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WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIE
Do moich Braci i Sióstr rodziny parafialnej

Dziękuję Bogu, naszemu Pa-
nu, za daną mi łaskę, iż mogłem,
kolejny, 26 już raz odwiedzić
wszystkie niemal rodziny parafii
podczas Bożonarodzeniowej wi-
zyty duszpasterskiej.

Dziękuję Wam, żeście z taką
życzliwością, gościnnością i do-
brocią otwierali swoje domy
i mieszkania, by razem ze swoim
duszpasterzem powierzyć Bożej
Opatrzności swoje rodziny, a na-
dzieje na lepsze jutro złożyć
w Sercu Matki Bożej. Dziękuję
z głębi serca naszym Radnym
z Rady Duszpasterskiej za po-
sługę i poświęcony czas.

Uważam za wyjątkową ła-
skę od Boga, że podsunął myśl,
by przeprowadzić Nawiedzenie
Rodzin przez Cudowny Obraz
Matki Najświętszej, naszej Pa-
ni Trąbkowskiej, i że mogę Jej
w tym Nawiedzeniu towarzy-
szyć, wędrując w każdy wieczór
do waszych domów, do waszych
mieszkań i razem z Wami zawie-
rzać Maryi każdą rodzinę parafii.
Nie uważam tego za ciężar, ale za
wielką radość. Jakże nie cieszyć
się z faktu, że prawie wszyscy
domownicy w rodzinach przyj-
mują Matkę Bożą przygotowani
przez przystąpienie do spowiedzi
św. i Komunii św.

W dniu 16 lutego (dzień pa-
pieski) upłynął rok od rozpo-
częcia Nawiedzania. Myślę, że
pogłębi ono miłość do Matki
Bożej we wszystkich rodzinach
parafii. Oby to się przejawiło
przez liczną obecność na Mszy
św. w każdą sobotę, dniu poświę-
conym liturgicznie Matce Naj-
świętszej. Spodziewam się, że
nie będzie odtąd rodziny, która
co roku w czasie wrześniowego
tygodniowego odpustu nie przy-
stąpiłaby do spowiedzi i Komunii
św. Niech to będzie rodzinny pre-
zent urodzinowy (8 września –
święto Narodzenia Matki Bożej)
dla Matki Bożej.

Dobre dziecko o mamusi pa-
mięta, do mamusi ze wszystkim
przychodzi, za mamusią tęsk-
ni i za mamusię się modli.
Jakże właściwe jest, by Mat-
ka Boża miała w tym sanktu-
arium wielu czcicieli. Niech to
wyrazi się w modlitwie różań-
cowej (we wszystkich publicz-
nych objawieniach Maryja prosi
o odmawianie różańca). Stąd ma
sens wspólnota Żywego Różańca
dla wspólnego uczczenia Maryi.
Wielki czciciel Matki Bożej, św.
Maksymilian Kolbe, pragnął cały
świat zdobyć dla Niepokalanej.
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Dziękuję Rycerzom Niepokala-
nej, którzy przez modlitwę ró-
żańcową w lecie przy kaplicach
różańcowych realizują to pra-
gnienie „szaleńca dla Niepokala-
nej”, a zarazem wypraszają łaski
dla siebie, dla parafii i Kościoła.
Nawet kwiaty przez wielu przy-
noszone na ołtarz Matki Bożej
są zewnętrznym wyrazem naszej
miłości do Niej.

Proszę nieustannie, aby obec-
na wśród nas w sanktuarium
Matka Boża, w zbliżającym się
Wielkim Jubileuszu wiary i Ko-
ścioła, zjednoczyła całą rodzinę
parafialną wokół Chrystusa, je-
dynego Zbawiciela wczoraj, dziś
i na wieki.

Dziękując Panu Jezusowi za
łaskę wiary, a Duchowi Świę-
temu za jej umocnienie w sa-
kramencie bierzmowania w ro-
ku poświęconym Trzeciej Osobie
Boskiej, Duchowi Świętemu, od-
nówmy w sobie potrzebę dawa-
nia świadectwa wiary w rodzinie
(nie powinno być nigdy tak, by
np. posyłać dzieci na Mszę św.,
a sami rodzice nie brali w niej
udziału). Niech przez Was Chry-
stus będzie obecny w urzędzie,
szkole, fabryce i pracy na roli.

I do Was kochana Młodzieży.
Na Was liczy Chrystus. Wy jeste-
ście przyszłością Kościoła. Przy-
pomniał Wam o tym Ojciec św.
na spotkaniu z młodzieżą całego
świata w ubiegłym roku w Pary-
żu. Prawie wszyscy przyjęliście

Ducha św. w sakramencie bierz-
mowania, by być dobrymi świad-
kami Chrystusa. Pozwólcie, że
zapytam, czy w każdą niedzie-
lę przychodzicie na spotkanie
z Chrystusem na Mszę św? A je-
śli jesteście, jak w niej uczestni-
czycie? (Ktoś mi powiedział, iż
przestał uczęszczać w niedzielę
na Mszę św. z powodu złego
zachowania młodzieży.) Czy pa-
miętacie o spowiedzi i Komunii
św., o rekolekcjach wielkopost-
nych? Jakie jest na co dzień
wasze słownictwo. Co z przyrze-
czoną do 18 roku życia trzeź-
wością? (Na pogrzebie kolegi
Tomka Sławińskiego było was
wielu, a w dniu następnym spo-
tkałem was tylu pijanych.) Czy
macie świadomość, że przy dys-
kotekowym lokalu jest kościół,
w którym mieszka Chrystus Eu-
charystyczny?

Do Was dziewczęta kieruję
pasterską prośbę – dbajcie o swo-
ją dziewczęcą godność. To dzię-
ki matkom w czasie rozbiorów
i niewoli narodowej przetrwała
Ojczyzna i wiara w Ojczyźnie.
Wy macie wychować sobie przy-
szłych mężów i ojców waszych
dzieci. Gdybyście w swojej obec-
ności nie pozwoliły na brudne
słowa, ordynarne przekleństwa
i nietrzeźwość chłopców, oczyści-
łybyście szybko zatrutą atmos-
ferę. Apeluję do Was dziewczęta,
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pomóżcie Matce Bożej zwycię-
żyć zło w parafii. Bądźcie Jej
pomocnicami.

Cieszy i to, że są w para-
fii oddani sprawie organizatorzy
imprez rozrywkowych i kultu-
ralnych, tak bardzo potrzebnych
młodzieży, by tworzyć przeciw-
wagę nałogom, zwłaszcza pijań-
stwu. Proszę was nie rozbijajcie
życia religijnego organizacją roz-
rywek w niedzielne przedpołu-
dnie. Nie ograniczajcie należnej
czci Chrystusowi, ale jako Jego
uczniowie budujcie Chrystusowe
Królestwo w sercach młodzieży.

Nadchodzi kolejny czas Wiel-
kiego Postu. W tym okresie
modlimy się często do nasze-
go Zbawiciela słowami: „Któryś
za nas cierpiał rany. . .” Jak ulżę
Jezusowi w dźwiganiu mojego
„krzyża”? Czy pomogę jak Szy-
mon Cyrenejczyk, może przez
porzucenie palenia papierosów,
picia alkoholu, by było więcej
uśmiechu a mniej łez w naszych
rodzinach i w oczach naszych
matek czy dzieci?

Przeżyjmy czas Wielkiego Po-
stu bez opuszczania niedzielnej

Mszy św., a dla przeproszenia
za grzechy przyjdźmy choć je-
den raz na Drogę Krzyżową
(jest w każdy piątek o godz.
1500 i 1700) lub Gorzkie Ża-
le (w każdą niedzielę o 1630).
Weźmy udział w parafialnych re-
kolekcjach w Wielkim Tygodniu
i oczyśćmy duszę z grzechów
w sakramencie pokuty (miło-
sierdzia). Pamiętaj: dla wielu
z nas na pewno będą to ostatnie
rekolekcje w życiu.

W Wielki Czwartek, Piątek
i Sobotę znajdźmy czas na spo-
tkanie z Chrystusem cierpiącym.
Dokonuje się bowiem dzieło na-
szego zbawienia. Ostrzeżenie Pa-
na Jezusa: „czuwajcie więc, bo
nie znacie dnia ani godziny” po-
twierdza rzeczywistość (w tym
roku jest dotąd więcej pogrzebów
niż chrztów).

Niech te słowa podyktowane
wielką miłością dotrą do wszyst-
kich parafian ku wielkopostne-
mu przemyśleniu.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Marzec 1998

1 marca: 1 niedziela Wielkie-
go Postu

Pwt 26, 4 – 10
Rz 10, 8 – 13
Łk 4, 1 – 13

Mojżesz poleca składanie ofia-
ry dziękczynnej za wyprowadze-
nie z niewoli egipskiej. Niewolą
człowieka jest grzech. Św. Paweł
wzywa do porzucenia grzechu
i wiary w zmartwychwstanie.
Przeciwko wierze walczy szatan,
który odważył się kusić Pana Je-
zusa. On działa i dziś, choć jego
wielkim osiągnięciem jest to, że
mało o nim i jego kuszeniu dziś
przepowiadamy. Wielu chrześci-
jan wręcz nie wierzy w ist-
nienie szatana. Pokusą szatana
jest podporządkowanie się tylko
sprawom materialnym oraz spły-
cenie wymagań ewangelicznych.
Pan Jezus zwyciężył go orężem
Słowa Bożego. My też pamiętaj-
my o tym orężu. „Opierajcie się
mu umocnieni w wierze”, uczy
św. Piotr Apostoł.
8 marca: 2 niedziela Wielkie-
go Postu

Rdz 15, 5 – 12. 17 – 18
Flp 3, 17 – 4, 1
Łk 9, 28b – 36

Podczas przemienienia na gó-
rze Tabor Apostołowie zobaczyli

majestat Pana Jezusa. Poczuli
się szczęśliwi i pragnęli trwać
w bliskości uwielbionego Pana,
który odsłonił przed nimi swo-
ją Boską naturę. Przed nami
także odsłania się inna rzeczy-
wistość, gdy czujemy zbliżający
się koniec życia, gdy spotykamy
Boga w drugim człowieku. Pew-
na kobieta wyznała: „widziałam
w papieżu Chrystusa”. Niekiedy
sam Bóg wchodzi w nasze życie
i dokonuje korekty – nawrócenia.
15 marca: 3 niedziela Wiel-
kiego Postu

Wj 3, 1 – 8a. 13 – 15
1 Kor 10, 1 – 6. 10 – 12
Łk 13, 1 – 9

Nie tylko w Ewangelii, ale stale
spotykamy się z katastrofami.
Ginie w nich człowiek, ginie
wielu ludzi. Czy to kara Boża?
Tak mawiają ludzie. Kto tak
mówi – bluźni, bo pomniejsza
wielkość Boga do roli zwykłe-
go sędziego. Chciałby zatrudnić
Boga w charakterze prawnika.
Nagła i niespodziewana śmierć
spotyka zarówno ludzi złych, jak
i dobrych. „Słońce Jego świeci
nad dobrymi i złymi.” Prośmy
Pana Boga, by zachował nas od
śmierci nieoczekiwanej. Śmierć
przemodlona, choćby nagła, nie
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jest zaskoczeniem. „Swięta Ma-
ryjo Matko Boża módl się za
nami grzesznymi teraz i w go-
dzinę śmierci naszej. Amen.”
22 marca: 4 niedziela Wiel-
kiego Postu

Joz 5, 9a. 10 – 12
2 Kor 5, 17 – 21
Łk 15, 1 – 3. 11 – 32

Ojciec nie czekał, sam wyszedł
skruszonemu synowi na spo-
tkanie i szeroko otworzył mu
ramiona. Taki jest Bóg, któ-
ry przekreśla wszystko to, co
było złe, i więcej do tego nie
wraca. Gdyby na spotkanie sy-
na marnotrawnego wyszedł jego
starszy brat, niewątpliwie wyli-
czyłby mu grzechy. My potrafimy
przebaczyć, ale pozostają w nas
urazy, pretensje. Kiedy ludziom
niewierzącym, grzesznym lepiej
się wiedzie w życiu, jesteśmy
wówczas podobni do starszego
z braci, który pozazdrościł swe-
mu bratu tucznego cielaka.

29 marca: 5 niedziela Wiel-
kiego Postu

Iz 43, 16 – 21

Flp 3, 8 – 14

J 8, 1 – 11

Pan Jezus kocha nas nawet wte-
dy, gdy popełniamy grzech, bo
ma moc go zgładzić. My najczę-
ściej potępiamy grzesznika, albo
jesteśmy pobłażliwi wobec grze-
chu. Pan Jezus nie rzucił kamie-
niem w grzesznicę, ale też nie
był dla niej pobłażliwy – nakazał
jej nie grzeszyć. Kiedy czuje-
my potrzebę usłyszenia takich
słów Jezusa, należy przystąpić
do sakramentu pokuty i oskar-
żyć samego siebie. Wówczas do-
świadczamy uzdrawiającej mocy
Chrystusa, a przed nami otwiera
się droga nowego życia w Duchu
Świętym.

ks. E. Szymański

ŚWIĘTA I WYDARZENIA

1 marca: Św. Kazimierza kró-
lewicza

Św. Kazimierz żył w latach
1458 – 1484. Był synem króla
Kazimierza Jagiellończyka. Je-
go wychowawcami byli histo-
ryk ks. Jan Długosz i św. Jan
Kanty. Umiał godzić obowiązki

państwowe z bogatym życiem
duchowym, modlitwą i dziełami
miłosierdzia. Zmarł w Grodnie
4 marca 1484 r. Ciało złożono
w katedrze wileńskej. W 1521
roku został kanonizowany. Po
wiekach znaleziono w trumnie
pieśń Maryjną przez niego uło-
żoną: „Już od rana rozśpiewana,
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chwal o duszo Maryję”. Jest pa-
tronem Polski i Litwy.
4 marca, środa: spowiedź św.
w Kleszczewie w klubie rolnika,
od godz. 1500.
5 marca, pierwszy czwartek
miesiąca: spowiedź św. dzieci
z Trąbek Wielkich, od godz.
1430.
6 marca, pierwszy piątek
miesiąca: nawiedzenie chorych
przez kapłana od godz. 800; ka-
techeza do dzieci w Ełganowie
około 1100; spowiedź św. dzieci
z wiosek, od godz. 1300; Droga
Krzyżowa z udzieleniem komu-
nii św. pierwszopiątkowej o godz.
1500; po Drodze Krzyżowej od-
wóz dzieci do wiosek; o godz. 1700

Droga Krzyżowa dla dorosłych
i Msza św. pierwszopiątkowa.
19 marca: Św. Józefa Oblu-
bieńca N. M. P.
Józef znaczy „Jahwe ocala”. Wie-
lu biblistów uważa, że Józef był
potomkiem patriarchy Jakuba.
Troszczył się o powierzonego mu
Jezusa i Jego Matkę. W Naza-
recie uczył Jezusa tego zawodu,
który sam wykonywał. Ojcowie
Kościoła ukazują Józefa jako ide-
ał męża i ojca oraz współuczest-
nika dzieła Wcielenia i Odkupie-
nia. Jest patronem Kościoła po-
wszechnego, licznych zakonów,
między innymi: loretanek, józe-
fitek i salezjanów. Jest patronem
Austrii, Hiszpanii, Czech, Por-
tugalii, Kanady. Jest patronem

miast, m. in. Kalisza oraz za-
wodów: stolarzy, drwali, stelma-
chów. Jest patronem rodzin ka-
tolickich oraz patronem dobrej
śmierci.
25 marca: Zwiastowanie Pań-
skie
Maryja „pełna łaski” do dzieła
Wcielenia przygotowana była od
zarania dziejów. Zapowiedział Ją
Bóg już w raju. Na posłannic-
two Archanioła Gabriela Mary-
ja odpowiedziała pełnym wiary
słowem „tak”. „Oto ja służebni-
ca Pańska, niech mi się stanie
według słowa twego.” Nie wy-
starczy tylko podziwiać postawę
Maryi, ale trzeba naśladować Jej
gotowość wypełnienia woli Bożej.
Na pamiątkę Zwiastowania sły-
szymy codziennie głos dzwonów
o godz. 600, 1200, 1800. Odma-
wiamy wtedy „Anioł Pański” za
naszego papieża. On nas o tę
modlitwę prosił w dniu wyboru
na Stolicę Piotrową.
W marcu kontynuujemy:

� Nowennę do Matki Bożej w in-
tencji kandydatów do sakra-
mentu bierzmowania, rozpo-
czętą 7 lutego. Kandydaci bio-
rą udział w nowennie w każdą
sobotę o godz. 1700.

� Nowennę do Matki Bożej w in-
tencji dzieci przygotowujących
się do I Komunii św. i ich
rodziców, rozpoczętą w sobotę
28 lutego.
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W marcu w każdy piątek odbywa
się nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej dla dzieci o godz. 1500 i dla
dorosłych o godz. 1700 z Mszą
św.
W każdą niedzielę Wielkiego
Postu zapraszam do udziału
w Gorzkich Żalach o godz. 1630,
po których odprawiana jest Msza
św. wieczorowa.
Za udział w Drodze Krzyżo-
wej i Gorzkich Żalach może-
my zyskać odpust zupełny, czyli
darowanie kary czyśćcowej za
popełnione grzechy. Warunkiem
zyskania odpustu, poza udzia-
łem w nabożeństwie, jest stan
łaski uświęcającej oraz odmówie-
nie „Ojcze nasz”, „Wierzę w Bo-
ga” oraz dowolnej modlitwy na
intencję Ojca św.

25 marca przypada 6 rocznica
ustanowienia Metropolii Gdań-

skiej i wyboru biskupa Tade-
usza Gocłowskiego na Arcybi-
skupa Metropolitę Gdańskiego.
Módlmy się za naszego Arcypa-
sterza.
W niedzielę 29 marca o godz.
1700 podczas Mszy św. wieczoro-
wej ks. biskup Zygmunt Pawło-
wicz udzieli sakramentu bierz-
mowania kandydatom z klas VII
i VIII. Proszę o zgłoszenie się
do 15 marca tych dorosłych,
którzy nie mogą zawrzeć sa-
kramentu małżeństwa z powodu
braku bierzmowania. Kandyda-
ci z polecenia ks. biskupa mają
dodatkową katechezę parafialną
w każdą niedzielę o godz. 1200.
Wszyscy kandydaci jako pamiąt-
kę bierzmowania nabędą Pismo
Święte Nowego Testamentu. Bę-
dzie w nim wpis ks. biskupa.

ks. E. Szymański

PROCESJE JEROZOLIMSKIE
czyli Droga Krzyżowa

Przywykliśmy do krzyża. Nie
dziwi nas też widok papieża Po-
laka, dźwigającego krzyż w cza-
sie odprawiania Drogi Krzyżowej
w rzymskim Koloseum w Wielki
Piątek. Przez ile miejsc ziemi
przeszedł ten Krzyż, ilu lu-
dzi przygotował na cierpienie
a nawet do męczeńskiej śmierci!

Krzyż jest bramą, przez którą
Chrystus nieustannie wchodzi
w nasze życie. Czynimy znak
krzyża w Imię Ojca i Syna i Du-
cha Świętego, zapraszając Boga,
aby wszedł w nasze serca przez
krzyż. Przemija wszystko, a trwa
krzyż. Przez krzyż trwa Bóg
w nas i w otaczającym świecie.
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Ewangeliczne relacje wzbo-
gacone pismami apokryficznymi
(Apokryfy są to poza ewangelijne
pisma o życiu i czynach Pana Je-
zusa) wystarczyły, by krzyżowa
droga Chrystusa stała się źró-
dłem szczególnego nabożeństwa,
zwanego Drogą Krzyżową. Nie
od razu miała dzisiejszą formę
14 stacji. Dla pierwszych chrze-
ścijan podstawowe znaczenie ma
krzyż – znak pojednania ludzi
z Bogiem. Spod krzyża płyną ży-
ciodajne strumienie sakramen-
tów świętych. Z krzyża rozpoczy-
na Chrystus swoje królowanie.
Przez kilka pierwszych wieków
nabożeństwo do Męki Pańskiej
skupia się wokół krzyża, któ-
ry odnalazła św. Helena, matka
cesarza Konstantyna. W średnio-
wieczu wielu chrześcijan z Euro-
py pielgrzymowało do głównych
sanktuariów Jerozolimy, w tym
na Kalwarię i do Grobu Pań-
skiego, aby przejść drogę, którą
szedł Chrystus z krzyżem na
ramionach. Wyprawy krzyżowe
spotęgowały ruch pielgrzymko-
wy. Krzyżowcy ważniejsze miej-
sca uświęcone męką Zbawiciela
upamiętnili, wznosząc wspaniałe
świątynie. Niektóre z nich prze-
trwały do naszych czasów. Wtedy
to narodził się zwyczaj rozwa-
żania męki Pana przez tych, co
nie mogli pielgrzymować do Zie-
mi Świętej, w oparciu o zapisy
ewangeliczne, apokryficzne i re-
lacje pielgrzymów. Tak powoli

zaczyna kształtować się Droga
Krzyżowa w dzisiejszej formie.

Od czasu, gdy opiekę nad
miejscami świętymi objęli fran-
ciszkanie, którzy podjęli się nie
tylko oprowadzać pielgrzymów
ale, i przewodzić modlitwie, na-
bożeństwo do Męki Pańskiej, zo-
staje rozszerzone na wszystkie
klasztory franciszkańskie. Obok
rozważania Męki Pańskiej po-
wstają też w średniowieczu na-
bożeństwa do pięciu ran Pana
Jezusa, do Serca Jezusowego, do
Świętej Krwi, do Świętego Obli-
cza i Boleści Maryi. Wspomnę tu,
że z tego nabożeństwa do Matki
Bolesnej stojącej pod krzyżem
zrodziły się Gorzkie Żale.

W Polsce, w mieście królew-
skim Krakowie, w 1595 r. po-
wstało bractwo Męki Pańskiej,
by współcierpieć z Chrystusem
i Jego Matką Bolesną. Ówczesny
papież Klemens VIII je zatwier-
dził, a papież Paweł V obdarował
odpustami i podniósł do rangi
Arcybractwa, które organizowa-
ło uroczyste procesje w Wielki
Czwartek i Wielki Piątek po
ulicach miasta.

Byli bogaci pielgrzymi, którzy
powróciwszy z miejsc świętych
odtwarzali miejsca Męki Pań-
skiej w postaci tzw. kalwarii,
wybierając nawet do tego tereny
przypominające położenie Jero-
zolimy. Budowano monumental-
ne kaplice Męki Pańskiej, dołą-
czając do nich kaplice związane
z życiem Matki Bolesnej.
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Pierwszą monumentalną kal-
warię wybudował Mikołaj Ze-
brzydowski i jego potomkowie
na przestrzeni dwóch wieków
począwszy od 1602 roku. Kalwa-
ria Zebrzydowska stała się wzor-
cem dla innych, powstających
zwłaszcza przy franciszkańskich
klasztorach. Powstały w tym cza-
sie, niemal równolegle, kalwaria
w Pakości, Wejherowie (Kaszub-
ska Jerozolima), Wambierzycach
(Ziemia Kłodzka), na Górze św.
Anny oraz Kalwaria Pacławska
koło Przemyśla. Nabożeństwa
Męki Pańskiej przybrały na zna-
czeniu, gdy papieże ubogacili je
odpustami w XVII wieku, a Ka-
pituła Generalna Zakonu Fran-
ciszkanów zleciła przełożonemu
zakonu troskę o nabożeństwo
Drogi Krzyżowej i fundowanie
Drogi Krzyżowej w klasztorach
tego Zakonu.

Od XVIII wieku Droga Krzy-
żowa w 14 stacjach jest zakła-
dana w kościołach franciszkań-
skich. Gorliwym propagatorem
14 stacji Drogi Krzyżowej był
św. Leonard (1676 –1751). Jemu
to zlecił papież Benedykt XIV
założenie w 1750 r. Drogi Krzy-
żowej w rzymskim Koloseum.

Historia nabożeństwa Dro-
gi Krzyżowej w Polsce zbiega
się z upowszechnieniem tylko

w polskich kościołach nabożeń-
stwa Gorzkich Żali. Odprawiano
je pierwszy raz w 1707 roku
w warszawskim kościele Święte-
go Krzyża. Do rozpowszechnie-
nia tych nabożeństw w Wielkim
Poście przyczynili się franciszka-
nie (jak i do jasełek) przez misje
św., rekolekcje i zakładanie stacji
Drogi Krzyżowej w swoich klasz-
torach i kościołach, gdzie gło-
sili nauki misyjne. Przyznanie
przez kolejnych papieży wszyst-
kim wiernym prawa do zyska-
nia odpustów Drogi Krzyżowej,
spowodowało szybki rozwój tego
nabożeństwa.

Najnowsze przepisy odpusto-
we dotyczące nabożeństwa Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali wydał
papież Paweł VI w 1967 r. Warun-
kiem zyskania odpustu zupeł-
nego (czyli zyskania darowania
całej kary za popełnione grzechy,
choć wyznane w sakramencie
pokuty) jest:
� być w stanie łaski uświęcającej;
� rozważać Mękę Pańską przed

14 krzyżami wzbogaconymi
często obrazami przedstawia-
jącymi stacje jerozolimskie;

� wymaga się przechodzenia do
poszczególnych stacji (przynaj-
mniej przewodniczący lub mi-
nistranci).

ks. E. Szymański
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MITYNG OTWARTY AA I AL-ANON

28 stycznia bieżącego roku od-
było się spotkanie przeznaczone dla
rodzin (wraz z dziećmi), w któ-
rych występuje problem alkoholowy,
zorganizowane przez Pełnomocni-
ka Zarządu Gminy ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Spotkanie rozpoczęło się
Mszą świętą, po której wszyscy obec-
ni udali się do salki katechetycznej
przy kościele parafialnym w Trąb-
kach Wielkich. W spotkaniu tym
uczestniczyły rodziny z problemem
alkoholowym z terenu naszej gminy
oraz zaproszeni goście: wójt gminy
Stanisław Dziemiński, członkowie
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, ks. Edward Szymański
oraz grupy trzeźwościowe AA i Al-
-Anon z Gdyni, Tczewa i Pruszcza
Gdańskiego.

Głównym celem spotkania był
udział w „Mityngu Otwartym”.

Na mityngu alkoholicy z gru-
py samopomocowej AA wypowiadali
się, co było przyczyną picia alkoholu
i przyczyną podjęcia decyzji o ko-
nieczności zmiany w ich życiu oraz
jak wygląda ich obecne – trzeźwe
życie.

Jedna z uczestniczek spotkania
– żona alkoholika, bardzo otwar-
cie opowiadała o wspólnym życiu
z mężem alkoholikiem, gdzie pomoc
znalazła właśnie w grupie Al-Anon.
Na początku miała opory przed
pójściem „na grupę”, obawiała się,
że może to być potraktowane jako

publiczne przyznanie się do alko-
holizmu męża. Momentem przesą-
dzającym o tym, że zdecydowała się
na pójście „na Al-Anon” było zrozu-
mienie, że alkoholizm to choroba.
Po pewnym czasie zachęcała żony
alkoholików do uczestnictwa w gru-
pie samopomocowej, aby znaleźć dla
siebie możliwy do zaakceptowania
styl życia. Uczestnictwo w Al-Anon
daje szansę na zmniejszenie lęku
i osamotnienia, odkrywa istnienie
wielu innych ludzi mających po-
dobne problemy i przeżywających
podobne cierpienie.

Od tej chwili może się rozpocząć
proces zdrowienia.

Po mityngu odbył się poczę-
stunek oraz wspólna zabawa przy
dźwiękach muzyki zespołu „Chłopcy
po remanencie” z Gdyni. Zespół mu-
zyczny urozmaicał spotkanie kon-
kursami, nagradzanymi drobnymi
upominkami.

Spotkanie to pokazało, że pro-
blem alkoholizmu w naszej gmi-
nie dotyka znacznej grupy rodzin
i warto organizować takie spotkania
w celu zapoznania się i szukania po-
mocy w grupach samopomocowych
AA i Al-Anon.

Na tym spotkaniu wszyscy ba-
wili się wyśmienicie, wbrew ogólnie
przyjętym zwyczajom, że zabawa
bez alkoholu nie może być udana.

Krystyna Roda
Pełnomocnik Zarządu Gminy
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

11



MŁODZI ARTYŚCI Z SOBOWIDZA

Każde dziecko ujawnia swe za-
interesowania, możliwości twór-
cze i zamiłowanie do tworze-
nia. Dzieci z ogromnym zain-
teresowaniem i zaangażowaniem
uprawiają działalność plastyczną,
muzyczną, poetycką i literacką.
Lubią mieć kontakt z dziełami
sztuki, uczestniczyć w tworzeniu
dzieła.

Sztuka jest dla nich potrze-
bą, która wypływa z ich wnętrza.
Sprawia ona, że dzieci tworząc
przeżywają emocje, które kon-
struktywnie wpływają na ich psy-
chikę.

W wieku szkolnym dzie-
ci spontanicznie podejmują pró-
by tworzenia. Dzięki twórczości
uczeń w szkole ma tę wielką,
„bezsłowną” możliwość „wypo-
wiedzenia siebie”.

Naturalny pęd do twórczości
„wspierany” delikatnie przez na-
uczyciela daje to, że uczniowie
osiągają piękne rezultaty. A ja-
kie? to za moment. . .

W dniu 2 stycznia o godz.
18 w galerii „Atelier” Staromiej-
skie Centrum Kultury w Kra-
kowie ogłosiło wyniki ogólno-
polskiego konkursu plastycznego
„Świat Bruno Schulza” – ilustra-
cje do wybranego utworu lite-
rackiego Bruno Schulza. Wśród
laureatów wyróżnień znalazła się:

młodzież Pracowni Plastycznych
SCKM w Krakowie oraz młodzież
z Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Jarosławiu, mło-
dzież Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Jordana w Krako-
wie, młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki
w Sobowidzu. Nagrodzeni ucznio-
wie ze szkoły w Sobowidzu to:
Dagmara Czapiewska, Anna Ko-
sidło, Marta Laskowska, Joan-
na Formela, Karolina Kozaczuk,
Piotr Zarzycki, Angelina Nowo-
grodzka, Mieczysław Nowaczyń-
ski, Joanna Szeremeta, Karolina
Makurat.

Dzieci wypracowały sobie ten
sukces długą, cierpliwą pracą oraz
talentem. Poznały życie i twór-
czość literacką Bruna Schulza,
która nie jest łatwą w odbio-
rze. Odbyły dużo rozmów, prób
plastycznych oraz włożyły dużo
pracy w swoje dzieła, podczas
zajęć Kółka Plastycznego i Koła
Myślenia Twróczego w szkole.

Nagrody i dyplomy przesłano
pocztą. Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Sobowidzu pani Barbara
Harbul wręczyła je uczniom pod-
czas apelu szkolnego.

Radość uczniów była ogromna,
zapewne Rodzice także cieszyli się
sukcesem swoich pociech.

Aleksandra Nowogrodzka
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Rodzina – ilustracja do opowiadania Bruno Schulza
Dagmara Czapiewska, kl. V a
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Rachela – ilustracja do opowiadania Bruno Schulza „Jesień”
Anna Kosidło, kl. V a

Ilustracja do opowiadania Bruno Schulza „Wesele żydowskie”
Piotr Zarzycki, kl. VI a
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NASZE FIRMY – „Oceanic”

Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczno-Kosmetyczne „Oceanic”
powstało w 1982 roku jako jedna
z firm wchodzących w skład Gru-
py Przedsiębiorstw Inter-Fra-
grances.

Założycielem Grupy był inż.
chemii Ignacy Soszyński, któ-
ry działalność w branży kosme-
tycznej rozpoczął w roku 1937,
najpierw w Polsce, a potem we
Francji i w Maroku. Obecnie
właścicielem firmy jest jego syn,
Wojciech Soszyński, który kon-
tynuuje tradycję rodzinną.

Pełnomocnikiem właściciela
jest mgr Krystyna Szawłowska.

„Oceanic” specjalizuje się
w produkcji kosmetyków me-
dycznych oraz środków dezyn-
fekcyjnych.

Siedzibą dyrekcji wraz z hur-
townią farmaceutyczną i apteką
jest Sopot, zaś nowoczesny Za-
kład produkcyjny położony jest
w Trąbkach Małych. Teren za-
budowy – działka o pow. 3 ha
położona jest na terenie ekolo-
gicznym i jest w pełni zagospoda-
rowana – posiada systemy zasi-
lania wodnego i energetycznego,
kanalizacji zewnętrznej i wstęp-
nego oczyszczania ścieków.

Zakład w Trąbkach Małych
rozpoczął produkcję w 1986 r.

Początkowa produkcja, to ko-
smetyki pielęgnacyjne serii New
Life, New Wave, Cecily oraz ko-
smetyki dla dzieci Joy Kid.

Znaczna część produkcji eks-
portowana była do krajów Euro-
py, Ameryki i Azji.

Perspektywiczna polityka roz-
wojowa firmy pozwoliła na prze-
kształcenie asortymentu pro-
dukcji w kierunku kosmety-
ków medycznych, przeznaczo-
nych dla osób z chorobami aler-
gicznymi i o wrażliwej skórze.
Jesteśmy jedynym w kraju, a tak-
że w Europie, producentem tak
szerokiej, bo obejmującej ponad
80 wyrobów serii kosmetyków
medycznych. Takie serie jak:
„pomarańczowa” bezzapachowa
seria AA, „zielona” biologicznie
aktywna seria AA z zapachem
bezpiecznym dla alergików, seria
AA pielęgnacyjna dla niemowląt
i dzieci oraz seria lecznicza PZ
zdobyły uznanie i zaufanie mi-
lionów klientów w całym kraju.

Perfekcyjna jakość wyrobów
potwierdzona została m.in. Zło-
tym Medalem na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich
1995 r., nagrodą „Produkt Roku
1997” Polskiego Klubu Bizne-
su, nagrodą „Doskonałość Roku
1997” Redakcji Twojego Stylu
i innymi.
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Zabudowania firmy „Oceanic” w Trąbkach Małych.

Zakładowe laboratorium ba-
dawcze, zatrudniające wysokiej
klasy specjalistów z dziedzi-
ny chemii i biotechnologii, ści-
śle współpracuje przy opraco-
wywaniu i wdrażaniu wyrobów
z technologiami renomowanych
firm kosmetycznych, grupą spe-
cjalistów lekarzy dermatologów
oraz wyspecjalizowanymi insty-
tutami naukowymi.

Każdy produkt przechodzi
szczegółowe specjalistyczne te-
sty kliniczne i dermatologiczne
dla osób z chorobami alergiczny-
mi i o wrażliwej skórze w Gdań-
skiej Akademii Medycznej oraz
państwowym Zakładzie Higieny.

Każdego roku opracowuje się
około dwudziestu nowoczesnych

wyrobów w pełni odpowiadają-
cych światowym trendom w tej
dziedzinie.

Dużym bogactwem zakładu
jest jego potencjał ludzki. Spo-
śród 50 zatrudnionych w zakła-
dzie, ponad 50 % stanowią osoby
z wyższym i średnim wykształ-
ceniem. Jest to warunek nie-
zbędny dla zapewnienia prawi-
dłowości procesów nowoczesne-
go zarządzania, zabezpieczenia
poziomu prac badawczo-rozwo-
jowych, a także obsługi nowo-
czesnych maszyn i urządzeń.

Najbliższe plany inwestycyj-
ne zakładu przewidują:
� automatyzowanie istniejących

ciągów produkcyjnych;
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� budowę specjalistycznej hali
produkcji leków – dokumenta-
cję zatwierdzono w Instytucie
Leków;

� inwestycje proekologiczne, jak
wymiana ogrzewania oraz mo-
dernizacja oczyszczalni ście-
ków.

Krystyna Szawłowska
Pełnomocnik

Od redakcji
Znaczna część pracowników

Zakładu mieszka na terenie na-
szej gminy, tak więc oni i ich
rodziny dzielą losy tej firmy, któ-
ra przechodziła również ciężkie
chwile. Obecnie firma przeżywa
prosperitę, o czym świadczą naj-
bliższe plany inwestycyjne. Pani
Krystyna Szawłowska, jak rów-
nież dyrektor Zakładu w Trąb-

kach Małych, Krzysztof Sadow-
ski, bardzo przychylnie traktują
organizatorów różnych imprez
w naszej gminie, jak np. Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej,
GOKSiR czy chociażby nasze
Przymierze Rodzin. Przy organi-
zacji turniejów, festynów, okazjo-
nalnych spotkań, np. niepełno-
sprawnych czy ludzi starszych,
nigdy nie odmawiają pomocy rze-
czowej na nagrody czy upominki,
w postaci swoich bardzo dobrych
wyrobów. W imieniu wszystkich
organizatorów, na łamach „Ka-
ny”, redakcja serdecznie dzięku-
je za wszystko co było oraz życzy
pełnej realizacji planów inwesty-
cyjnych i dalszego pomyślnego
rozwoju.

S. D.

AKTUALNOŚCI GMINNE

� 27 stycznia zawiązał się Spo-
łeczny Komitet Telefonizacji
w Trąbkach Wielkich. Do za-
łatwienia wszelkich formalności
wybrano 3 osoby, a mianowicie:
Mariusza Paradeckiego, Jerze-
go Gralaka i Mariannę Kamiń-
ską. Ustalono termin zapłaty za
wykonanie przyłączy telefonicz-
nych na 20 lutego i być może
jeszcze w lutym zainteresowani
będą mogli korzystać z własnego

telefonu. Do SKT zgłosiło chęć
przystąpienia około 150 osób.

� 28 stycznia 102 urodziny ob-
chodziła pani Marianna Sosnow-
ska z Gołębiewa Wielkiego – naj-
starsza mieszkanka naszej gmi-
ny. Jubilatkę odwiedzili w domu
przedstawiciele Urzędu Gminy:

Krystyna Roda – kierownik
GOPS, Stanisław Dziemiński –
wójt oraz Bernard Jasiński – rad-
ny z Gołębiewa Wielkiego. Były
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życzenia zdrowia i kolejnych tak
niezwykłych jubileuszy a tak-
że kwiaty i upominki. Redakcja
przyłącza się do tych życzeń.

� Zakończyły się negocjacje Za-
rządu Gminy z dyrekcjami szpi-
tali i przychodni w sprawie
świadczenia różnych usług me-
dycznych dla mieszkańców na-
szej gminy. W trakcie wizyt
w tych jednostkach przedsta-
wiciele Zarządu Gminy wspól-
nie z kierownikiem Gminnego
Ośrodka Zdrowia, Dorotą Bąk,
uzgodnili zakres, ceny oraz wa-
runki świadczenia tych usług.

Wybrane przez Zarząd Gminy
jednostki służby zdrowia, z któ-
rymi zostaną zawarte stosowne
umowy to: Szpital Wojewódz-
ki w Gdańsku, Szpital Miejski
w Gdańsku-Zaspie, Szpital Reu-
matologiczny w Sopocie, Szpital
Dziecięcy w Gdańsku Oliwie,
Szpital dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Starogardzie Gd.,
Szpital Miejski w Starogardzie
Gd. oraz ZOZ w Pruszczu Gd.

� W najbliższym czasie Za-
rząd Gminy ogłosi przetarg na
sprzedaż Restauracji „Myśliw-
ska” w Trąbkach Wielkich.

� 13 lutego miało miejsce nie-
codzienne wydarzenie – w sa-
li obrad Urzędu Gminy odbyło
się spotkanie Ministra Rolnictwa
Jacka Janiszewskiego z wójtami

gmin woj. gdańskiego. Organiza-
torem spotkania było Pomorskie
Stowarzyszenie Gmin Wiejskich,
którego członkiem jest również
nasza gmina. W spotkaniu brali
udział radni i rolnicy z terenu
gminy. Główny temat to aktual-
na sytuacja w rolnictwie i plany
rządu zmierzające do poprawy
dochodów rolników. Ponadto mi-
nister odpowiadał na wiele pytań
zadawanych przez uczestników
spotkania.

Spotkanie relacjonowane było
przez telewizję, radio i prasę.

� Od 1 marca mieszkańcy Sobo-
widza i pobliskich wsi będą mogli
korzystać z usług stomatologa,
który rozpocznie pracę w Ośrod-
ku Zdrowia w Sobowidzu.

Po prawie 3 latach braku sto-
matologa w tym ośrodku pani dr
Anna Grabska na pewno będzie
miała mnóstwo pracy. Ponadto
trzeba będzie znaleźć pieniądze
w budżecie na zakup nowego
sprzętu do gabinetu, ponieważ
wyposażenie gabinetu, który jest
obecnie w SP w Sobowidzu, jest
przestarzałe i mocno wyeksplo-
atowane.

Również od 1 marca pra-
cę w gabinecie stomatologicz-
nym w SP w Kłodawie rozpocz-
nie, jako pracownik Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach
Wielkich, dr Jadwiga Orłowska-
-Białowąs – tak więc mieszkańcy

18



Kłodawy i okolicznych wsi bę-
dą mieli ułatwiony dostęp do
bezpłatnej opieki dentystycznej.

� Kolejny sukces odniósł Ze-
spół Muzyki Dawnej „Conradus”
z Trąbek Wielkich pod kierow-
nictwem Janusza Beyera.

Na XX Ogólnopolskim Prze-
glądzie Uczniowskich Kameral-
nych Zespołów Muzyki dawnej
„Schola Cantorum”w Kaliszu
w dniach 27 – 30 stycznia, zespół
zajął 3 miejsce i zdobył „Brązową
Harfę Eola”. Przypominamy, że
w ubiegłorocznym Przeglądzie
w Kaliszu zespół zajął również 3
miejsce.

Obecnie zespół występuje
w składzie: Emilia Ziemian, Te-
resa Bławat, Alicja Wyrzykow-
ska, Łukasz Bębenek, Tomasz
Marchewicz, Michał Nowak.

Redakcja przyłącza się do gra-
tulacji i życzy dalszych sukcesów.

� Pierwszy znaczący sukces od-
niosła Amatorska Grupa Te-
atralna „Pomorania” z Mierze-
szyna, kierowana przez Krzysz-
tofa Klepacza. Na VIII Woje-
wódzkim Przeglądzie Zespołów
Teatralnych w Sierakowicach
w dniu 16 stycznia, zespół zajął
I miejsce w kategorii zespołów
teatralnych dorosłych.

Mieszkańcy Trąbek Wielkich
i Sobowidza mieli okazję obej-
rzeć ten zespół w przedstawieniu
jasełkowym w styczniu, o czym

pisaliśmy w poprzednim nume-
rze „Kany”.

� 24 stycznia w Ośrodku Zdro-
wia w Trąbkach Wielkich odbył
się karnawałowy bal integra-
cyjny dla pracowników służby
zdrowia z terenu naszej gminy.
Bal poprzedzony był Mszą św.,
odprawioną w dniu 22 stycznia
w kościele w Trąbkach Wielkich,
w intencji pracowników Służby
Zdrowia.

� Jak już wcześniej informowa-
liśmy, 1 stycznia br. powstało no-
we sołectwo – Cząstkowo. Na ze-
braniu mieszkańców, pod koniec
stycznia, wybrano sołtysa, któ-
rym został Czesław Pieczychle-
bek. Wybrano także 3-osobową
radę sołecką oraz podzielono pie-
niądze przeznaczone w budżecie
gminy na 1998 rok na bieżące
potrzeby sołectwa.

� Mieszkańcy Trąbek Wielkich,
zainteresowani postępem robót
na budowie hali sportowej, od
ok. 10 lutego mogą obserwować
wznoszenie murów zaplecza ha-
li, czyli szatni, natrysków itp.
Łagodna aura sprzyja robotom
budowlanym, chociaż warunki
pracy są ciężkie – zimno i desz-
czowo. W bieżącym roku planuje
się wykonać roboty na sumę
około 1,7 mln nowych złotych,
przy czym, z budżetu gminy
pochodzić będzie kwota około
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1,1 mln zł, z Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku ok. 0,2 mln zł
i z Urzędu Kultury Fizycznej
i Turystyki ok. 0,4 mln.

Koszt całej inwestycji szaco-
wany jest obecnie na kwotę ok.
5,3 mln zł.

� 17 stycznia odbyła się pierw-
sza w tym roku sesja Rady
Gminy. Poruszono na niej wiele
różnych spraw, a najważniejsze
z nich to:
1. Podjęto uchwałę o ogłoszeniu

konkursu na dyrektora SP
w Drzewinie.

2. Uchwalono i nadano statut
Gminnemu Ośrodkowi Zdro-
wia w Trąbkach Wielkich.

3. Podjęto uchwałę przyznającą
wszystkim lokatorom budyn-
ków gminnych prawo pierwo-
kupu legalnie zajmowanego
mieszkania.

4. Zatwierdzono „Program pro-
filaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych w gmi-
nie Trąbki Wielkie na 1998
rok”.

5. Uhonorowano Zespół Muzyki
Dawnej „Conradus” i Ama-
torską Grupę Teatralną „Po-
morania” w związku ze zdo-
byciem nagród w konkursach,
o czym piszemy powyżej.

S. D.

Obecny stan budowy hali sportowej w Trąbkach Wielkich.
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SYLWESTER W PRZYMIERZU RODZIN

Tradycyjnie już, 31 grudnia, od-
bywa się wiele imprez sylwestro-
wych, w trakcie których uczestnicy
witają Nowy Rok i składają sobie
życzenia noworoczne.

Również Przymierze Rodzin
z Trąbek Wielkich postanowiło
zorganizować zabawę sylwestrową.
Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza,
mogliśmy skorzystać z niedawno
zmodernizowanych sal katechetycz-
nych z zapleczem kuchenno-sani-
tarnym. Trzeba przyznać, że po-
mieszczenia są praktycznie urzą-
dzone i dobrze spełniają swoje za-
danie.

Do zabawy zostały zaproszone
całe rodziny z dziećmi z Przymie-
rza, a także zaprzyjaźnione rodziny
– razem około 40 osób. W przeddzień
ustroiliśmy obie sale i przygotowa-
liśmy jedną do zabawy, a drugą do

posiłków i odpoczynku. Frekwen-
cja dopisała, a przy muzyce czas
szybko mijał. O północy był toast
za pomyślność w Nowym Roku,
wzajemne życzenia i trochę fajer-
werków na podwórku. Następnie
całą grupą udaliśmy się na chwilę
do otwartego w tym czasie kościo-
ła, gdzie pod przewodnictwem ks.
Proboszcza podziękowaliśmy Matce
Bożej Trąbkowskiej za miniony rok
i modliliśmy się o łaski w Nowym
Roku. Przy karnawałowej muzyce
i dobrym jedzeniu bawiliśmy się
wspólnie z dziećmi prawie do ra-
na. Były również różne konkursy
i zabawy, tak że wszyscy wracali do
domów bardzo zadowoleni – już te-
raz myślimy o urządzeniu następnej
zabawy sylwestrowej.

S. D.

Po tańcach – odpoczynek i rozmowy przy stole.
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Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Trąbki Wielkie
Józef Sroka – przewodniczący
Janusz Marchewicz – skarbnik
Stefan Płocke
Jerzy Karpiński
Franciszek Preuss
Edward Kaczmarek
Jan Keler
Jarosław Laga
Andrzej Karcz
Marian Lewańczyk – prezes mi-
nistrantów
Teofil Bąk
Zygmunt Preuss – od 1998 r.
Sławomir Surma

Czerniewo, Czerniec
Fryderyk Bluhm
Andrzej Dończyk
Bogdan Kowalczyk
Zenon Kielas
Jan Smulczyk – mieszka w Trąb-
kach W.

Ełganowo
Jan Bukowski
Zygmunt Kisicki

Jan Chmielewski
Zenon Orlikowski
Andrzej Surma
Adam Szarmach

Kleszczewo
Stanisław Janus
Roman Kujawski
Zygmunt Homa
Ireneusz Struckiel
Eckhard Selka

Wieloletni Radni
Jerzy Głowacki – Trąbki W.
Jan Halba – Trąbki W.
Brunon Laga – Trąbki W., obec-
nie mieszka w Sobowidzu
Józef Stolc – Ełganowo
Józef Smukała – Ełganowo
Jan Dończyk – Czerniewo
Jan Zawicki – Czerniewo
Alojzy Ptach – Czerniewo
Herbert Tiborski – Kleszczewo
Henryk Malinowski – Kleszcze-
wo

Radnym seniorom składam serdeczne podziękowanie za życzliwą,
owocną, i zarazem wieloletnią współpracę wniesioną dla rozwoju
naszej parafii, tak w zakresie materialnym, jak i duchowym (przez
osobisty przykład życia).

Obecnym radnym życzę dalszej owocnej współpracy. Oczekuję
moralnego wsparcia i tak ofiarnej, jak dotychczas, troski o nie-
ustanne ożywianie życia parafialnego i kultu Matki Bożej w naszym
sanktuarium.

ks. E. Szymański
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Matkę Bożą

Trąbki Wielkie

Marzec
1. Dariusz Orłowski
2. Władysław Wysiecki
3. Dorota Niewiadomska
4. Ryszard Ogórek
5. Romuald Nowak
6. Tadeusz Haraburda
7. Stefan Świetlik
8. Hildegarda Kaszubowska

Tadeusz Dudek
9. Leonard Kolendo

10. Sylwester Maliszewski
Jacek Maliszewski

11. Andrzej Gralla
12. Antoni Rychlicki
13. Jan Marciniak
14. Piotr Hebel
15. Włodzimierz Dyksa

16. Jerzy Głowacki
Lucyna Maćkowska

17. Barbara Ohl
18. Bronisław Więcław
19. Jan Zielke

Ryszard Kamiński
20. Waldemar Zdun
21. Jan Kulwikowski
22. Emilia Drańczuk
23. Mirosław Kowalewski
24. Krzysztof Niedźwiedzki
25. Edward Romanowski
26. Gertruda Otto
27. Janusz Wieczorek
28. Renata Bębenek
29. Jan Halba
30. Franciszek Grosz
31. Waleria Karpińska

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 marcu
będzie w sobotę 28 marca o godz. 1700. Wówczas można na tacę
złożyć skromną ofiarę na Mszę św. dziękczynną i nabyć oprawiony
obrazek Matki Bożej Trąbkowskiej w cenie 10 zł. Również codziennie
można go nabyć w zakrystii.

5. Na ustaloną godzinę (około godz. 2000) do rodziny mającej Obraz
przybędzie kapłan na modlitwę wieczorną, połączoną z Apelem
Jasnogórskim.
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POEZJA

Iść i marzyć

Lubię iść w wiosenne pola
Chłonąć zapach żyt zbudzonych
Mieć nad głową nieba dzwon
Z uczepionym sercem słońca
Widzieć czajki wracające
U stokrotki być narodzin
Przeistoczyć się w leszczynę
Pyłki złote siać u skiby
Przy mrowisku postać chwilę
Bazie puszyste brać do ręki
Być tak blisko pięknej wiosny
Dać jej bukiet moich odczuć
Potem ująć ją za dłonie
Wniknąć w pąki brzozy
I zrozumieć w tej postaci
Tajemnicę odrodzenia

Zygmunt Bukowski
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DLA DZIECI

Drogie dzieci.
Na Wielki Post przygotowaliśmy krzyżówkę z hasłem, które

odkryjecie pod numerami od 1 do 25. Będzie ono bardzo pożyteczne
w tym czasie.

Przypominamy, że nagrodę za podanie hasła z krzyżówki nr 13
„TRZEJ KRÓLOWIE” wylosowała Magda Lewańczyk z Czerniewa.
Gratulujemy. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

1 14 17 11 23

2 1 20 12 16 7 5

3 8 4 13

4 24 9

5 2

6 22 21 25

7 3 18

8 6 15 10 19

1. 14 lutego

2. Środa . . .

3. Tłusty . . .

4. Do cięcia papieru

5. Czterdziestodniowy . . .

6. Cukierki

7. Gra w kosza

8. Usłane gwiazdami

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

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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INTENCJE MSZY ŚW. Marzec 1998

1. Za ś. p. Kazimierza i Wiesława
Ogórek oraz za zmarłych z tej
rodziny, godz. 700

Dziękczynna z intencji
p. Krauze, godz. 830

Za ś. p. Henryka Belau,
godz. 1100

2. O błogosławieństwo dla
Heleny Zyska w 80 rocznicę
urodzin
Dziękczynna w 25 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Janiny i Zdzisława Balcerów

3. Dziękczynna w 25 rocznicę
sakramentu małżeństwa Zofii
i Mariana Brembor

4. Za ś. p. Leona Hendrych
(21 rocznica śmierci)
i za ś. p. Jana Hendrych

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św.
Alberta Chmielowskiego –
p. Kowalczyk

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży młodzieżowej
Matki Bożej Niepokalanej

7. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Anieli Salawy – p. Szostek

8. Za ś. p. Józefa, Zofię, Brunona
Garczyńskich, godz. 700

Za zmarłych z rodzin Belau
i Ackerman, godz. 830

9. Za ś. p. Wofganga Kaszu-
bowskiego i za ś. p. Teresę
Karcz

10. Za ś. p. Albina Cylke
11. Za ś. p. Irmgardę Marocką
12. Za ś. p. Alojzego Ptach
13. O błogosławieństwo dla

solenizantek: Krystyny Sroka
i Krystyny Tkaczyk

14. Za ś. p. Annę i Jana
Świeczkowskich
Za ś. p. Annę i Leona Halbów

15. Za ś. p. Łucję Kaszuba,
godz. 700

Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego
i za zmarłych z rodziny
Zulewskich, godz. 830

Za ś. p. Alfonsa Flisikowskiego
(10 rocznica śmierci),
godz. 1100

16. Za ś. p. Józefa Karasek i za
zmarłych z rodziny Karasek

17. Za ś. p. Esterę Kinder
18. O błogosławieństwo dla Anity

Ogórek w rocznicę urodzin
oraz dla Edwarda Kaczmarka
z okazji imienin

19. Za ś. p. Józefa, Rozalię,
Franciszka z rodziny
Dończyków i za zmarłych
z rodziny Piszczuków

20. O błogosławieństwo dla Anieli
Keler w rocznicę urodzin
z intencji dzieci

21. Za ś. p. Klarę, Cecylię,
Franciszka,Karola, Eckharda
i Tomasza Sławińskich
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22. Za ś. p. Feliksa Srokę i za
zmarłych z rodziny Sroków
i Pietranis, godz. 700

Za ś. p. Leona Cieszyńskiego,
godz. 830

Za ś. p. Mariannę Kosińską,
godz. 1100

Za ś. p. Helenę Jaszewską (10
rocznica śmierci), godz. 1700

23. Za ś. p. Józefa Tkaczyk (19
rocznica śmierci)

24. Za ś. p. Michalinę i Waw-
rzyńca Szymaniak oraz za
ś. p. Marię Cholewę

25. Dziękczynna w 18 rocz-
nicę urodzin Izabeli
Niedźwiedzkiej

26. Za ś. p. Piotra Fułata oraz za
ś. p. Stanisława Kucharskiego

27. Za ś. p. Stanisława
Sienkiewicza

28. Dziękczynna za nawiedzenie
rodzin przez Matkę Bożą
Trąbkowską w marcu

29. Za ś. p. Łucję Selka, godz. 700

Dziękczynna z intencji
Balbiny Wlizło, godz. 830

Dziękczynna w 50 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Reginy i Stanisława
Nowaków, godz. 1100

30. Za ś. p. Władysławę i Józefa
Plaków

31. Za ś. p. Szczepana Gocz-
kowskiego, polecimy też
miłosierdziu Bożemu ś. p. ks.
prałata Feliksa Głowienkę
w 19 rocznicę śmierci

W PARAFII
15 marca: Pierwsza rocznica śmierci ś. p. Henryka Belau
„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.”

Pierwsza rocznica chrztu:
2 marca: Filip Leszek Krause
29 marca: Marcin Jan Bukowski oraz Jowita Szostek

Ogłoszenia:
Ofiary złożone na tacę 1 marca przeznaczymy na nagłośnienie
i żyrandole w naszym kościele. Część nagłośnienia została spłacona
z ofiar złożonych podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej
w rodzinach.
W niedzielę, 8 marca, będziemy gościć w parafii zespół muzyczny
„Chłopcy po remanencie” z Gdyni. Na każdej Mszy św. będzie
dawane świadectwo pod hasłem „jak sobie pomóc?” dla żon i matek,
które mają „problem alkoholowy” w swojej rodzinie.
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Rocznice sakramentu małżeństwa:
19 marca: Pierwsza rocznica sakramentu małżeństwa Barbary
i Marka Pleszczyńskich
2 marca: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Zofii i Mariana
Brembor
2 marca: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Janiny i Zdzisława
Balcerów
5 marca: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Urszuli i Leona
Potrykus
29 marca: 50 rocznica sakramentu małżeństwa Reginy i Stanisława
Nowaków, Msza św. o godz. 1100

Szanownym Jubilatom niech Matka Boża Trąbkowska
Wyprasza zdroje łask u swego Syna

na długie i pogodne lata
„Ad multos annos”.

ks. E. Szymański

Parafialna Rada Duszpasterska:
W czasie tegorocznej wizyty duszpasterskiej do Duszpasterskiej
Rady Parafialnej został powołany Zygmunt Preuss z Trąbek
Wielkich. Życzymy panu Zygmuntowi owocnej pracy dla dobra
naszej parafii.

Przymierze Rodzin:
Spotkanie grupy B w piątek 6 marca o godz. 1900

Spotkanie grupy A w piątek 13 marca o godz. 1900

Oba spotkania Przymierza Rodzin rozpocznie Droga Krzyżowa
odprawiona w Kościele o godz. 1900. Zapraszamy młodzież i innych
chętnych.

Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet
wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze

wszystkim Paniom
życzy Redakcja

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

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


