. Św. Jan Bosco jego duchowej
opiece powierzył założone przez
siebie zgromadzenie, zwane po-
tocznie salezjanami.
25 stycznia: Nawrócenie św.
Pawła.
Św. Paweł urodził się w Tarsie,
studiował w słynnej szkole Ga-

maliela. W drodze do Damaszku,
gdzie udał się prześladować Ko-
ściół, „olśniła go nagle światłość
z nieba. A gdy upadł na zie-
mię, usłyszał głos, który mówił:
«Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?» «Kto jesteś, Pa-
nie?» A On: «Ja jestem Jezus,
którego ty prześladujesz.» (Dz. 9,
4 – 5)
28 stycznia: św. Tomasza
z Akwinu
Św. Tomasz z Akwinu (1225 –
– 1274) wstąpił do zakonu domini-
kanów, był profesorem na uniwer-
sytecie w Sorbonie. Zmarł w dro-
dze na Sobór w Lyonie. Uporząd-
kował w logiczny system teologię
katolicką obowiązującą w semina-
riach, z pewnymi udoskonalenia-
mi, do dziś. Jego system naukowy
nosi nazwę „tomizm”. Św. To-
masz odmówił przyjęcia kilkakrot-
nie proponowanej mu godności bi-
skupiej. Jest doktorem Kościoła
i patronem szkół katolickich.
31 stycznia: św. Jana Bosco.
Św. Jan Bosco urodził się w 1815
roku koło Turynu. Dzieciństwo
spędził w wielkim ubóstwie. Kie-
dy został kapłanem wszystkie siły
poświęcił wychowaniu „chłopców
z ulicy”. Założył zgromadzenie
poświęcające się wychowaniu mło-
dzieży, zwane salezjanami.

ks. E. Szymański
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KARMELICI BOSI W DRZEWINIE
Część II

– Dlaczego Wasz dom jest
taki ukryty, cichy i, można rzec,
zamknięty?

– Składa się na to kilka rzeczy.
Zewnętrznie – już samo położe-
nie: ustronne, na końcu małej
wsi, z dala od ważnych tras,
pośród pagórków, lasów i oczek
wody (zresztą o takim ustroniu,
wtopionym w dziewiczą jeszcze
przyrodę, marzyliśmy).

Są też i inne racje. Otóż nie-
którzy z nas poznali nieco jak
głośne, pełne stresów i dziw-
ne może być życie w klasztorze,
zwłaszcza wielkomiejskim, a tak-
że wówczas, gdy nie ma jeszcze
prawdziwego domu zakonnego.
Stąd pragniemy tu uniknąć za-
równo bałaganu ducha jak i ner-
wicy żołądka – żyć jak przystoi
prawdziwym, szukającym w Kar-
melu Boga, a nie „pobożnej roz-
rywki”, zakonnikom.

Chcemy także, będąc bar-
dziej wolni od wszelkich nie-
właściwych działań i wpływów
z zewnątrz, odkryć, wypracować
prawdziwy, bardziej odpowiedni
kształt naszego życia. Niczym
badacze czy dawni podróżni-
cy próbujemy to czynić sami,
w dużej mierze na własną rękę,
a więc odpowiedzialnie, zarów-

no w trudzie osobistego poszu-
kiwania, jak i dzięki naszym
wspólnotowym wysiłkom (choć-
by takim cotygodniowym, nieraz
pełnym ognia dyskusjom). A wia-
domo: „Jak sobie pościelesz, tak
(ty sam) się wyśpisz.” Krok za
krokiem, poprzez właściwe nam
tutaj a wybierane przez nas
środki – te ludzkie i naturalne,
te płynące z wiary chrześcijań-
skiej i nauki Kościoła Katolickie-
go, te zakonne i karmelitańskie
– pragniemy harmonijnie stwo-
rzyć nasz własny, cechujący ten
dom, swoisty styl życia kontem-
placyjnego (czyli skupionego na
szukaniu i obcowaniu z Bogiem).
Jesteśmy dopiero niejako na eta-
pie orania i doboru ziarna pod
zasiew; wzrost przyjdzie później,
a same plony będą chyba. . . zbie-
rać inni.

Przede wszystkim zaś (jak
o tym była mowa) chcemy, żyjąc
w takim sprzyjającym ustroniu,
wrócić – i wciąż jakby powra-
cać – do tego stylu, jaki był
u naszych pierwszych Braci na
górze Karmel: strzeżenie rytmu
modlitw (tej cichej, osobistej,
ukrytej, jak i wspólnej chóro-
wej oraz Mszy świętej), samotna
(według możności) praca, miesz-
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Msza św. w kaplicy klasztornej.

kanie w pojedynkę (czyli sam na
sam z Bogiem w zakonnej ce-
li), zachowanie milczenia i ciszy
(a więc unikanie zbędnych słów,
ale jeszcze bardziej wyrzucenie
całej zwariowanej karuzeli tele-
wizji, radia i czasopism), życie
jak najpełniej z pracy własnych
rąk, najlepiej w żywym kontak-
cie z przyrodą.

– Skoro mowa o pracy, to
z czego właściwie się utrzymuje-
cie?

– Ten problem jest podsta-
wowy, dla wielu ludzi (można
dodać, mniej lub bardziej cie-
kawskich) jest pierwszy czy naj-
ważniejszy; dla nas samych jest
tylko którymś z wielu choć nie-
uniknionym (bo przecież z cze-

goś żyć trzeba); dla Boga zaś
. . . nie jest żadnym problemem
gdyż – jak uczy Jezus – „u Bo-
ga wszystko jest możliwe” (Mk
10,27). Mówiąc matematycznie:
klasztor w Drzewinie = wiara
+ życzliwość + praca. (Wiara
w Boga, życzliwość ludzi, pra-
ca nas samych). Wierzymy, że
to właśnie dzięki troskliwej Mą-
drości Boga możemy tu istnieć:
On, będąc Ojcem wszystkich lu-
dzi, sprawił że pewne osoby (tak
w Polsce jak i za granicą) stały
się prawdziwie naszymi braćmi
i siostrami. Dzięki ich ofiarności,
radom i pomocy, tak modlitew-
nej, jak i widzialnej, mamy chleb,
dach nad głową i. . . nawet dość
ciekawe a także w miarę realne
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plany na przyszłość. Konkretniej
mówiąc, środki do utrzymania
pochodzą z darowizn, z odpisów
podatkowych, z tzw. stypendiów
mszalnych (czyli ofiar dołącza-
nych przez wiernych do każdej
intencji Mszy świętej) i z naszej
własnej pracy, a przy tym ani
Kuria Biskupia z Gdańska, ani
nasze władze zakonne z Warsza-
wy nas nie finansują.

– Wspomnieli Bracia o pla-
nach. Czy można o nich nieco się
dowiedzieć?

– Od zeszłej jesieni mamy
pewien teren (przyznano nam
nieodpłatnie ok. 1 ha gruntów
leżących wokół zabudowań). Je-
żeli wszystko „wypali”, ruszymy
tu (choć tylko Pan Bóg wie kie-
dy) z budową klasztoru karme-
litańskiego „bardziej zgodnego
z naszym stylem życia i pragnie-
niami pewnych osób czy nawet
środowisk. Chodzi o to, by tak
nam samym, jak i tym, którzy
pod pewnymi warunkami będą
uczestniczyć w naszym życiu, za-
pewnić przestrzeń do owocnego
obcowania z Bogiem w ciszy, mil-
czeniu i skryciu przed zawieru-
chami świata. Wymaga to odpo-
wiedniego zespołu klasztornych
zabudowań, gdzie będą jasno
ustawione granice: co wyłącznie
dla nas (czyli tzw. klauzura), co
także dla osób z zewnątrz. Teraz
np. bardzo trudno (a czasem nie
sposób) uniknąć komuś z nas

spotkania z kimś, kto przyby-
wa do nas, a to wymaga czasu
z uwagi, bywa że nawet kosztem
wewnętrznego pokoju.

Powstaną też oddzielne dom-
ki – pustelnie, gdzie przez ja-
kiś czas będzie można pełniej
doświadczyć, czym jest cicha
samotność (nawet z możliwo-
ścią samodzielnego „kucharze-
nia”) i Kogo w niej się spo-
tyka. Tam, na takich okresach
wyciszenia i szukania Prawdy
(czyli osobistych rekolekcjach),
za zgodą naszej wspólnoty, będą
mogli przebywać wszyscy. Jest
zdumiewające jak wiele różnych
osób (nie tylko my sami) pragnie
i szuka takiej możliwości. . .

– Jaki mógłby być, jeśli tak
można rzec, pożytek, a raczej
wpływ czy znaczenie Waszego
klasztoru w odniesieniu do naj-
bliższej okolicy i gminy Trąbki
Wielkie?

– Żyjemy tu jakby trochę
„obok” naszego środowiska (róż-
niący się czy inni poprzez cały
sposób życia zakonnego), ale za-
razem jesteśmy tu głęboko „ra-
zem” ze wszystkimi, którzy nas
otaczają. Ta więź z nimi jest nie
tyle w tym, co widzialne (bo nie
ma u nas rozdawania paczek, fer-
my, bazaru, nawet odpustowych
straganów), ile w tym co najgłęb-
sze i zarazem jakość przedziwnie
najpotrzebniejsze każdemu czło-
wiekowi. Tą więzią jest. . . mo-
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Refektarz spełnia również funkcję biblioteki.

dlitwa. Właśnie przez nią wyra-
żamy naszą szczególną jedność
z całą okolicą i naszą obecność
w tym środowisku. Jeśli nawet
ktoś sądzi, że nasze życie jest
„daleko” od życia tutejszych lu-
dzi, to jest tak również dlatego,
aby ich życie było. . . blisko Boga,
a Bóg blisko nich. Tego często
najgłębiej potrzebują. Pragnie-
my w tym dopomóc obejmując
modlitwą te wsie, gminę, diece-
zję, żyjących tu, ich bóle i rado-
ści. Na pewno w tym zawiera się
nasze zadanie, jakie mamy do
spełnienia w tym miejscu i nasze
znaczenie dla tej okolicy.

Warto może tu przypomnieć
słowa arcybiskupa Gocłowskie-
go, który w listopadzie 1995 r.,
będąc pierwszy raz u nas, mó-

wił że naszym celem powinno
być „przywracanie równowagi”.
Otóż nasza obecność, poprzez
uregulowany tryb zajęć, wier-
ność codziennym, nawet przy-
ziemnym pracom, poszanowanie
ciszy, a przede wszystkim zdecy-
dowane trwanie przy obranym
ideale, jakim jest Jezus Chry-
stus, którego szukamy i spoty-
kamy w ciągu całego naszego
dnia, może mieć wielką war-
tość. Może ukazać – jak drogo-
wskaz – tym co zatracili jakąś
życiową równowagę (a więc za-
gubionym, zniechęconym, znie-
wolonym nałogami, a takich tu
niestety sporo), jak do niej wró-
cić, by lepiej i radośniej iść
przez życie. Jednak my, Bracia
z Drzewiny – trzeba to jasno

10



podkreślić – mamy przywracać
tę równowagę nie poprzez gło-
szenie kazań do tłumów czy
„bieganie” po parafiach, akade-
mikach, szpitalach czy firmach,
ani nawet po wiejskich zagro-
dach, ale w głębi naszych za-
jęć (często dziś nierozumianych,
a nawet wzgardzonych i wy-
śmiewanych), w szarym ukry-
ciu i milczeniu, poprzez swoistą
orkę modlitwy, w trudzie we-
wnętrznych zmagań, w mozole
zwykłych codziennych prac, bu-
dując szczere więzi w naszej
małej wspólnocie. Tak oto całe
nasze życie pragnie (i powin-
no zarazem!) być jakby echem,
przedłużeniem tego wszystkie-
go, czym żyła i kim była osoba
Maryi – najpiękniejszy wzór, tak
dla nas w Karmelu, jak i dla
każdego człowieka. Z tym, że
jak dawniej, tak i dziś: „Nie
wszyscy to pojmują, lecz tylko
ci, którym to jest dane” (Mt
19,11). Wspaniale to zrozumiała
i praktykowała św. Teresa od
Dzieciątka Jezus, karmelitanka
bosa, bardzo nam bliska, której
„mała droga” prostoty i ukrycia
w całym życiu jest jakby wielką
autostradą dla wszystkich.

– A jak „od podszewki” wyglą-
da Wasze codzienne życie, o któ-
rym krążą tu i ówdzie legendarne
niemal pojęcia?

– Nie ma tu żadnej bajecz-
ności czy „mitologii”. Obecnie

jest nas pięciu: 4 ojców (czyli
normalnych kapłanów jak księża
diecezjalni) i jeden brat zakonny.
Dzień powszedni jest podzielony
na modlitwy wspólne i osobi-
ste (ok. 4,5 godziny) z poranną
Mszą świętą (sprawowaną w ma-
łej kaplicy urządzonej w daw-
nym pokoju), pracę (4 godzi-
ny), 3 wspólne posiłki spożywane
w milczeniu, osobiste czytanie –
studiowanie, krótką, wieczorną,
wspólną pogawędkę i ok. 7 – go-
dzinny odpoczynek. W niedziele
i święta mamy po obiedzie wspól-
ną przechadzkę. Posiłki, pranie,
sprzątanie robimy sami, zmie-
niając te „dyżury” każdej soboty.
Przez 3 letnie sezony budowlane
wyjątkowo pomagała nam mama
jednego z nas – mieliśmy więcej
czasu by pracować i doglądać
robót. Próbujemy każdej niemal
pracy, od betoniarki i „krajze-
gi” poprzez rąbanie i plewienie,
a skończywszy na. . . przyszywa-
niu guzików i zajęć z kompu-
terem. Choć nie wszyscy robią
wszystko, to jednak każdy (z róż-
nymi nieraz „przygodami”) daje
sobie radę, a w razie potrzeby
uzupełniamy się wspólnotowo.
W tym początkowym, fundacyj-
nym (czyli dążącym do stworze-
nia właściwego klasztoru i życia
w nim) okresie jest dużo pracy,
ale wiemy dobrze, że wszystko
ma być podporządkowane temu,
co najważniejsze. Jesteśmy prze-
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cież w domu, który określa się
„domem modlitwy” i ona jest
naszym naczelnym zajęciem.

– Bardzo dziękujemy Braciom
za wywiad.

Rozmawiał:
Stanisław Dziemiński

AKTUALNOŚCI GMINNE

� Na sesji Rady Gminy w dniu
28.11.1997 r. przedstawicielom
sołectw startujących w rozgryw-
kach sołeckich w roku 1997
wręczono puchary, nagrody rze-
czowe, nagrody pieniężne oraz
pamiątkowe dyplomy. Przypomi-
namy, że w tej rywalizacji wy-
grało sołectwo Ełganowo przed
Sobowidzem i Trąbkami Wiel-
kimi. W trakcie tej sesji radni
podziękowali Wiesławowi Kem-
pie za wieloletnią działalność
w krzewieniu kultury fizycznej,
turystyki i sportu. Były życzenia
i upominki. Redakcja również
dołącza się do życzeń

� Rada Gminy uchwaliła nową
stawkę czynszu regulowanego
za wynajem mieszkań komunal-
nych, która będzie obowiązywać
od 1 kwietnia 1998 r. Uchwalono
również nowe stawki podatku
i opłat lokalnych, a mianowicie:
podatku rolnego, od nierucho-
mości, od środków transportu
i od psów oraz opłaty: targo-
wą i administracyjną od czynno-
ści i dokumentów urzędowych.

Nowe stawki podatków i opłat
obowiązywać będą od 1 stycznia
1998 r.

� Zapadła decyzja, że w 1998
roku rozpocznie się gruntowny
remont i rozbudowa Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach
Wielkich. Istniejący budynek nie
spełnia już podstawowych wymo-
gów sanitarnych i funkcyjnych
stawianych tego typu obiektom
przez obowiązujące przepisy.

Po rozbudowie i modernizacji
pomieszczeń istniejących, Ośro-
dek dysponował będzie następu-
jącymi gabinetami i usługami:
– dwa gabinety lekarza ogólne-

go,
– dwa gabinety stomatologiczne,
– poradnia dla dzieci chorych

i zdrowych,
– gabinety zabiegowe z pomiesz-

czeniem obserwacyjnym,
– gabinet konsultacyjny (okuli-

styczny, laryngologiczny itp.),
– gabinet ginekologiczny i po-

łożniczy,
– gabinet diagnostyczny (USG,

EKG),
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– apteka,
– pomieszczenia pomocnicze

(poczekalnia, rejestracja pa-
cjentów, pomieszczenia biuro-
we, sanitarne, socjalne dla pra-
cowników).

� Na 1998 rok Rada Gminy
zaplanowała następujące inwe-
stycje:
– kontynuacja budowy hali spor-

towej w Trąbkach Wielkich,
– budowa wodociągu w Postoło-

wie – I etap,

– rozpoczęcie budowy świetlicy
wiejskiej w Trąbkach Małych,

– rozpoczęcie budowy remizy
OSP w Mierzeszynie,

– adaptacja pomieszczeń po re-
stauracji w Mierzeszynie na
bibliotekę wiejską,

– budowa przejścia dla pie-
szych (sygnalizacja świetlna)
w Trąbkach Wielkich,

– budowa trzech wiat na przy-
stankach PKS.

S. D.

LEKARZ RADZI
Czystość przede wszystkim

Coraz częściej wśród dzieci
obserwuję zakażenia tzw. choro-
bami brudnych rąk, to znaczy,
wynikającymi z nieprzestrzega-
nia zasad higieny. Dzieci szkolne,
przedszkolne, a nawet niemow-
lęta zostają zakażone świerz-
bem, wszawicą, owsikami. Jest
to skutek znacznego zaniedbania
higieny ze strony rodziców, jak
i braku nawyku mycia i kąpieli
wśród dzieci starszych.

Wszawicą nazywamy obec-
ność na ciele człowieka lub jego
odzieży wszy ludzkich, ich larw
lub jajeczek (gnid). Najczęściej
występującą wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej jest wszawica
głowowa, która dotyczy owłosio-

nej części głowy. Wszy przeno-
szą się z człowieka na człowie-
ka przez bezpośrednią styczność
lub przez kontakt z zawszo-
ną odzieżą, pościelą, albo osobi-
stymi przyborami jak grzebień,
szczotka, nakrycie głowy. Zapo-
bieganie zarażeniu polega na
unikaniu styczności z ludźmi za-
wszonymi. Po wykryciu zakaże-
nia wszami należy kilkakrotnie
umyć głowę jednym z szampo-
nów odkażających np. Delacet,
Owanol, Pipi, dostępnych bez
recepty w każdej aptece.

Świerzb jest chorobą wywo-
łaną przez wewnętrznego paso-
żyta skóry, który drążąc w skórze
korytarze powoduje świąd (swę-
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dzenie). Chory drapiąc skórę do-
datkowo ją uszkadza powodu-
jąc nadkażenie bakteriami ropo-
twórczymi. Zmiany chorobowe
objawiają się w postaci pęche-
rzyków, grudek, reakcji alergicz-
nych. Obejmują zwykle brzuch,
pośladki, nadgarstki, ręce, czę-
sto występują na całym ciele. Do
zakażenia dochodzi zwykle na
drodze kontaktu bezpośredniego
z chorym, czasami przez zakażo-
ne przedmioty, pościel, bieliznę,
ręczniki, ubranie.

Szerzeniu zakażeń sprzyjają
złe warunki sanitarne. W zapo-
bieganiu zakażeniu istotną rolę
odgrywa częste mycie rąk i ką-
piel całego ciała, częsta zmiana
bielizny, pościeli, właściwe ich
pranie, prasowanie, wietrzenie.

Jeśli doszło do zakażenia jed-
ną z wymienionych wyżej infek-

cji, należy zwrócić się o poradę
do lekarza. Leczeniu powinna się
poddać cała rodzina. Aby zapo-
biec zakażeniom należy przede
wszystkim w rodzinach prze-
strzegać zasad czystości, uczyć
i wymagać częstego mycia cia-
ła. To rodzice są zobowiązani
do utrzymywania w czystości
odzieży swoich dzieci, a także
do przeglądu co najmniej 1 raz
w miesiącu głowy swojego dziec-
ka. W przypadku stwierdzenia
zakażenia należy jak najszybciej
rozpocząć leczenie.

Zarażone świerzbem, czy
wszawicą dzieci do czasu wy-
leczenia absolutnie nie po-
winny być posyłane do szko-
ły, ani do przedszkola, aby
nie zarażać innych osób.

Dorota Bąk

DOM „LEŚNY” W ZASKOCZYNIE

Dom powstał w marcu 1982
roku decyzją wojewody. Państwo-
wy Dom Pomocy Społecznej (ów-
czesna nazwa) zasiedlono blisko
120 mężczyznami – psychicznie
chorymi, upośledzonymi umysło-
wo oraz inwalidami ruchu. Dom
ten spełniał de facto funkcję
„przechowalni” dla osób odrzu-
conych społecznie. Izolował ich
od środowiska, oferta instytu-

cji ograniczała się do zaspoko-
jenia najbardziej podstawowych
potrzeb: dach nad głową, cie-
pła strawa, podstawowa opieka
medyczna. Słabych stron domu
było znacznie więcej. Najwięk-
szą bolączką był deficyt ka-
dry, a zatrudnieni nie posia-
dali kwalifikacji. Katastrofalny
stan techniczny – kotłownia,
kuchnia, pralnia, oczyszczalnia
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praktycznie nie spełniały pod-
stawowych wymogów. Pensjona-
riusze (tak ich wówczas nazy-
waliśmy) mieszkali w zatłoczo-
nych salach, gdzie do dyspozy-
cji mieli szpitalne łóżka oraz
szafki przyłóżkowe. Do spoży-
wania posiłków używano jedynie
łyżek – rzekomo z powodów
bezpieczeństwa. Goryczy dopeł-
niał negatywny stosunek środo-
wiska: „Sanatorium zamienio-
no na wariatkowo”. Pracować
tam, znaczyło upaść społecznie.
Po dokonaniu podstawowego re-
montu w 1986 r. (malowanie)
dom zasiedlono kobietami z in-
nych zakładów i, niestety, do
Zaskoczyna przybyły niewiasty
w najgorszym stanie zdrowia.

Sytuacja domu uległa zmia-
nie na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych.
Zmiany ustrojowe, oddzielenie
się Pomocy Społecznej od Służ-
by Zdrowia, zmiany na rynku
pracy – spowodowały stopnio-
wy, ale dynamiczny przewrót.
Dom stopniowo przywrócono do
sprawności technicznej. Dzisiej-
sza kuchnia, pralnia, kotłownia,
oczyszczalnia, gabinety są du-
mą zakładu. „Szpitalne” sale
wyposażono w normalne me-
ble. Przede wszystkim jednak
– i to jest bez wątpienia naj-
ważniejsze – generalnie zmie-
nił Dom swoją funkcję. Praca
z mieszkańcami jest pracą PRO-

GRAMOWĄ. Polega ona na pro-
mowaniu zdrowia, łamaniu spo-
łecznych barier, stałym podno-
szeniu społecznych umiejętności
mieszkańców drogą różnych tre-
ningów. Schemat organizacyjny
Domu, niegdyś przypominający
piramidę – z dyrektorem na czele
i z pensjonariuszami na samym
dole – zmieniono na 10 kręgów
symbolizujących dziesięć grup
mieszkanek. Tym grupom prze-
wodzą wykwalifikowane pracow-
nice (opiekunki) odpowiedzialne
za dobro mieszkanek, za ich
uspołecznienie i możliwie naj-
lepszą samodzielność. Pozostały
personel – administracja i obsłu-
ga – pracują na rzecz tych grup.
Zmienił się na korzyść ilościowy
stosunek pracowników do miesz-
kańców z 50 : 120 na 65 : 90.
Znacznie poprawiły się kwalifi-
kacje opiekunek (także poprzez
staże zagraniczne) oraz opieka
medyczna. Mieszkanki bardzo
często wyjeżdżają poza Zasko-
czyn – w góry, nad morze, na
wczasy rehabilitacyjne, na wy-
cieczki oraz „po prostu” do Trój-
miasta na zakupy, do kawiarni,
na spacer.

Generalne zmiany nastąpiły
w relacjach personel – miesz-
kanka. Dawniej ci pierwsi pełnili
jakby rolę dozorców wobec pen-
sjonariuszy, których traktowano
przedmiotowo. Obecnie opieku-
nowie w życzliwej formie pełnią
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rolę wspomagającą w osiągnięciu
przez mieszkanki zdrowia psy-
chicznego, fizycznego oraz naj-
lepszej kondycji społecznej.

W Domu funkcjonuje kapli-
ca, gdzie posługę duszpasterską
z wielkim poświęceniem od wielu
lat sprawuje wielebny ksiądz Ge-
rard Borys z Mierzeszyna. W ga-
binecie stomatologicznym spra-
wiono, że mieszkanki bez wstydu
mogą demonstrować piękne uzę-
bienie. W Domu, w salach dzien-
nych panie tworzą pod okiem
terapeutki i opiekunek samo-
dzielne prace artystyczne. Pra-
ca w ogródku przynosi mnó-
stwo efektów nie tylko gospo-
darczych, ale też dydaktycznych.
Mieszkanki współpracują z ka-
drą na wielu płaszczyznach. Ra-
zem sprzątają, piorą, układają
jadłospis, także same przygoto-
wują niektóre posiłki.

Dom od szeregu lat utrzymuje
przyjacielskie stosunki ze szko-
łami w Mierzeszynie, Czerniewie
i Warczu. Organizujemy wspólne
wycieczki, „sprzątanie ziemi”.
Dzieci prezentują swoje progra-

my artystyczne dla mieszkanek.
W dobrej współpracy z Urzędem
Gminy, szczególnie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Dom działa na rzecz okolicz-
nych mieszkańców. Przykładem
tej współpracy jest corocznie or-
ganizowany Dzień Seniora, by
oddać szacunek starszym miesz-
kańcom gminy.

Dyrektor DPS „Leśny”
Krzysztof Wł. Kowalski

PS. Obiekt powstał podobno
w 1928 r. z inicjatywy miejscowe-
go gospodarza. Ten zaskoczyński
właściciel ziemski – według po-
dania – stracił żonę i dziecko
przy porodzie, a dzisiejsze obiek-
ty ufundował w odruchu serca
dla dzieci. Przed wojną w Zasko-
czynie mieścił się Kinderheim.
Günter Grass w książce „Szcze-
nięce lata” opisuje Zaskoczyn
jako dom kolonijny, w którym
spędzał najmilsze chwile. Pod-
czas II wojny światowej – według
miejscowych – mieścił się tutaj
ośrodek wczasowy dla niemiec-
kich lotników.
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DZIEŃ SENIORA

Od 5 lat organizowany jest
w naszej gminie „Dzień Senio-
ra”, który przez przez wiele osób
starszych traktowany jest jako
swego rodzaju święto. Głównym
celem przyświecającym organiza-
torom jest umożliwienie spotkania
się seniorów przy wspólnym stole,
przy którym wspomina się „sta-
re dobre czasy”, wymienia poglą-
dy, podziwia występy artystyczne
i uczestniczy we wspólnej zabawie
– śpiewanie piosenek biesiadnych,
kolęd itp.

Inicjatorem tych spotkań i od
początku ich organizatorem jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Trąbkach Wielkich, a od 3
lat współorganizatorem jest Dom
Pomocy Społecznej „Leśny” w Za-
skoczynie.

Zeszłoroczny Dzień Seniora od-
był się 26 listopada w Domu
Pomocy Społecznej w Zaskoczy-
nie. Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc, zaproszenia skiero-
wano do 120 osób, a na spotkanie
przybyło 105 seniorów. Przybyli
również zaproszeni goście – wójt
Stanisław Dziemiński, Przewodni-
czący Rady Gminy Karol Kozak,
skarbnik gminy Grażyna Jaszczyk
i proboszcz parafii Mierzeszyn ks.
Gerard Borys.

Aby uniknąć kłopotów z dojaz-
dem, Urząd Gminy udostępnił 2
autokary szkolne.

Na wstępie przybyłych przywi-
tał konferansjer i artysta w jednej
osobie Edmund Lewańczyk z Żu-
kowa, który przez czas pobytu go-
ści bawił wszystkich śpiewem i grą
na akordeonie, a także opowia-
daniem różnych swoich przygód
i inicjowaniem wspólnych śpie-
wów. Seniorów powitali również
i złożyli im życzenia dyrektor Do-
mu Pomocy Społecznej w Zasko-
czynie Krzysztof Kowalski, wójt
gminy i proboszcz z Mierzeszyna,
ks. Gerard Borys, który powie-
dział m. in., że takie spotkania są
okazją do okazania wdzięczności
ludziom starszym, dzięki którym
my – ich następcy, możemy żyć,
pracować i czuć się bezpieczni
w naszej ojczyźnie.

Następnie gości poczęstowano
szampanem, przy którym wybra-
no i wyróżniono kwiatami najstar-
szych uczestników imprezy, a ca-
ła sala odśpiewała im tradycyjne
„Sto lat”. W tym roku najstarszą
uczestniczką była pani Magdalena
Czeczora z Sobowidza – lat 89,
a najstarszym uczestnikiem był
pan Jan Zielke z Trąbek Wielkich
– lat 78.

Kolejnym punktem programu
był występ mieszkanek DPS „Le-
śny”, na który złożyły się: panto-
mima pt. „Radość życia” i przed-
stawienie historyczne dotyczące
Gdańska. Do występów na estra-
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dzie spontanicznie włączyła się
jedna z seniorek pani Stefania
Werochowska z Gołębiewka, któ-
ra przedstawiła krótki własny pro-
gram. W trakcie tych różnych pre-
zentacji na scenie organizatorzy
poczęstowali gości kawą i ciastem,
a później bardzo smacznym obia-
dem.

Spotkanie trwało ponad 4 go-
dziny, a przed wyjazdem do do-
mów seniorzy i goście obdarowani
zostali upominkami ofiarowany-
mi przez sponsorów imprezy oraz
pamiątkowymi kartkami wykona-
nymi własnoręcznie przez miesz-
kanki DPS. Wszyscy uczestnicy
spotkania byli bardzo zadowoleni
i obiecywali, że za rok również
chętnie przyjadą.

To, że spotkanie doszło do
skutku i było tak udane zawdzię-
czamy przede wszystkim pracow-

nicom GOPS w Trąbkach Wiel-
kich, a mianowicie, paniom Danu-
cie Gryń, Lilianie Sanik i Graży-
nie Wysieckiej pod kierownictwem
Krystyny Rody oraz personelo-
wi DPS pod kierownictwem p.
Krzysztofa Kowalskiego. Gorące
podziękowania należą się również
sponsorom: GS Sobowidz, SKR
Trąbki Wielkie, PZP-H „Oceanic”
Trąbki Małe, Skup Żywca z Kłoda-
wy, Hurtownia Alkoholi Fr. Mądry
ze Straszyna, Firma Handlowa
„Kala” z Pruszcza Gd., Masar-
nia A. A. Majer ze Straszyna,
SM Maćkowy z Gdańska, PRW-W
„Wodrol” z Pruszcza Gd., PW „Hy-
drolek” z Pelplina, Józef Cziurlok
z Cząstkowa, Piekarnia A. Czajka
i A. Wolanin z Sobowidza oraz
Urząd Gminy Trąbki Wielkie.

Do zobaczenia za rok.

Stanisław Dziemiński

Atmosfera w trakcie spotkania była znakomita.
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PIŁKA NOŻNA W GMINIE
Podsumowanie jesieni

Zakończyła się jesienna runda
rozgrywek piłkarskich organizowa-
nych na szczeblu wojewódzkim.
Wyniki bieżące rozgrywek poda-
wała prasa codzienna, my spróbu-
jemy podać informacje ogólne dla
tych, którzy na codzień nie in-
teresują się futbolem, ale naszym
zdaniem, powinni wiedzieć, co się
w tej dziedzinie życia dzieje na
terenie gminy. W klasie „A” roz-
grywek uczestniczą dwie drużyny,
a mianowicie „Orlęta” Czerniewo,
które po rundzie jesiennej zajmują
13 miejsce z dorobkiem 8 punk-
tów oraz „Orzeł-GOKSiR” Trąbki
Wielkie, zajmujący 9 miejsce ze
zdobyczą 15 punktów. Obie nasze
drużyny występują w tej samej gru-
pie rozgrywek, w której rywalizuje
14 drużyn. W klasie „B” występują
3 nasze drużyny, tj. „Unia” Kłoda-
wa, „Błękitni” Sobowidz i „Orzeł II”
Trąbki Wielkie. Po rundzie jesien-
nej sytuacja tych drużyn nie jest
najciekawsza – wszystkie zespoły
zajmują miejsca w dolnych rejonach
tabeli.

Oprócz rozgrywek ligowych,
wszystkie nasze zespoły z klas „A”
i „B” uczestniczyły również w roz-
grywkach o Puchar Polski. W pierw-
szej rundzie odpadły z rywalizacji
drużyny z Kłodawy i Sobowidza,
a drużyna „Orzeł II” Trąbki Wielkie
zakończyła rozgrywki w II rundzie.
Do III rundy przystąpiły druży-
ny klasy „A”. „Orlęta” Czerniewo
na boisku w Trąbkach Wielkich
pokonały zespół „Wierzycy II” ze
Starogardu Gdańskiego, a druży-

na z Trąbek Wielkich pokonała na
wyjeździe rezerwy zespołu „Potok”
Pszczółki. Obie nasze „A”-klasowe
drużyny awansowały do IV rundy
Pucharu Polski.

Oprócz zespołów seniorów, przy
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Trąbkach Wielkich, powstały
2 zespoły trampkarzy starszych –
roczniki 83 i 85. Zespół rocznika
83 gra już trzeci sezon w roz-
grywkach ligi wojewódzkiej i należy
do czołowych zespołów tej kategorii
wiekowej. Dwóch piłkarzy tej dru-
żyny (Robert Siwczak z Sobowidza
i Janusz Burzyński z Gołębiewa
Wielkiego) miało zaszczyt gry w ka-
drze województwa gdańskiego. Po
zakończeniu sezonu 1997/98 kilku
piłkarzy z tej drużyny będzie miało
szansę gry w znanych gdańskich ze-
społach, jak np. „Polonia” Gdańsk.

W roku bieżącym do rozgry-
wek wojewódzkich przystąpił zespół
trampkarzy rocznika 1985 i pomimo
małego doświadczenia i braku zgra-
nia, sprawili oni wiele problemów
liczącym się zespołom ze znanych
klubów piłkarskich Wybrzeża.

W przyszłym roku ruszy tzw.
liga gminna w piłce nożnej, do
której zgłosiło się już kilka zespołów,
a wyniki tej ligi będą brane pod
uwagę w turnieju sołectw, o którym
pisaliśmy w poprzednim numerze
„Kany”.

Wszystkim drużynom seniorów
i trampkarzy życzymy samych zwy-
cięstw w rozgrywkach ligowych
i w rywalizacji sołectw.

S. D.
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PLAN KOLĘDY W PARAFII
Styczeń 1998

� Niedziela, 4.01: Ełganowo,
ul. Asfaltowa, dokończenie z 30
grudnia, od godz. 1830

� Poniedziałek, 5.01: Kleszczewo,
od p. Ryszarda Nowaka do
p. Janusów (potrzebny pojazd), od
godz. 900

� Wtorek, 6.01: Kleszczewo, od
p. Kanków do p. Rucińskich, od
godz. 1830

� Środa, 7.01: Ełganowo, od
p. Zittermann do Czerniewka oraz
ul. Szkolna – prawa strona, szkoła,
od godz. 1400

� Czwartek, 8.01: Ełganowo,
ul. Szkolna – lewa strona,
od p. Dubielów do p. Adama
Kisickiego, od godz. 1400

� Piątek, 9.01: Ełganowo,
ul. Macierzy Szkolnej, od
p. Czerniewskich, od godz. 1400

� Sobota, 10.01: Ełganowo,
ul. Asfaltowa i Łąkowa, od p. Kusaj
do p. Knitter, od godz. 900

� Niedziela, 11.01: Trąbki Wielkie,
ul. Pasteura i Krótka, od godz. 1830

� Poniedziałek, 12.01: Trąbki
Wielkie, ul. Sportowa, od p. Kujach
(bez bloku), od godz. 1400

� Wtorek, 13.01: Trąbki Wielkie,
ul. Pocztowa bez bloku, od godz.
1400

� Środa, 14.01: Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej do krzyża, od
godz. 1400

� Czwartek, 15.01: Trąbki Wielkie,
ul. K. Pawłowskiej, od p. Preussa

do bloku „Nadzieja” włącznie, od
godz. 1400

� Piątek, 16.01: Trąbki Wielkie,
ul. Parkowa, od p. Kuszów do
p. Gorzyńskich, od godz. 1400

� Sobota, 17.01: Trąbki Wielkie,
ul. Parkowa, dwa bloki, od godz.
800

� Niedziela, 18.01: Trąbki Wielkie,
ul. Polonii Gdańskiej, od p. Hensel
do p. Hebel, od godz. 1830

� Poniedziałek, 19.01: Trąbki
Wielkie, ul. Gdańska, od
p. Krystyny Tkaczyk do
p. Marciniaków (z pominięciem
szkoły i „agronomówki”), od godz.
1400

� Wtorek, 20.01: Trąbki Wielkie,
osiedle, ul. K. Pawłowskiej,
ul. Bukowa, ul. Kasztanowa,
ul. Akacjowa, od godz. 1430

� Środa, 21.01: Trąbki Wielkie,
osiedle, ul. Jesionowa, ul. Dębowa,
ul. Lipowa, ul. Klonowa, od godz.
1430

� Czwartek, 22.01: Trąbki Wielkie,
ul. Sportowa, blok SKR, od godz.
1500

� Piątek, 23.01: Trąbki Wielkie,
ul. Leśna od p. Ziemianów i szkoła,
od godz. 1500

� Sobota, 24.01: Trąbki Wielkie,
ul. Gdańska „agronomówka” i blok
przy ul. Pocztowej (zakończenie
kolędy w parafii u p. Pianowskich),
od godz. 900

Uwaga:
Jeżeli plan na dany dzień ulegnie zmianie (np. z powodu pogrzebu),
wówczas w pominiętych rodzinach wizyta duszpasterska odbędzie się po
zakończeniu powyższego porządku kolędowego.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci. 30 listopada odbyło się losowanie nagród za
rozwiązanie krzyżówek z dwóch poprzednich numerów „Kany”.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki październikowej – „RÓŻANIEC”
wylosowała Patrycja Niedźwiedzka, zaś listopadowej „CZAS AD-
WENTU” wylosował Daniel Lewańczyk. Dziś proponujemy kolejną
krzyżówkę. Nagrody czekają. Życzymy miłej zabawy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Jeden z trzech Mędrców.
2. Rozwiązujesz ją.
3. Pod choinką.
4. Nocna Msza wigilijna.
5. Matka Jezusa.
6. W niej urodził się Jezus.
7. Przybieżeli do Betlejem . . .

8. Opiekun Jezusa.
9. Śpiewane od wigilii.

10. Z bombkami.
11. Prowadziła trzech Króli.
12. Dzień przed Świętami.
13. Kolacja wigilijna.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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OBJAWIENIE PAŃSKIE

6 stycznia w całym Koście-
le obchodzona jest uroczystość
Objawienia Pańskiego. W Pol-
sce ten dzień nazywamy świę-
tem Trzech Króli. Jest to jedno
z najstarszych świąt chrześcijań-
skich, w którym czcimy objawie-
nie się Boga w widzialnej postaci.
Chrystus Bóg objawił się trzem
uczonym. Pismo Święte opowia-
da nam o nich, że pochodzili
spoza narodu żydowskiego – nie
wierzyli w Boga. Wyróżniali się
mądrością, a zajmowali się astro-
logią. Pewnego razu zauważyli
na niebie tajemniczą gwiazdę.
Ponieważ była niezwykła, domy-
ślili się, że jest gwiazdą naj-
większego z królów. Postanowili
Go poznać i złożyć Mu pokłon.
Udali się więc w daleką podróż.
Bóg światłem gwiazdy wskazał
im drogę do Betlejem.

Mimo wielkiego ubóstwa, ja-
kie zobaczyli, rozpoznali w ma-
łym Dziecięciu Pana Boga. Mó-
wimy, że Chrystus, który objawił
się poganom w osobach trzech
króli, otworzył bramy Kościoła
dla całej ludzkości. Za Mędrcami
w bramy Kościoła Chrystusowe-
go wchodzić będą coraz to nowe
ludy.

Dary Mędrców mają znacze-
nie symboliczne. Składając je
uznali w Chrystusie Króla (zło-
to), prawdziwego człowieka (mir-
ra) i Boga (kadzidło).

W tradycji polskiej zachował
się piękny zwyczaj znaczenia
w tym dniu poświęconą kredą
drzwi domów. Wypisuje się na
nich inicjały Mędrców K + M +
B (Kacper, Melchior, Baltazar).
Czyniąc i my to dzisiaj, wspomi-
namy zdarzenie opisane w Księ-
dze Wyjścia (12, 21 – 23). Naród
Wybrany przed wyjściem z nie-
woli znaczył drzwi i progi domów
krwią baranka, wtedy Bóg „nie
pozwolił niszczycielowi wejść do
tych domów”. Drzwi i próg domu
stanowią jakby granicę naszego
domowego kościoła, a jednocze-
śnie łącznik z otaczającym nas
światem. Znacząc drzwi święty-
mi imionami i znakami danego
roku, wyrażamy pragnienie, aby
tylko dobro i błogosławieństwo
przekraczało próg naszego do-
mu. Jest to oczywiście znak, że
w tym domu mieszkają chrze-
ścijanie, którzy znają i kochają
Jezusa i pragną żyć pod znakiem
Bożego błogosławieństwa.

Dorota Jaszewska
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INTENCJE MSZY ŚW.
Styczeń 1998

1. O powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św. Jacka –
p. Hendrych, godz. 830

Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 1100

Za ś. p. Annę i Jana Kardas,
godz. 1700

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy para-
fian – z róży św. Maksymiliana
Kolbe – p. Świerczek

3. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej –
z róży św. Marii Goretti –
ks. Szymańskiego

4. Za ś. p. Władysława Bogdana,
w pierwszą rocznicę śmierci,
godz. 700

Dziękczynna w 5 rocznicę
sakramentu małżeństwa Lu-
dwiki i Adama Kisickich,
godz. 830

5. Za ś. p. Monikę Grenz i za ś. p.
Feliksa Warczyńskiego

6. Za ś. p. Łucję Jaszewską,
godz. 1000

W intencji parafian, godz. 1700

7. Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego
8. Za ś. p. Annę i Jana Kardas
9. Za ś. p. Łucję Jaszewską

10. O zdrowie dla Józefy Linko
11. W intencji parafian, godz. 700

12. Za ś. p. Genowefę Dejlitko
13. Za ś. p. Władysława Knitter

14. Za ś. p. zmarłych z rodziny
Mach i Dreschel

15. Za ś. p. Rozalię, Nikodema,
Andrzeja Dąbrowskich

16. Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego
17. Za ś. p. Wandę Kruk oraz

o zdrowie dla rodziny Ciecio-
rów i Kruków

18. Za ś. p. Antoniego Brembora,
godz. 830

Za ś. p. Helmuta Rickauer,
godz. 1700

19. Za ś. p. Alfreda Karasek
20. Za ś. p. Jadwigę Antoniewicz,

w 2. rocznicę śmierci
21. Za ś. p. Annę i Jana Kardas
22. O błogosławieństwo dla pra-

cowników Służby Zdrowia
23. Za ś. p. Józefa Rodę
24. Za ś. p. Helenę i Leona

Jaszewskich oraz za ś. p. zmar-
łych z rodziny Jaszewskich

25. Za ś. p. Danutę Soboń
w 1. rocznicę śmierci, godz. 700

W intencji parafian, godz. 830

26. Za ś. p. Łucję Jaszewską
27. Za ś. p. Genowefę Dejlitko
28. Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego
29. Za ś. p. Bronisława

Iwanowicza
30. Za ś. p. Klarę Sławińską,

w 2. rocznicę śmierci
31. Za ś. p. Agnieszkę i Medarda

Chojnackich
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W PARAFII

Rocznice śmierci:

4 stycznia: pierwsza rocznica śmierci Władysława Bogdana
17 stycznia: pierwsza rocznica śmierci Eryki Mucha
17 stycznia: pierwsza rocznica śmierci Helmuta Rickauer
25 stycznia: pierwsza rocznica śmierci Danuty Soboń

Rocznice sakramentu małżeństwa:

9 stycznia: 5 rocznica sakramentu małżeństwa Iwony i Wojciecha
Stapel

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich
sympatyków naszego pisma „Kana”

i prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń
pomyślności Bożej w Nowym Roku 1998.

Redakcja

Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji zbliżającego się ich święta

dużo zdrowia, pogody ducha
i błogosławieństwa Bożego życzy
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