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Ja jestem światłością świata.

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,

lecz będzie miał światło życia.

(J 8, 12)

W legendzie osnutej gwiazdami, błękitem
przez pola zaspami śnieżnymi zakryte
Najświętsza wędruje Panienka
W jej dłoni świetlanej płomień się kolebie
różami wieczornych zórz świta na niebie
i błyszczy w chat małych okienkach. . .

Noc mroźna na wioski fioletem się niesie
wilczymi głosami odzywa się w lesie
i w ludzkie zagrody się skrada
gdy śliczna Panienka gromnicy płomieniem
roztacza nad wioską opieki promienie
i w sen ją spokojny składa. . .

A kiedy się życie w zmierzch przesunie
i stanie przy naszym śmiertelnym całunie
przyjaciół gromada nieliczna
na serca wołanie, wzniesie w błękity. . .
przez ugór duchowy – zaspami pokryty –
nadejdzie Panienka Gromniczna!. . .

Franciszek Wojtyga



OFIARY

Ofiary bywają różne, a ja
chcę dziś pomówić o ofiarach
składanych na Kościół. Wiado-
mo, że w tych ofiarach mieści
się troska o utrzymanie świątyń
i zabudowań kościelnych, o pracę
instytucji kościelnych, np. semi-
nariów duchownych czy domów
zakonnych, a także o utrzyma-
nie duchowieństwa i innych osób
związanych ze służbą w Kościele.

Ofiary są różne, przeważnie
nie są wielkie. Na pewno po-
chodzą zaledwie z części tego,
co zbywa, choć bywają i takie
ofiary małe, które ze względu
na okoliczności należy uznać za
większe od największych. Takie-
go wartościowania ofiar nauczył
nas sam Pan Jezus, który pośród
datków wrzucanych do skarbony
świątynnej pochwalił grosz ubo-
giej wdowy, bo dała wszystko, co
miała, podczas gdy inni dzielili
się zaledwie nadmiarem swego
dobrobytu (zob. Mk 12, 41– 44).

Ofiary – najogólniej mówiąc
na utrzymanie Kościoła – są
w praktyce kościelnej już spraw-
dzonym środkiem utrzymania,
choć nie są wolne od kontrower-
sji wzniecanych bardzo często
przez samych ofiarodawców, kie-
dy wypominają, jak wielki to
ciężar ponieśli, składając swój
datek. Ten, kto daje ofiarę ze

szczerego serca, nigdy swojego
daru nie będzie wypominał ob-
darowanym. Dawanie ofiary i jej
przyjęcie wymaga pewnego tak-
tu i kultury. Znów odwołajmy się
do Pana Jezusa, który ostrzegał,
ażeby dając jałmużnę, nie trąbić
przed sobą, i najlepiej, gdyby
prawa ręka nie wiedziała o tym,
co lewa czyni (zob. Mt 6, 2 – 4).

Zdarza się słyszeć w związku
z tzw. uroczystym pogrzebem,
ile to „musieli” zapłacić, żeby
w kondukcie szło kilku czy kil-
kunastu księży. A ja pytam, dla-
czego „musieli” zapłacić? Księża
nie są zobowiązani do udziału
w pogrzebach poza samym ce-
lebransem pogrzebu, więc nie
ma też obowiązku zapłaty. Mogą
jednak w pogrzebie uczestniczyć
– czy to z własnej woli, czy też
zaproszeni przez rodziny zmar-
łych. Ale i wtedy nie musi się im
płacić. Natomiast o ile zaprasza-
jący uznają za stosowne przeka-
zać z tej okazji jakąś ofiarę, to
jaki to powód wypominania, że
„musieli” zapłacić!?

Trwają kolędowe odwiedziny
naszych domów. Księża nazywa-
ją różnie te odwiedziny – wizytą
duszpasterską, błogosławieniem
rodzin czy bożonarodzeniowym
nawiedzaniem domów, pewnie
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po części dlatego, że wyraz ko-
lęda mocno się zdewaluował,
a pozbawiony treści duchowych
mógłby się nazbyt nachalnie ko-
jarzyć ze zbieraniem ofiar ko-
lędowych. A ja pytam, dlaczego
chować głowę w piasek? Dlacze-
go wpędzać się w kompleksy?
Od dawien dawna wiadomo, że
z kolędą duszpasterską łączy się
także składanie ofiar przez wier-
nych. Po co udawać, że się ich
nie składa i nie zbiera? Gdybym
był proboszczem, wcale bym tego
nie ukrywał, że przyjmuje się od
wiernych ofiary podczas kolędy,
ale określiłbym wyraźnie, na co
te dodatkowe ofiary wiernych są
w danym roku przeznaczone. To
nie są dary wyłącznie dla księ-
dza. Na pewno ma on prawo do
jakiegoś procentu, ale w zasadzie

ten dar jemu składany powinien
i z radością, i wielkodusznie
przeznaczyć na funkcjonowanie
parafii. My zaś, czyli zwykli pa-
rafianie, nie powinniśmy pró-
bować, czy weźmie kopertę ze
stołu, czy nie weźmie. A dlacze-
go ma wziąć? Skąd ma wiedzieć,
że to dla niego? Ja bym sam, bez
zachęty gospodarzy, nie wziął ze
stołu ani koperty, ani w ogóle
żadnej rzeczy, która w tym domu
jest. Wierzcie mi: układanie ko-
perty na stole i czekanie „wziął
– nie wziął”, to okropny zwyczaj!
Już w Starym Testamencie po-
wiedziano, że radosnego dawcę
miłuje Bóg (Prz 22, 8 dodatek
w LXX: 22, 8a), a przypomniał
to św. Paweł (2 Kor 9,7).

„Pielgrzym”, 11 i 18 I 1998 r.

KOMENTARZ LITURGICZNY
Luty 1998

1 lutego: 4 niedziela zwykła
Jr 1, 4 – 5. 17 – 19

1 Kor 12, 31 – 13, 13

Łk 4, 21 – 30

„Wyprowadzili Go na stok gó-
ry, aby Go strącić. . . On jednak
oddalił się.” Oddalił się, ale nie
opuścił człowieka zbuntowane-
go przeciw Bogu. On nigdy nas
nie opuszcza, ani nas nie odtrą-
ca. Przeciwnie: powraca ilekroć

przyznamy się do popełnionych
błędów. My często postępujemy
podobnie jak owi Żydzi. Chcemy
pozbyć się Pana Jezusa. Pomyśl,
ile razy On już powrócił do ciebie
ze swoją łaską podczas spowiedzi
św. czy przyjmowania Komunii
św.?

8 lutego: 5 niedziela zwykła
Iz 6, 1 – 2a. 3 – 8

1 Kor 15, 1 – 11

3



Łk 5, 1 – 11

„Panie odejdź ode mnie, bo je-
stem człowiek grzeszny” – po-
wiedział św. Piotr Apostoł. Ty
Panie jesteś wszystkim, a ja je-
stem niczym. Właśnie wtedy, gdy
św. Piotr uświadomił sobie, iż
jest słaby, ograniczony, obciążo-
ny wadami, usłyszał od Mistrza
wielkie słowa, wielkie zadanie:
„Odtąd już ludzi łowić będziesz.”
W tej słabości i nieporadności za-
czyna działać sam Jezus. I tak
będzie zawsze w Kościele. Pan
Jezus przez ludzi słabych doko-
nuje wielkich dzieł.
15 lutego: 6 niedziela zwykła

Jr 17, 5 – 8
1 Kor 15, 12. 16 – 20
Łk 6, 17. 20 – 26

Błogosławieni, czyli szczęśliwi,
są ludzie ubodzy w duchu, cier-
piący prześladowanie dla spra-
wiedliwości oraz czystego serca.
Ubogi to ten, który ma wszystko
u Boga, całe niebo, choćby od

ludzi nic nie otrzymał. Cztero-
krotnie powtórzone „biada” jest
zapowiedzią sądu dla sytych, dla
nieczułych na los i cierpienie
bliźniego. Takich ludzi osądza
już na ziemi otoczenie i historia.

22 lutego: 7 niedziela zwykła
1 Sm 26, 2. 7 – 9. 12 – 13.

22 – 23

1 Kor 15, 45 – 49

Łk 6, 17. 27 – 38

„Miłujcie nieprzyjaciół wa-
szych.” Po błogosławieństwach
i poczwórnym „biada” Pan Jezus
stawia swoim uczniom (a więc
nam) poważne zadanie: miłować
nawet nieprzyjaciół. Racją takiej
postawy jest potrzeba upodob-
nienia się do Boga, jesteśmy
wszak Jego obrazem. Taki przy-
kład dał nam Chrystus, który
umiłował nas, gdyśmy byli jesz-
cze grzesznikami, a zatem Jego
wrogami.

ks. E. Szymański

ŚWIĘTA I WYDARZENIA

2 lutego: Ofiarowanie Pańskie
Poświęcenie gromnic, godz. 1000.
Poświęcenie świec dzieciom przy-
gotowującym się do I Komunii św.,
godz. 1700.

Ml 3, 1 – 4
Hbr 2, 14 – 18
Łk 2, 22 – 40

Jezus przychodzi do świątyni ja-
ko jej Pan. Symeon rozpoznaje
w Dzieciątku Tego, którego ocze-
kiwały narody. Wypowiada przy
tym proroctwo, że będzie On cier-
piał. Maryja dowiaduje się, że Jego
droga krzyżowa będzie Jej drogą
bolesną. Oboje, Jezus i Maryja,
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pierwsi oddali się Bogu w niewolę
miłości dla nas i za nas.

4 lutego, środa: spowiedź św.
w Kleszczewie w klubie rolnika,
od godz. 1500.

5 lutego, pierwszy czwartek
miesiąca: spowiedź św. dzieci
z Trąbek Wielkich, od godz. 1430.

6 lutego, pierwszy piątek mie-
siąca: nawiedzenie chorych przez
kapłana od godz. 800; spowiedź
św. dzieci z wiosek, od godz.
1300; Msza św. pierwszopiątko-
wa o godz. 1500, po Mszy św.
odwóz dzieci do wiosek.

3 lutego: św. Błażeja biskupa
męczennika

W tym dniu w kościołach
poświęconymi świecami udziela
się specjalnego błogosławieństwa
św. Błażeja, patrona chorób gar-
dła. Błogosławieństwo to przyjęte
z wiarą pomaga w wyleczeniu się
z chorób gardła lub chroni przed
taką chorobą.

5 lutego: św. Agaty
W tym dniu w kościołach bło-

gosławi się sól, chleb i wodę,
których wierni od wieków używali
do zażegnania pożarów.

Agata – znaczy dobra, wspa-
niała. Życie jej owiane jest tajem-
nicą. Legenda głosi, że broniąc się
przed małżeństwem z rzymskim
senatorem, Agata została wtrą-
cona do domu rozpusty, gdzie
i tak zachowała czystość. Za-
męczono ją okrutnymi tortura-
mi i wreszcie wrzucono w ogień.

Mieszkańcy Katanii jej wstawien-
nictwu zawdzięczają uratowanie
miasta w czasie wybuchu wulka-
nu.

Wzywano jej wstawiennictwa
podczas burzy, pożaru. Jest pa-
tronką pielęgniarek, ludwisarzy
(producentów dzwonów) oraz ko-
miniarzy. Na obrazach bywa
przedstawiana z domem w pło-
mieniach.
8 lutego: Zapraszamy wszyst-
kich członków Żywego Różańca
(po drugiej Mszy św.). Tego dnia
obchodzimy rocznicę powstania
w naszej parafii Żywego Różańca.
Przy tej okazji uzupełnione zosta-
ną róże, w których nie ma pełnej
liczby 15 członków.
11 lutego: Matki Bożej z Lour-
des, Międzynarodowy Dzień Cho-
rych ustanowiony w 1993 roku
przez papieża Jana Pawła II.

Rycerze Niepokalanej mogą te-
go dnia zyskać odpust zupełny.
14 lutego: św. Cyryla i Metode-
go patronów Europy. Jest to dzień
modlitw za narody słowiańskie.
Św. Cyryl i Metody są twórcami
alfabetu słowiańskiego i pierwsi
przetłumaczyli Pismo Święte na
język słowiański.
25 lutego: Środa Popielcowa.
Tego dnia obowiązuje post ścisły,
tzn. spożywamy najwyżej dwa lek-
kie posiłki i tylko jeden posiłek
do syta (obowiązuje od 21 do 60
roku życia). Oczywiście powstrzy-
mujemy się od potraw mięsnych
(obowiązuje od 14 roku życia).
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Środa Popielcowa rozpoczyna
40-dniowy Wielki Post.

Jl 2, 2. 12 – 18
2 Kor 5, 20 – 6, 3
Mt 6, 1 – 6. 16—– 8

Teksty liturgiczne zachęcają do
pokuty za grzechy i do walki
z wadami, które nas oddalają od
zjednoczenia z Panem Bogiem.
Znakiem naszej dobrej woli roz-
poczęcia pracy nad uświęceniem
duszy jest posypanie głowy po-
piołem. Podczas posypania kapłan
mówi: „pamiętaj, że prochem je-
steś i w proch się obrócisz” al-
bo „nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. W tym dniu ka-
płan nie może odprawić Mszy św.
pogrzebowej.
Planowane Msze św. w Środę Po-
pielcową:

900 – dla dzieci szkolnych
z nauczycielami oraz dla dzieci
z przedszkola,

1100 – w Czerniewie w szkole
dla dzieci i dorosłych,

1500 – w Ełganowie w klubie,
1700 – w Trąbkach Wielkich

w kościele.

W dniach 21 – 22 lutego (sobota
i niedziela) odbędą się w naszej
parafii dni modlitw o trzeź-
wość. Przybędzie zaproszony ka-
znodzieja ze zgromadzenia księży
pallotynów z Ząbek k. Warszawy.
On też poprowadzi w tym roku
rekolekcje wielkopostne.

27 lutego, piątek: Droga Krzy-
żowa.

Przez cały Wielki Post w piątki
odbywać się będzie nabożeństwo
Drogi Krzyżowej o godz. 1500 dla
dzieci i o godz. 1700 dla dorosłych.

ks. E. Szymański

AKTUALNOŚCI GMINNE

� Przed świętami Bożego Naro-
dzenia w wielu szkołach naszej
gminy odbyły się spotkania wigi-
lijne połączone z jasełkami. Tra-
dycja wystawiania jasełek znana
jest w Polsce od bardzo dawna
lecz w PRL, ze względów ide-
ologicznych, w szkołach nie wol-
no było organizować przedsta-
wień upamiętniających narodzi-
ny Chrystusa. Po przemianach
ustrojowych w roku 1989 do

szkół powróciła, ku uciesze dzie-
ci, rodziców i nauczycieli, trady-
cja wystawiania jasełek. Mamy
nadzieję, że uczniom i nauczycie-
lom nie zabraknie inwencji, i że
w latach następnych będziemy
mogli wspólnie podziwiać nowe
inscenizacje.

� 10 stycznia br. w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej
w Sobowidzu, Amatorska Grupa
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Teatralna, działająca przy para-
fii w Mierzeszynie, przedstawiła
jasełka pt. „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Grupa ta skupia dzie-
ci, młodzież i dorosłych z Warcza
i Domachowa, natomiast organi-
zatorem, autorem, scenarzystą
i reżyserem w jednej osobie jest
nauczyciel ze Szkoły Podstawo-
wej w Warczu Krzysztof Kle-
pacz. Przedstawienie w Sobowi-
dzu oglądała również grupa dzie-
ci z Kłodawy, która skorzystała
z zaproszenia i nieodpłatnego
przewozu autobusem szkolnym.

� 6 stycznia br. odbyło się spo-
tkanie opłatkowe dla aktualnych
i byłych pracowników oświaty
z parafii Trąbki Wielkie. Po
Mszy św. o godz. 14.00 wszy-
scy zostali zaproszeni przez ks.
proboszcza do sali katechetycz-
nej, gdzie przy kawie i ciastkach
rozpoczęło się spotkanie opłat-
kowe. Po powitaniu przybyłych
przez ks. proboszcza, zaprezen-
tował się zespół muzyki dawnej
z Trąbek Wielkich. Pod kierow-
nictwem Janusza Beyera zespół
wykonał kilkanaście utworów
muzyki dawnej oraz kilka kolęd,
za co został nagrodzony dużymi
brawami. Następnie odśpiewano
wspólnie, pod przewodnictwem
organisty Jana Kelera, kilka ko-
lęd i łamiąc się opłatkiem złożono
sobie życzenia.

Ks. proboszcz na łamach „Ka-
ny” raz jeszcze dziękuje tym

wszystkim, którzy skorzystali
z zaproszenia i przybyli na to
spotkanie, a także tym, któ-
rzy spotkanie uświetnili muzyką
i przygotowali od strony organi-
zacyjnej.

� 30 grudnia 1997 r. odbyła się
uroczysta „opłatkowa” sesja Ra-
dy Gminy. Część pierwsza sesji
miała miejsce w Szkole Podsta-
wowej w Czerniewie, gdzie radni,
sołtysi i zaproszeni goście mogli
obejrzeć jasełka przygotowane
przez dzieci z miejscowej szkoły.
Jasełka poprowadzone pod kie-
rownictwem katechetki Marioli
Jankowskiej bardzo wszystkim
się podobały – aktorzy zostali
nagrodzeni brawami i. . . sło-
dyczami. Szczególne brawa za
odwagę należą się Agacie Woje-
wódce z Trąbek Wielkich, która
bez wcześniejszych prób, „awa-
ryjnie” zastąpiła muzyka – Ja-
nusza Beyera. Druga część sesji
odbyła się w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Leśny” w Zaskoczynie,
o którym pisaliśmy w stycznio-
wym numerze „Kany”. W części
roboczej sesji radni uchwalili
budżet na 1998 rok, który opie-
wa na kwotę ponad 10 mln zł.
W czasie przerwy w obradach
była możliwość zwiedzania Do-
mu i spotkania się z mieszkan-
kami, z czego prawie wszyscy
przybyli skorzystali. Jak zwy-
kle bardzo gościnnie podejmo-
wał wszystkich dyrektor DPS
Krzysztof Kowalski.
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Na część uroczystą zaproszo-
ny został ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz oraz ks. proboszczo-
wie z terenu gminy. Niestety,
ze względu na odbywającą się
w tym samym czasie kolędę ks.
biskupa dla księży naszego de-
kanatu, ich obecność okazała się
niemożliwa.

Tak więc we własnym gronie
została odśpiewana kolęda, a na-
stępnie przy opłatku i szampanie
wszyscy złożyli sobie życzenia
noworoczne.

� 1 stycznia br. powstało nowe
sołectwo – Cząstkowo. Do tej po-
ry miejscowość ta podlegała pod
sołectwo Postołowo. Mieszkań-
ców Cząstkowa czekają w naj-
bliższym czasie wybory sołtysa
i rady sołeckiej oraz uchwale-
nie wydatków sołectwa na br.
Obecnie w naszej gminie jest 25
sołectw.

� Z dniem 1 października ubie-
głego roku, na wniosek gminy,
Agencja Własności Rolnej Skar-
bu Państwa przekazała nieod-
płatnie gminie urządzenia wo-

dociągowe w Czerńcu, Zasko-
czynie, Domachowie i Warczu.
To ostatnie ujęcie, ze względu
na bardzo zły stan techniczny,
przeznaczone jest do likwidacji
i z tego względu do planu in-
westycji gminnych na br. zosta-
ło wprowadzone nowe zadanie,
a mianowicie rozbudowa wodo-
ciągu wiejskiego w Warczu.

� Z dniem 1 stycznia br., rów-
nież od AWRSP, gmina przejęła
nieodpłatnie sieci kanalizacyjne
i budynki świetlic w Zaskoczynie
i Domachowie. Budynki świetlic
są w złym stanie technicznym,
tak więc konieczne są remonty,
aby mogły służyć mieszkańcom.

� Trwa budowa hali sportowej
w Trąbkach Wielkich. Na ukoń-
czeniu są fundamenty oraz stalo-
wa konstrukcja hali, która znaj-
duje się na placu montażowym
u wykonawcy. Wartość robót wy-
konanych do końca 1997 r. wy-
nosi ponad 600 tys. zł.

S. D.

LEKARZ WYJAŚNIA
Do Ośrodka Zdrowia z nowymi książeczkami

Od 15 stycznia 1998 r. miesz-
kańcy gminy Trąbki Wielkie po-
sługują się nowymi książeczka-
mi zdrowia Rejestru Usług Me-

dycznych (RUM). Rejestr Usług
Medycznych to system zbierania,
analizowania i opracowywania in-
formacji o świadczonych usługach
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medycznych umożliwiający jedno-
cześnie ich rozliczanie. System ten
funkcjonuje już w wielu ośrod-
kach kraju, został opracowany dla
potrzeb oceny realnych kosztów
świadczeń leczniczych.

Podstawowym elementem sys-
temu RUM jest księżeczka zdro-
wia, dowód informacji o usłu-
gach, będący własnością pacjenta.
Książeczki można odbierać nieod-
płatnie w rejonowych Ośrodkach
Zdrowia (Trąbki Wlk., Sobowidz,
Mierzeszyn) po sprawdzeniu zgod-
ności danych osobowych z dowo-
dem osobistym.

Książeczka składa się z dwóch
części: Część stała – służy gro-
madzeniu ważnych informacji me-
dycznych – szczepienia, uczulenia,
choroby przewlekłe, inwalidztwo,
stale przyjmowane leki. Pacjent
sam może wpisać swoje dane per-
sonalne.

Część wymienna – to bloczek
imiennych kuponów z dwiema ko-
piami.

Kartka biała (oryginał) za-
wsze zostaje w książeczce pacjenta
i tworzy jego dokumentację me-
dyczną.

Kartka żółta (pierwsza kopia)
wyrywana, przekazywana do biu-
ra RUM, stanowić będzie podsta-
wę do gromadzenia danych i roz-
liczeń.

Kartka różowa (druga kopia)
– wyrywana, dołączana będzie do
historii choroby w poradni udzie-
lającej usługę.

Kupon w książeczce zdrowia
RUM jest uniwersalny i na nim
wypisywane będą porady lekar-
skie „specjalistyczne”, stomatolo-
giczne, skierowania na badania,
konsultacje, recepty. Książeczkę
RUM trzeba będzie przedkładać
przy każdorazowym korzystaniu
z usług medycznych (lekarskich,
pielęgniarskich, diagnostycznych,
rehabilitacyjnych). Tylko w na-
głych przypadkach świadczenia
będą udzielane bez książeczek.

Mieszkańcy gminy otrzymują
książeczkę za darmo. W razie
zniszczenia lub zagubienia uzy-
skanie nowej będzie odpłatne.
Osoby, które nie otrzymały książe-
czek z powodu wydrukowania na
kuponach błędnych danych, będą
mogły odebrać poprawione ksią-
żeczki w najbliższym czasie. Ci,
którzy nie mają uregulowanych
spraw zameldowania proszeni są
o dokonanie tego w jak najkrót-
szym czasie i dopiero wówczas
będą mogli uzyskać nowe ksią-
żeczki w Ośrodkach Zdrowia.

W przypadku wyczerpania czę-
ści wymiennej należy zgłaszać się
do odpowiednich Ośrodków w celu
otrzymania następnych kuponów.

Bardzo dziękuję wszystkim
sołtysom za zaangażowanie
w rozprowadzaniu książeczek
RUM wśród mieszkańców swo-
ich sołectw, co znacznie uła-
twiło pacjentom odbiór nowe-
go dokumentu stanu zdrowia.

Dorota Bąk
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ZAGROŻENIA RODZINY
List rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

To nie zbieg okoliczności ani
też przeoczenie liturgistów, że
następnego dnia po pełnym tkli-
wości i ciepła święcie Boże-
go Narodzenia Kościół ukazu-
je wiernym wstrząsający obraz
umierającego pod gradem ka-
mieni świętego diakona Szcze-
pana. Wbrew rzucającemu się
w oczy kontrastowi między tymi
dwoma uroczystościami, są one
jednak ze sobą dogłębnie zwią-
zane. W uroczystość Bożego Na-
rodzenia czcimy bowiem przyj-
ście na świat odwiecznej i nie-
zmiennej Bożej Prawdy, nato-
miast w święto dzisiaj obchodzo-
ne wspominamy heroiczne świa-
dectwo wierności tej Prawdzie,
złożone przez pierwszego chrze-
ścijańskiego męczennika, Szcze-
pana. Świadectwo to ma war-
tość ponadczasową, ponieważ je-
go aktualność dziś dla nas jest
równie wielka jak dla pierw-
szych chrześcijan, a może jesz-
cze większa, skoro, jak ze smut-
kiem stwierdzamy, wiara milio-
nów współczesnych chrześcijan
słabnie, a świadomość nieroze-
rwalnego związku, jaki istnieje
między odwieczną i niezmienną
Bożą Prawdą a dobrem moral-
nym i prawdziwą wolnością –
zanika.

Ojciec Święty Jan Paweł II
w encyklice Veritatis splendor
stwierdza ze smutkiem, że je-
steśmy świadkami zastraszają-
cych przykładów dechrystianiza-
cji współczesnej kultury. Ludzie
ulegają bowiem coraz szerzej
rozpowszechnianym opiniom, że
nie istnieje ani absolutna i nie-
zmienna prawda, ani też nie-
zmienne, niezależne od ludzkiej
woli, dobro moralne, oraz że każ-
dy człowiek ma prawo do usta-
nawiania sobie własnej prawdy
i własnego, jemu tylko odpo-
wiadającego, dobra moralnego,
bez liczenia się z prawdą i do-
brem ustanowionym przez Boga
i ogłoszonym w Dekalogu oraz
w Ewangelii.

W konsekwencji, jak mówi
Ojciec Święty, na oczach całe-
go świata okazywana jest po-
garda wobec ludzkiego życia
i nieustannie naruszane są pod-
stawowe prawa osoby ludzkiej.
Odrywając wolność od prawdy,
wielu współczesnych ludzi prze-
staje wierzyć, że tylko w Bogu
mogą znaleźć zbawienie i praw-
dziwą wolność. Oddalając się od
powszechnych i niezmiennych
norm moralnych, wprowadzają
do własnego życia i do życia in-
nych ludzi nieopisaną anarchię
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moralną, wyrażającą się między
innymi w zastraszającym wzro-
ście przestępczości, w brutaliza-
cji życia codziennego, w spek-
takularnych i coraz częstszych
zbrodniach popełnianych przez
zdemoralizowanych, nie odróż-
niających zupełnie dobra od zła,
pozbawionych jakichkolwiek śla-
dów sumienia, starych i młodo-
cianych złoczyńców. Anarchia ta
wyraża się także, o czym ostat-
nio mówi się tak dużo, w cią-
gle narastającym i wywołującym
trwogę zjawisku przemocy, ogar-
niającym wiele sfer życia współ-
czesnego człowieka. Widzimy je
nie tylko na ulicach, coraz mniej
bezpiecznych dla normalnego,
uczciwego człowieka; nie tylko
w publicznych środkach komu-
nikacji, pełnych grasujących zło-
dziei; wśród kierowców, prowa-
dzących z niezrozumiałą agresją
swoje pojazdy; na sportowych
stadionach, gdzie bezrozumna
agresja dochodzi już do zenitu;
ale także w różnych zakładach
pracy i urzędach, w jednostkach
wojskowych, w szkołach różnych
szczebli oraz w coraz większej
liczbie rodzin, od których tak
naprawdę zależy najwięcej i któ-
re w olbrzymiej mierze decydują
o moralnej kondycji całego spo-
łeczeństwa. Niestety, w wielu
naszych rodzinach panuje nie-
nawiść i trudna do zrozumienia
wzajemna wrogość ludzi, którzy

powinni być dla siebie najlepsi
i najbliżsi. Wrogość, która wyra-
ża się, jakże często, w brutalnym,
pełnym wulgarnych wyzwisk ję-
zyku i w fizycznym maltreto-
waniu słabszych członków rodzi-
ny, a także w niedostrzegalny
dla sąsiadów i osób postron-
nych sposób, w postaci cichego
i zimnego okrucieństwa, okazy-
wanego współmałżonkowi, ojcu,
matce, dzieciom czy innym do-
mownikom, a wyrażanego przez
ciągłe szyderstwa, pogardę oraz
moralne poniżanie i deptanie ich
godności.

Najczęściej za główną przy-
czynę zła i przemocy, widocz-
nych w wielu współczesnych ro-
dzinach, uważa się alkoholizm
i uleganie innym patologiom
przez ojców, matki bądź ich
dzieci. Bez wątpienia tak jest
w tysiącach przypadków. Bez
wątpienia to alkoholizm, narko-
mania i inne nałogi są przyczyną
niezliczonych ludzkich tragedii.
Jednak należy mieć świadomość,
że stanowią one tylko ich bezpo-
średnie przyczyny. Prawdziwych
źródeł różnych postaci zła, tra-
piących współczesne społeczeń-
stwa – a więc źródeł zbrodni,
kradzieży, rabunków, moralne-
go zdziczenia, kompletnego cyni-
zmu i degradacji moralnej tysię-
cy ludzi – należy szukać głębiej,
a mianowicie w negatywnych
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zmianach świadomości, spowo-
dowanych zatruwaniem ludz-
kich dusz przez fałszywe, zbrod-
nicze, bezbożne, wrogie człowie-
kowi, bo nie liczące się z jego
naturą, teorie i ideologie. To one
w głównej mierze odpowiedzial-
ne są za niszczenie i osłabianie
najważniejszej ze wszystkich, po-
nieważ naturalnej i stworzonej
przez Boga wspólnoty, jaką jest
rodzina. Wspólnoty, która jest
fundamentem życia społeczne-
go, najważniejszym przekaźni-
kiem niezbędnych dla przetrwa-
nia narodu wartości – kultu-
rowych, patriotycznych, religij-
nych i moralnych; ostoją miłości
i solidarności, a także głównym
twórcą kapitału ludzkiego, który
decyduje o dobrobycie i bezpie-
czeństwie całego społeczeństwa,
a który obejmuje takie war-
tości, jak: wykształcenie, zdro-
wie, uczciwość, ofiarność, praco-
witość, inicjatywę, odkrywczość,
zdolność do współpracy i szacu-
nek do prawa.

Gdy wnikliwie zanalizujemy
sytuację współczesnej rodziny,
okazuje się, że zagrożenia, jakie
ją osaczają w ostatnich dziesiąt-
kach lat, spowodowane są przede
wszystkim przez fałszywe teorie
człowieka, które z jednej stro-
ny widzą w nim tylko zwierzę,
zbyt szybko się rozmnażające
i przez to zakłócające równowagę
biologiczną świata – sprowadza-
jąc potrzeby ludzkie do fizjologii

i zaspokajania prymitywnych in-
stynktów – a z drugiej strony
czynią go równym Bogu, mó-
wiąc, że to człowiek, a nie Bóg,
tworzy obowiązujące zasady mo-
ralne i decyduje o tym, co jest
dobre, a co złe. To w owych fał-
szywych teoriach człowieka, gło-
szonych najpierw przez marksi-
stowski kolektywizm, a w ostat-
nich latach przez postmoderni-
styczny hiperindywidualizm, od-
rzucający istnienie obiektywnej
prawdy i obiektywnego dobra,
a co za tym idzie, odrzucający
także sumienie i rozróżnienie
dobra od zła – znajdują swoje
ideowe uzasadnienie, takie choć-
by zagrożenia dla współczesnej
rodziny, jak:

� Prawo do aborcji, które,
zgodnie ze słowami Matki Tere-
sy z Kalkuty, podważa ochronę
każdego życia i usprawiedliwia
każdą wojnę i każdą zbrodnię,
skoro rodzonej matce zezwala
zabić bez przeszkód własne, nie-
winne i bezbronne dziecko.

� Pornografia i przemoc, roz-
powszechniane przez pozbawio-
nych sumienia, żerujących na
najniższych instynktach i kie-
rujących się tylko chciwością,
osobników, którzy używają do
tego celu – telewizji, radia, ki-
na, plugawych gazet, obscenicz-
nych tekstów piosenek, satani-
stycznej muzyki i wideoklipów,
cynicznych kabaretów, a nawet
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Internetu. Niszczą one bardzo
skutecznie psychikę i charakter
ludzi, a zwłaszcza młodzieży.

� Dechrystianizacja, neopo-
gaństwo oraz sekularyzacja życia
publicznego i prywatnego, które
sprawiają, że religia, wraz z jej
nie dającymi się niczym zastąpić
wartościami, przestaje się liczyć;
i to nie tylko w życiu naro-
dów, lecz także rodzin i jedno-
stek. Wskutek tego bardzo wiele
rodzin, pozbawionych związków
z religią i osłabionych przez to
moralnie, szybko się rozpada, co
niesłychanie negatywnie wpływa
na wychowanie dzieci, powodu-
jąc zachwianie rozwoju ich oso-
bowości, zaburzenia emocjonal-
ne, narastanie agresji, poczucie
opuszczenia, braku bezpieczeń-
stwa itd.

� Konsumpcjonizm i hedo-
nizm, nakręcane i potęgowane
przez mającą na celu jedynie
zysk reklamę, zamykające wiele
współczesnych rodzin wyłącznie
w sferze pieniądza i nie dające-
go się niczym zaspokoić głodu
rzeczy.

� Odrzucanie tradycji – mo-
ralnych, religijnych i narodo-
wych – które prowadzi do ducho-
wego samobójstwa rodzin i naro-
dów, niszczy przy tym oparty na
tych wartościach ład społeczny,
ponieważ niepodobna ustanowić
takiego prawa i takiej władzy,
które bez wsparcia owych trady-
cji byłyby w stanie utrzymać na

wodzy ludzkie instynkty i wy-
tworzyć w społeczeństwie ko-
nieczne dla jego istnienia war-
tości, takie chociażby, jak życz-
liwość, solidarność, patriotyzm
oraz odpowiedzialność za siebie
i innych.

� Podstępne, bywa że i zbrod-
nicze, międzynarodowe sekty,
które żerując na ufności młodych
ludzi – zagubionych i poszukują-
cych oparcia duchowego – nisz-
czą ich osobowość i odrywają od
rodzin, czyniąc z nich bezwolne
narzędzia, realizujące niewolni-
czo ściśle określone, bynajmniej
nie duchowe i nie moralne, ce-
le przywódców owych rzekomo
religijnych grup.

� Bezrobocie i nie zawsze
prorodzinne prawodawstwo, de-
stabilizujące rodzinę, ułatwiają-
ce jej rozkład i osłabiające ją
ekonomicznie, co przejawia się
zwłaszcza w coraz większej nie-
dostępności mieszkań; w coraz
większym obciążaniu pracują-
cych rodziców podatkami, usta-
nawianymi przez polityków, po-
zostających pod presją swoich
grup nacisku; oraz w pozbawia-
niu rodziny prawa wychowywa-
nia dzieci na fundamentalnych
dla niej – moralnych i religijnych
– wartościach.

Mówiąc o zagrożeniach, które
stają dziś przed rodziną, a które
spowodowane są przede wszyst-
kim odchodzeniem wielu ludzi,
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instytucji, a nawet wielkich grup
społecznych od Prawdy, za któ-
rą oddał życie św. Szczepan, nie
wolno nam zapominać o wielkim
dobru, które tkwi w duszach
większości ludzi. Zło jest jaskra-
we i widać je z daleka. Przeraża
nas ono i przytłacza, ale na szczę-
ście ciągle jeszcze nie przeważa
nad ludzką życzliwością, dobro-
cią i solidarnością, które, choć
ukryte na co dzień, ujawniają
się tak spektakularnie w chwi-
lach próby i nieszczęść, jakie
spotykają bliźnich, takich cho-
ciażby jak podczas tegorocznej
lipcowej powodzi. W podobnych
momentach przekonujemy się,
że jesteśmy dobrym, wrażliwym
na nieszczęście innych narodem;
że tkwią w nas wielkie pokłady
chrześcijańskiej i głęboko ludz-
kiej miłości. I to jest wspaniałe.
Okazuje się bowiem, że ludzi
dobrej woli jest dużo, niepo-
równanie więcej niż złoczyńców.
Jednoczmy się więc w czynieniu
dobra, w przejawianiu naszej so-
lidarności i życzliwości. Czyńmy
to na co dzień: w pracy, w szkole,
w uczelni i w rodzinie. Z miłością,
która ma swoje źródło w Bogu –
naszym Stwórcy – wychowujmy
i przygotowujmy do życia nasze
dzieci i naszą młodzież.

Podstawową wychowawczą
pracę wykonuje przede wszyst-
kim rodzina i nikt nie jest w sta-
nie jej zastąpić. O wychowywa-
niu młodzieży nie mogą jednak

zapominać szkoły, w tym także
szkoły wyższe. Ponieważ to szko-
ły wyższe przygotowują kadry
kierujące wszystkimi dziedzina-
mi życia współczesnych społe-
czeństw. Ponieważ to od ich
absolwentów w decydującej mie-
rze zależy los państw i naro-
dów; ład moralny, prawo i pokój
społeczny; dobrobyt i poczucie
bezpieczeństwa milionów ludzi.
Nie wystarczy zatem kształcić
intelektualnie i zawodowo, na-
wet najlepiej i najnowocześniej,
studencką młodzież. Sama wie-
dza, sama sprawność zawodowa,
to za mało. Przeciwnie. Inte-
ligencja i wiedza, pozbawione
wymiaru moralnego, mogą być
groźniejsze dla ludzkości niż co-
kolwiek na świecie.

W XIX wieku, pod wpływem
materialistycznych i ateistycz-
nych filozofii, wiele europejskich
uniwersytetów, kierując się prze-
konaniem, że jedyną rzeczywi-
stością jest świat materialny, ze-
pchnęło na margines życia aka-
demickiego problematykę teolo-
giczną i wartości religijne, bądź
całkowicie je stamtąd usunęło.
W konsekwencji studia na wielu
uniwersytetach stały się całko-
wicie świeckie, a jednocześnie
odseparowane od tych wszyst-
kich problemów, które stawia
i rozwiązuje wyłącznie religia,
a od których człowiek nigdy nie
będzie w stanie się wyzwolić,
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ponieważ należą do jego natury,
która w swojej istocie jest religij-
na. Miało to i ma nadal negatyw-
ne konsekwencje dla kształce-
nia nowych pokoleń inteligencji.
Edukacja winna mieć bowiem
na celu nie tylko wykształcenie
intelektualne i zawodowe młode-
go człowieka. Równie ważnym,
a może nawet ważniejszym, jej
celem jest uformowanie mądre-
go, uczciwego, przygotowanego
do życia w rodzinie i kierującego
się dobrem wspólnym człowieka.
Bez uwzględnienia w programie
studiów młodzieży akademickiej

sfery wartości religijnych, mo-
ralnych, a także patriotycznych,
jest to nie do zrealizowania.

Mając tego świadomość, Ko-
ściół katolicki od dziesiątków lat
tworzy i rozwija katolickie uni-
wersytety, akademie i fakultety,
które mają za zadanie dać mło-
dzieży dobre wykształcenie inte-
lektualne i zawodowe, a jedno-
cześnie formację osobowościową,
patriotyczną, moralną.

Rektor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
Ks prof. Stanisław Wielgus

Problem alkoholowy w gminie

Problem alkoholowy w na-
szej gminie istnieje od dawna,
w związku z czym Rada Gminy
Trąbki Wielkie powołała Gminną
Komisję ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Trąbkach Wielkich.
W skład komisji wchodzą na-
stępujące osoby:

1. Henryk Elmanowski – rad-
ny, członek Zarządu Gminy,
przewodniczący komisji,

2. Krystyna Roda – kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,

3. Dorota Bąk – lekarz, kie-
rownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia,

4. Anna Michalska – radna, na-
uczycielka,

5. Anna Andreskowska – in-
spektor Urzędu Gminy,

6. Wiesława Błach – psycholog
Poradni Odwykowej,

7. Bogdan Baryła – st. sierżant
Komisariatu Policji,

9. Maria Sautycz – pedagog
szkolny,

10. ks. Edward Szymański.
Zarząd Gminy powołał tak-

że pełnomocnika Zarządu Gmi-
ny ds. Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych
w Trąbkach Wielkich – Krystynę
Roda.

Za profilaktykę i rozwiązy-
wanie problemów alkoholowych
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w gminie odpowiedzialni są: peł-
nomocnik Zarządu Gminy oraz
członkowie gminnej komisji.

Komisja jest ciałem opiniują-
cym, inicjującym i nadzorującym
wykonanie gminnego programu.

W szczególności do jej zadań
należy:

– współpraca z pełnomocnikiem
Zarządu Gminy przy konstru-
owaniu projektu gminnego pro-
gramu,

– opiniowanie decyzji o cofaniu
zezwoleń w przypadku naru-
szenia zakazu sprzedaży alko-
holu nieletnim i nietrzeźwym
lub zakłócenie porządku pu-
blicznego w miejscu sprzedaży
alkoholu lub najbliższej okoli-
cy,

– prowadzenie kontroli prze-
strzegania warunków sprzeda-
ży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych.

Bardzo ważnym zadaniem ko-
misji jest podejmowanie działań
zmierzających do poddania się
leczeniu odwykowemu osób uza-
leżnionych od alkoholu.

W stosunku do osób, które
w związku z nadużywaniem al-
koholu powodują rozkład życia
rodzinnego, demoralizują mało-
letnich, uchylają się od pracy albo
systematycznie zakłócają spokój
lub porządek publiczny, mogą być
podjęte czynności zmierzające do
orzeczenia przez sąd o zastoso-
waniu przymusu leczenia.

Na profilaktykę i rozwiązy-
wanie problemów alkoholowych
przeznaczono w 1997 r. 25.000
zł – środki pochodziły z budżetu
gminy oraz z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholo-
wych.

Środki uzyskane w ten sposób
były przeznaczone, zgodnie z za-
pisem ustawy, na zadania własne
gminy określone w gminnym pro-
gramie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych,
uchwalanym corocznie przez Ra-
dę Gminy.

W ubiegłym roku ze środków
przeznaczonych na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alko-
holowych sfinansowano między
innymi następujące zadania:

– profilaktykę wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej, tj. zorganizo-
wano szkolenie dla dyrektorów
i nauczycieli szkół podstawo-
wych (wg programu „Spójrz
inaczej”). Celem programu jest
wspieranie rozwoju osobowo-
ści dziecka i taki wpływ na
nie, aby radziło sobie lepiej
z rozwiązywaniem problemów,
wsparcie dziecka w trudnych
sytuacjach, tworzenie alterna-
tyw wobec sięgania po substan-
cje uzależniające;

– w szkołach wprowadzono do-
żywianie dzieci pozbawionych
niejednokrotnie ciepłego posił-
ku w domu;
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– zorganizowano dla dzieci z ro-
dzin alkoholowych i zaniedba-
nych środowiskowo dwudnio-
we warsztaty terapeutyczne
w miejscowości Garczyn.
Na warsztaty pojechały dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Czer-
niewie i w Sobowidzu, pod fa-
chową opieką nauczycieli i pe-
dagogów szkolnych: Violetty
Murawskiej i Marii Sautycz;

– szkoły z terenu naszej gmi-
ny zajęły się zakupem paczek
świątecznych (głównie słody-
cze) dla dzieci z rodzin alkoho-
lowych. Dla większości z nich
były to jedyne słodycze jakie
otrzymały na święta.
Dzięki staraniom ks. Edwar-

da Szymańskiego powstała przy
parafii wspólnota AA i Al-Anon
„Światełko”, których uczestnicy
zbierają się raz w tygodniu w każ-
dy wtorek o godz. 1700 w sal-
ce katechetycznej przy kościele
w Trąbkach Wielkich.

Są to wspólnoty dla Anoni-
mowych Alkoholików, mężczyzn
i kobiet, którzy dzielą się na-
wzajem swoim doświadczeniem,
siłą, nadzieją, aby rozwiązać swój
wspólny problem i pomagać in-
nym w wyzdrowieniu z alkoholi-
zmu.

Jedynym warunkiem uczest-
nictwa jest chęć zaprzestania pi-
cia. Nie ma w AA żadnych obo-
wiązkowych składek czy opłat. Są
oni samowystarczalni przez wła-
sne dobrowolne datki. Wspólnota

AA nie jest związana z żadną
sektą, wyznaniem, partią, orga-
nizacją lub instytucją.

Jej najważniejszym celem jest
pozostawać trzeźwym i pomagać
innym alkoholikom w zachowa-
niu trzeźwości.

Al-Anon to wspólnota osób
bliskich alkoholikom: żon, dzie-
ci, matek, sióstr, przyjaciół –
wszystkich, którzy cierpią na za-
burzenia zwane „współuzależnie-
niem”.

Żony alkoholików uczą się pra-
cować nad sobą, muszą zrozu-
mieć, że jest to choroba, że nie
są w stanie wyleczyć męża z tej
choroby, oraz że żona ma prawo
ratować siebie i swoje życie.

Trzeba pozwolić, aby alko-
holik spotykał się bezpośrednio
ze wszystkimi konsekwencjami
swego picia.

W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Trąbkach Wielkich
jest miejsce pierwszego kontaktu
– „punkt konsultacyjny” – dla
osób z problemem alkoholowym.
Tutaj można uzyskać informa-
cję o możliwościach leczenia osób
uzależnionych i członków ich ro-
dzin oraz informację o ruchach
samopomocowych.

Krystyna Roda
Pełnomocnik Zarządu Gminy
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Trąbkach Wielkich
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę 20 grudnia 1997
roku odbyło się posiedzenie Ra-
dy Duszpasterskiej wspólnie ze
starszymi ministrantami.

Tematem tego spotkania było
podsumowanie mijającego roku
1997 i plan na rok 1998 połączo-
ne ze spotkaniem opłatkowym.
Na tym spotkaniu wraz z ks. pro-
boszczem E. Szymańskim był też
z życzeniami ks. diakon Domi-
nik Cichy, który odbywa prakty-
kę w naszej parafii. Otwierając
to spotkanie ks. dziekan E. Szy-
mański powitał wszystkich ze-
branych i podziękował za liczny
udział.

Prosząc o uwagę podsumo-
wał mijający rok 1997 i zapoznał
nas z potrzebami na rok przy-
szły 1998. W swoim wystąpieniu
przypomniał, jak wielkich dzieł
dokonaliśmy w naszej parafii
w mijającym roku. Są to:

– założenie nowej posadzki w ko-
ściele z częściowym ogrzewa-
niem posadzki,

– wybudowanie i uruchomie-
nie dzwonnicy przy koście-
le z elektronicznym sterowa-
niem,

– odnowienie grobów przed ko-
ściołem,

– odnowienie drogi krzyżowej
i różańcowej,

– wymiana daszków na przybu-
dówkach plebanii,

– przebudowa sal katechetycz-
nych z ociepleniem i urządze-
niami kuchennymi i łazienko-
wymi,

– zakup krzeseł do prezbiterium
i odnowienie ław,

– założenie nowoczesnego na-
głośnienia w kościele.

Tego wszystkiego, jak stwier-
dził ks. dziekan, dokonaliśmy
z pomocą Bożą i wiarą, że będzie
tej wspólnocie służyć przez dłu-
gie lata. Dokonując podsumowa-
nia ks. E. Szymański podkreślił,
że byłoby to niemożliwe gdyby
nie tak wielkie zaangażowanie
zwłaszcza Członków Rady Para-
fialnej i starszych ministrantów
oraz ofiarna pomoc finansowa
rodziny parafialnej.

Choć przy różnego rodzaju
okazjach ks. dziękuje wszystkim
ofiarodawcom i wykonawcom, to
podczas kolędy wraz z przedsta-
wicielami Rady Duszpasterskiej
pragnie jeszcze raz podzięko-
wać bezpośrednio w ich domach.
Po wystąpieniu ks. proboszcza
w imieniu Rady jak i całej wspól-
noty parafialnej krótkiego pod-
sumowania dokonał przewodni-
czący Rady Józef Sroka. W swo-
im wystąpieniu stwierdził, że
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w tym roku mieliśmy szczegól-
ne okazje do mobilizacji swoich
wysiłków, gdyż miały tu miejsce
ważne wydarzenia.

Najważniejszym wydarze-
niem całej rodziny parafialnej
był jubileusz 10-lecia koronacji
obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej, który pobudził wiele serc
naszej wspólnoty.

Drugim, też bardzo waż-
nym wydarzeniem, był jubileusz
25-lecia pracy duszpasterskiej
ks. kanonika E. Szymańskiego
w naszej parafii, podczas które-
go jako parafianie dokonaliśmy
podsumowania historii jego pra-
cy wśród nas, jako wspaniałego
przewodnika pod względem du-
chowym jak i organizacyjnym.
Jego przykład niech będzie dla
nas wzorem w życiu prywatnym
i publicznym jako godny do na-
śladowania. Nawiązując do pod-
sumowania naszego wspólnego
dzieła w roku 1997 należy szcze-
gólnie podkreślić, że na pewno
byśmy tego nie dokonali, gdyby-
śmy nie mieli tak wspaniałego
przewodnika. Jednym z wielu
znaków jakie mogliśmy dostrzec
w tym sanktuarium Maryjnym,
jest na pewno zesłanie nam ta-
kiego duszpasterza jakim jest ks.
E. Szymański.

Za to dziękujemy Matce Bożej
Trąbkowskiej. Dziękujemy także

Tobie księże Edwardzie i życzy-
my Ci długich i zdrowych lat
życia, błogosławieństwa Bożego
na dalsze lata oraz stałej opie-
ki Matki Najświętszej, której się
tak oddajesz, abyś mógł jeszcze
przez wiele, wiele lat pracować
wśród nas.

Na zakończenie ksiądz wyra-
ził też podziękowanie dla Gminy
za wsparcie w budowie dro-
gi na cmentarz. Podziękował
też mieszkańcom wsi Czernie-
wo za oczyszczanie śmietników
na cmentarzu w roku mijają-
cym i przypomniał, że w roku
1998 dyżur ten przejmuje wieś
Ełganowo.

Na spotkaniu opłatkowym
już tradycyjnie, jak co roku,
ksiądz rozdawał drobne upomin-
ki uczestnikom, po czym na-
stąpiło łamanie się opłatkiem
i wszyscy składali sobie życzenia.
Księdzu życzyliśmy też spełnie-
nia marzeń, które nam wcześniej
ujawnił, a mianowicie, jego ma-
rzeniem najbliższym jest ufun-
dowanie nowych żyrandoli w ko-
ściele. Wierzymy, że te marzenia
się spełnią.

Spotkanie to zakończyliśmy
w atmosferze kolędowej.

Józef Sroka
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ŁAMIĄC SIĘ OPŁATKIEM. . .

Łódź, grudzień 1997 r.
Oto jesteśmy już w okresie Bożego Narodzenia. Przybliża się do

nas wielka Miłość z Betlejem. Dzielimy się tą nowiną z Przyjaciółmi,
życząc sobie nawzajem wszelkiego Dobra.

Myśli moje biegną do Was, Kochani, tak bliscy mojemu sercu.
Niech Dziecię Jezus Błogosławi Wam, umacniając Waszą Wiarę,

Nadzieję i Miłość, niech udzieli Wam zdrowia, mądrości i siły do
codziennej pracy, dającej zadowolenie.

Bądźcie zawsze wierni Matce Bożej, niech Ona dalej opiekuje się
z czułością Waszym Rodem i bliskimi Wam Osobami.

Łamiąc się Opłatkiem, zawierzmy Jej szczęśliwe spełnienie
naszych planów w Nowym Roku 1998. W Jej Macierzyńskie ręce
złóżmy z ufnością sprawy Pokoju i Dobra w naszej Ojczyźnie
i w Świecie.

Rozdzielając szczodrze świąteczne pozdrowienia i uściski, za-
pewniam o pamięci w modlitwie.

Anna Burdówna

TURNIEJ SOŁECTW

Jak już informowaliśmy
w grudniowym numerze „Ka-
ny”, rozpoczęła się czwarta edy-
cja Turnieju Sołectw.

A oto krótkie komunikaty
z dotychczas rozegranych kon-
kurencji.

Tenis stołowy
W dniu 14 grudnia 1997 roku

w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Sobowidzu rozegra-
no I turniej w tenisie stołowym,
w którym wzięło udział 38 za-
wodniczek i zawodników z 6 so-

łectw. Uczestnicy startowali w 4
kategoriach wiekowych od junio-
rów, przez seniorów i oldbojów
do weteranów.

Wśród kobiet w poszczegól-
nych kategoriach zwyciężyły:
Agnieszka Witoń z Sobowidza,
Elżbieta Koszałka z Sobowidza
i Irena Pydo z Ełganowa.

Wśród mężczyzn zwyciężyli:
Sławomir Tomczak z Sobowidza,
Sławomir Sebzda z Czerniewa,
Jerzy Ptach z Czerniewa i Cze-
sław Sebzda z Czerniewa.
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Turniej szachowy – pojedynek seniorów: Kazimierz Grochowalski z Mierzeszyna
kontra Mieczysław Goczewski z Trąbek Wielkich.

W turnieju tym wygrało so-
łectwo Czerniewo przed Ełga-
nowem, Sobowidzem, Trąbkami
Wielkimi, Gołębiewem Wielkim
i Kleszczewem.

Warcaby 100-polowe
W grudniu ubiegłego roku

w sali GOKSiR w Trąbkach Wiel-
kich odbył się I turniej w war-
cabach 100-polowych, w których
udział wzięło 48 zawodniczek
i zawodników z 9 sołectw. Uczest-
nicy startowali w 4 kategoriach
wiekowych: chłopcy i dziewczęta
w 2 kategoriach oraz juniorzy
i seniorzy.

A oto zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wśród pań: Nata-
lia Kamińska z Czerniewa, Anna

Brembor z Ełganowa, Danuta
Kosikowska z Czerniewa oraz
Urszula Kosikowska z Czernie-
wa.

Wśród mężczyzn zwyciężyli:
Dariusz Kosikowski z Czernie-
wa, Piotr Cieszyński z Czer-
niewa, Karol Kusaj z Ełganowa
i Wiesław Kosikowski z Czernie-
wa.

Jak nietrudno zauważyć, roz-
grywki te zdominowała rodzi-
na Kosikowskich z Czerniewa.
W turnieju zwyciężyło sołectwo
Czerniewo przed Ełganowem,
Kłodawą, Kleszczewem, Gołę-
biewem Wielkim, Łaguszewem,
Mierzeszynem, Trąbkami Wiel-
kimi i Trąbkami Małymi.
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Szachy
W dniach 3 i 4 stycznia br.

w skali GOKSiR w Trąbkach
Wielkich odbył się I turniej
w szachach, w którym wzięło
udział 47 zawodniczek i zawod-
ników z 8 sołectw. Zawodnicy
startowali w 4 kategoriach wie-
kowych, a mianowicie dziewczę-
ta i chłopcy, młodzicy, juniorzy
i seniorzy.

Wśród pań w poszczególnych
kategoriach zwyciężyły: Małgo-
rzata Sieniek z Ełganowa, Hele-
na Lataszewicz z Trąbek Małych,
Danuta Kosikowska z Czerniewa
i Irena Pydo z Ełganowa.

Wśród panów zwyciężyli:
Adam Cieszyński z Czerniewa,

Piotr Cieszyński z Czerniewa,
Sebastian Zielke z Kleszczewa
i Kazimierz Grochowalski z Mie-
rzeszyna. Drużynowo zwyciężyło
sołectwo Czerniewo przed Eł-
ganowem, Trąbkami Wielkimi,
Kleszczewem, Trąbkami Mały-
mi, Mierzeszynem, Kłodawą i Za-
skoczynem.

Przed nami jeszcze wiele dys-
cyplin i turniejów, tak więc
wszystkim uczestnikom życzy-
my samych zwycięstw i dobrej
zabawy.

O kolejnych rozgrywkach
w ramach 4 Turnieju Sołectw
będziemy informować w comie-
sięcznych komunikatach.

S. D.

JASEŁKA W SZKOLE

„Wigilia to marzenie dzieci,
choinka, bombki, srebrne wąsy
i gwiazda, która zawsze świeci nad
każdą drogą każdej nocy”.

Od 1990 roku w naszej szkole
obchodzimy Wigilię. Zwykle wysta-
wiamy jasełka lub scenki bożona-
rodzeniowe. Praca nad przygoto-
waniem tych przedstawień jedno-
czy wszystkich – uczniów i nauczy-
cieli. Niestety, wszyscy uczniowie
nie mogą brać udziału w jaseł-
kach. Zostają wybrani tylko naj-
lepsi. Przygotowanie szkolnej Wi-
gilii wnosi wiele radości i zamętu

w powolne życie naszej szkoły.
Uczniowie poznają smak ciężkiej
pracy aktora. Każdy z uczestników
przedstawienia ma jakieś pomysły
dotyczące inscenizacji i każdy ma
w sobie wiele entuzjazmu. Wszyscy
pracują wytrwale, bo chcą stwo-
rzyć piękne dzieło, które poruszy
serca i umysły widzów, które po-
zostanie w ich pamięci. Może to
właśnie dziś ujrzymy w nauczy-
cielu lub uczniu Jezusa, może to
właśnie dziś zrozumiemy, że jeste-
śmy sobie tak bliscy, choć na co
dzień dalecy.
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Wspólne przeżycie Wigilii przez
gości, rodziców, uczniów i na-
uczycieli to niezapomniane chwile
w życiu każdego człowieka – tego
małego i tego dużego.

Taka też była tegoroczna Wigi-
lia w naszej szkole. 19 XII 1997
roku odbyły się jasełka – długo wy-
czekiwana przez dzieci i nauczy-
cieli chwila, gdzie wszyscy wspól-
nie przeżywamy narodziny Pana
Jezusa. Tegoroczne jasełka przy-
gotowała pani Sabina Stolc z pa-
nią Barbarą Paradecką. Oprawę
muzyczną ze swoim zespołem fle-
towym i chórem przygotował pan
Janusz Beyer. Dekoracje wykonała
pani Monika Beyer. W jasełkowym
przedstawieniu brało udział wielu
uczniów z klas IV, V, VI i VII.
Przygotowania do tej uroczystości

były pracochłonne. Długo trwały
prace nad dykcją występujących,
nad dostrojeniem fletów do danej
sceny oraz nad przygotowaniem
chóru. Próby zaczęły się już na
początku grudnia. W końcu nade-
szła upragniona chwila – jasełka.
Na tę uroczystość przybyli nie tyl-
ko uczniowie i grono pedagogicz-
ne, ale także rodzice i zaproszeni
goście, na których przedstawie-
nie wywarło wielkie wrażenie. Na
koniec jasełek wszyscy dzieli się
opłatkiem i składali sobie życzenia.

„Wigilia to jest zamyślenie, co
wszystkich łączy i co boli, wigilia
to jest przypomnienie o naszej
zwykłej ludzkiej doli.”

Justyna Jaszewska (klasa VII)

Udział w jasełkach pozostanie niezapomnianym przeżyciem zarówno dla wykonaw-
ców, jak i dla pozostałych uczestników.
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Matkę Bożą

Trąbki Wielkie
Styczeń
25. Zbigniew Niemykin
26. Zygmunt Nakielski
27. Barbara Jaszczyk
28. Gerard Sławny
29. Piotr Konieczny
30. Ryszard Kowalski
31. Andrzej Zielke
Luty
1. Józef Sroka

Ireneusz Kołek
2. Janusz Marchewicz
3. Adam Antkowiak
4. Edward Ziemian
5. Jerzy Franuszkiewicz
6. Zygmunt Jaszczyk
7. Zygmunt Bławat
8. Jan Krawczyk
9. Mieczysław Buga

10. Stefan Płocke

11. Zenon Banaczyk
Witold Kosiński

12. Jan Kosiński
13. Dariusz Kosiński
14. Czesław Sulewski
15. Stanisław Gostomski
16. Krystyna Tkaczyk
17. Brygida Kinder
18. Agnieszka Dunst

Henryk Lewczuk
19. Adam Dunst
20. Jadwiga Górska
21. Paweł Formela
22. Roman Dunst
23. Jan Rogall
24. Wiesław Kempa
25. Tadeusz Dargacz
26. Józef Nieradko
27. Marian Wawrynowicz
28. Zenon Kulwikowski

Uwaga:

1. Rodzina mająca Obraz przynosi go do kościoła na wieczorną Mszę
św. Po Mszy św. zabiera go rodzina zapraszająca Matkę Bożą.

2. Członkowie rodziny przyjmują w tym dniu Komunię św., a jeśli
potrzeba, korzystają z sakramentu pokuty, by godnie, radośnie
i z czystym sercem przyjąć Bożą Matkę.

3. Proszę nie stawiać świec bezpośrednio przed Obrazem i nie przypinać
ozdób do Obrazu.

4. Msza św. dla rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej w ostatniej
dekadzie stycznia i w lutym będzie w sobotę 28 lutego o godz. 1700.
Wówczas można na tacę złożyć skromną ofiarę i dodatkowo nabyć
obrazek Matki Bożej Trąbkowskiej w cenie 10 zł. Również codziennie
przy zdaniu Obrazu można zaopatrzyć się w obrazek w zakrystii.

5. Około godz. 2000 do rodziny mającej Obraz przybędzie kapłan na
modlitwę wieczorną połączoną z Apelem Jasnogórskim.
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DLA DZIECI

Witamy was dzieci w ten zimowo-wakacyjny czas. Mamy
nadzieję, że wesoło i bezpiecznie spędzacie tegoroczne ferie.
Na luty przygotowaliśmy krzyżówkę z dłuższym hasłem, które
odkryjecie pod numerami od 1 do 30. Przypominamy, że nagrodę
za rozwiązanie krzyżówki nr 12 „NOC WIGILIJNA” wylosowała
Marta Jagła z Trąbek Wielkich. Gratulujemy.

1 26 30

2 6 18 22 4

3 1 9 21

4 12 28

5 10 17

6 24 25 3 16 8

7 13 29

8 2 11 5

9 27

10 23 7 15

11 14 19 20

1. W nazwie naszej wsi

2. Gra w kosza

3. Na głowie króla

4. Ziemniaczane kluski

5. Środa popielcowa

6. Wieczerza. . .

7. Boże. . .

8. Zimowe wakacje

9. Urodził się tam Jezus

10. Inaczej gromnica

11. Mała Danuta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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WIEŚCI Z KOŚCIELNEGO KIOSKU

W parafialnym kiosku sprze-
dajemy prasę kościelną, m. in.
Gwiazdę Morza, Rycerza Niepoka-
lanej, książki misjonarzy, kalenda-
rze, parafialne pismo „Kana” oraz
książkę o sanktuarium Maryjnym
w Trąbkach Wielkich, która zo-
stała wydana na 10-lecie koronacji
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.
Zachęcam wszystkich, by korzy-
stali z tej lektury, która ubogaca
nas wiedzą z życia i tradycji chrze-
ścijańskiej.

Pozwólcie, że posłużę się słowa-
mi Mikołaja Reja, które zacytuję:

„Cudze chwalicie swego nie
znacie, sami nie wiecie co posia-
dacie”.

Słowa te możemy skierować
i do nas katolików, którzy bar-
dzo często korzystamy z prasy
laickiej, mimo że bardzo często
odnosimy się do niej krytycznie,
a nie stać nas na przeczytanie
prasy katolickiej, która jest drogą
naszej wiary.

Myślę, że ten nowy rok 1998
wielu z nas rozpocznie z pra-
są katolicką. Życzę jednocześnie
wszystkim czytelnikom zdrowia
i wszystkiego co najlepsze oraz
w duchu wiary, zapraszam do kio-
sku.

Józef Sroka

POEZJA

Zaproszenie Trąbkowskiej Pani
Tu gdzie ziemia jest wspaniała, krzyż, figurka na rogatkach,
w Trąbkach z nami zamieszkała Pani nasza, Boża Matka.
Chce odwiedzin i miłości dla Dzieciątka co ma w rękach,
Tyś Królowa Wniebowzięta, w swym uczuciu świętych wdziękach.

Wypatruje, na nas czeka, bliskich i dalekich
Ona Matką jest dla wszystkich, pochwalona bądź na wieki.
Jakże Matki nie odwiedzić, która czeka w dzień w i nocy,
przecież z nami zamieszkałaś, by być nam tu ku pomocy.

Patronujesz tej wyżynie, której wiatry różne wiały,
by w kościółku co w nim mieszkasz, tulić region i kraj cały.
Z niego widzisz pracę w roli, trudy nizin, piękne gaje
ty przechodniu stań i odwiedź Panią co za nami staje.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Luty 1998

1. O zdrowie dla Teresy Ochlak,
godz. 830

2. Za ś. p. Witolda Piszczuka,
godz. 1000

Dziękczynna za wybudowanie
domu, w dniu imienin Marii
Papis, godz. 1700

Dziękczynna w 57 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Heleny i Mieczysława
Rucińskich, godz. 1900,
w domu Jubilatów

3. Za ś. p. Ryszarda Pikulę
4. Za ś. p. Annę i Jana Kardas
5. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży bł. Jerzego
Matulewicza – p. Czajkowej

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży bł. Michała
Kozala – p. Kusaj

7. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej Trąbkowskiej
– z róży bł. Karoliny
Kózkówny – p. Bębenek

8. Za ś. p. Łucję Jaszewską,
godz. 700

Za zmarłych z róży św.
Franciszka, z Czerniewa,
godz. 830

Za ś. p. Bronisława Iwanowi-
cza, godz. 1100

9. Za ś. p. Irenę Rogala oraz za
ś. p. Leona Cieszyńskiego

10. Za ś. p. Stefanię i Stefana
Homów oraz za ś. p. Mariannę
Bobkowską

11. Za ś. p. Mariannę Marczyńską
12. Za zmarłych z rodziny

Zieman, Groth i Piszczuków
13. Za ś. p. Irmgardę Marocką
14. Za ś. p. Wiktorię i Aleksandra

Kulów
15. Za zmarłych z rodziny

Zulewskich, Piechowskich
i Sierżantów, godz. 700

Za ś. p. Henryka Retzę,
godz. 830

16. Za ś. p. Zygmunta Jagłę
17. Za ś. p. Magdalenę Karasek

i za zmarłych z rodziny
Elmanowskich

18. Za ś. p. Esterę Kinder
19. Za ś. p. Bronisława

Iwanowicza
20. Za ś. p. Esterę Kinder
21. Dziękczynna w 18 rocznicę

urodzin Józefa Zulewskiego
oraz o zdrowie

22. Za ś. p. Franciszka Onasza i za
zmarłych z rodziny Onaszów
i Smuczyńskich, godz. 830

23. Dziękczynna w 25 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Janiny i Stefana Płocke

24. Za ś. p. Ksawerego
Felchnerowskiego

25. Za zmarłych z rodziny
Zulewskich (Ełganowo)

26. Za ś. p. Irmgardę Marocką
27. Za ś. p. Stanisławę i Józefa

Dopierałów
28. Dziękczynna za nawiedzenie

rodzin przez Matkę Bożą
Trąbkowską w lutym
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W PARAFII

2 lutego: Pierwsza rocznica chrztu Ewy Kula.

Rocznice sakramentu małżeństwa:
2 lutego: 57 rocznica sakramentu małżeństwa Heleny i Mieczysława
Rucińskich z Kleszczewa
17 lutego: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Marii i Ditera
Kisickich z Ełganowa
23 lutego: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Janiny i Stefana
Płocke z Trąbek Wielkich

Szanownym Jubilatom życzę obfitych łask Bożych
wypraszanych przez Matkę Bożą, naszą Panią

Trąbkowską oraz szczęśliwych i długich lat życia.
„Ad multos annos”.

ks. E. Szymański

Ogłoszenie:
W niedzielę 1 marca ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na
spłatę nowego nagłośnienia w kościele.

Przymierze Rodzin:
Spotkanie grupy B – w piątek 6 lutego o godz. 1900.
Spotkanie grupy A – w piątek 13 lutego o godz. 1900.
Obecność konieczna.

Składamy serdeczne podziękowanie
pani Annie Burdównie z Łodzi

za przesłane nam życzenia oraz za ofiarę
złożoną na cele naszej gazety.

Redakcja

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