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On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił
samego siebie,
przyjąwszy
postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie
uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym
aż do śmierci,
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg
Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich,
i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM –
ku chwale Boga Ojca.

(Flp 2, 6 –11)



PRZEZ KRZYŻ – DO NIEBA

Tymi słowami pozdrawiają się
wychowankowie Sióstr Franciszka-
nek Służebniczek Krzyża w Laskach
k/Warszawy. Siostry opiekują się
tam dziećmi i młodzieżą ociemniałą
i bardzo słabo widzącą.

Cierpienie weszło w życie ludzkie
po popełnieniu grzechu pierworod-
nego i od tego momentu zaczyna się
rozrastać i towarzyszy człowiekowi.
Cierpienie, tak samo jak śmierć, jest
straszliwą tajemnicą, w którą wcho-
dzić można jedynie z kagankiem
wiary.

Myślę, iż w czasie wielkiego po-
stu i w naszym pisemku warto
na chwilę zadumać się nad sensem
i potrzebą cierpienia. W Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego czyta-
my: „Poza Krzyżem nie ma innej
drabiny, po której można by dostać
się do nieba”.

Drogi czytelniku powiesz: ja to
wszystko wiem, a mimo to serce
moje wzdraga się przed samotno-
ścią, starością, bólem, chorobą czy
kalectwem. jest to odruch jak naj-
bardziej normalny. Ale czy wiesz, że
to wszystko możesz ofiarować Bogu
jako wynagrodzenie za grzech, dla
odkupienia świata, dla zbawienia
i nawrócenia człowieka, dla zwy-
cięstwa dobra nad złem. Jeśli swe
cierpienia złączysz z Ofiarą Jezusa,
możesz stać się duchowym moca-
rzem dźwigającym świat ku Bogu.
Wsparcia dla skutecznego działania
swej misji szukają u ciebie papież,

kapłani, misjonarze, a często i ludzie
mający jakieś kłopoty. Pewno nie raz
twoi znajomi mówili ci pomódl się
za mnie, masz przecież więcej czasu,
ciebie Bóg prędzej wysłucha. A więc
nie narzekaj, znoś swoje życie ta-
kim, jakim ono jest i pamiętaj, że
w najtrudniejszych chwilach twój
Krzyż pomoże ci dźwigać najlepszy
Cyrenejczyk, bo sam Jezus Chry-
stus. Zaś twoją twarz zlaną potem
i łzami osuszy najczulsza Weronika
– bo sama Matka Boża.

W wielu parafiach powstają
wspólnoty: „Apostolstwa chorych”,
„Ochotników Cierpienia”, którzy
swoje cierpienia ofiarują:
1. Jako zadośćuczynienie za liczne

grzechy, które znieważają Naj-
świętsze Serce Jezusa i Niepoka-
lane Serce Maryi;

2. Za Ojca św., księży biskupów, ka-
płanów oraz ich świętą posługę;

3. Za nawrócenie grzeszników.

***
Członkowie wspólnot starają się

żyć w łasce uświęcającej, odma-
wiać cząstkę różańca św. i w mia-
rę swych możliwości biorą czynny
udział w życiu Kościoła parafialnego
oraz realizują hasło: „Chory pomocą
choremu”. I mnie marzy się taka
wspólnota w naszej parafii. A co są-
dzą o tym czytelnicy naszego pisma?
Czekam na listy w tej sprawie.

Gerda Skibowska
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Kwiecień 1998

5 kwietnia: Niedziela Palmo-
wa – Niedziela Męki Pańskiej

Iz 50, 4 – 7
Flp 2, 6 –11
Łk 22, 14 – 23, 56

W Niedzielę Palmową rozpoczy-
na się Wielki Tydzień. Został
ustanowiony w celu przeżycia
przez wiernych Męki, Śmier-
ci i Zmartwychwstania Chry-
stusa Pana. Uroczysta procesja
z poświęconymi palmami jest pa-
miątką wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy. Izajasz zapowiada,
że Mesjasz będzie cierpiał: „Nie
zasłoniłem mej twarzy przed
zniewagami i opluciem”. Św. Pa-
weł zaznacza w liście do Filipian,
że Chrystus swoją wielkość obja-
wił w służeniu i posłuszeństwie,
w którym posunął się aż do
przyjęcia śmierci.

Ewangelia zawiera opis męki
Pana Jezusa od Ostatniej Wie-
czerzy, podczas której ustanowił
Eucharystię – była to zarazem
pierwsza Msza św.

12 kwietnia: Niedziela Wiel-
kanocna – Zmartwychwsta-
nia Pańskiego

Dz 10, 34a. 37 – 43
Kol 3, 1– 4
albo 1 Kor 5, 6b – 8

J 20, 1– 9

W pierwszym czytaniu św. Piotr
daje świadectwo o Zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa. Na tej
katechezie Piotra opiera się na-
sza wiara w Zmartwychwstanie.
Przez chrzest św. staliśmy się
nowym stworzeniem – dziećmi
Bożymi. O tym mamy świad-
czyć przez całe życie, poucza św.
Paweł.

Jezus naprawdę zmartwych-
wstał. Przekonały się o tym nie-
wiasty, które przy pustym gro-
bie spotkały Zmartwychwstałe-
go oraz Apostołowie Piotr i Jan,
którzy zastali pusty grób.

19 kwietnia: 2 Niedziela
Wielkanocna – Niedziela Mi-
łosierdzia Bożego

Dz 5, 12 –16
Ap 1, 9 –11a. 12 –13. 17 –19
J 20, 19 – 31

Jezus zmartwychwstały pozdra-
wia zalęknionych Apostołów.
„Pokój wam”. Pokój jest da-
rem Boga. Już przy narodzeniu
Pana Jezusa aniołowie zwiasto-
wali ludziom pokój. Jezus jest
tym pokojem. Ile razy zbliżamy
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się do Pana Jezusa odnajduje-
my w Nim pokój wiary, pokój
sumienia, pokój Kościoła.

W dzisiejszą niedzielę czci-
my też Jezusa, którego serce
jest pełne miłosierdzia dla nas,
o czym zapewnił w objawieniach
błogosławioną Siostrę Faustynę.
Odmawiajmy często, zwłaszcza
w piątki, Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego.

26 kwietnia: 3 Niedziela
Wielkanocna

Dz 5, 27b – 32. 40b – 41
Ap 5, 11–14
J 21, 1–19

Nad Jeziorem Tyberiadzkim
Piotr spotkał Jezusa zmartwych-

wstałego. Ciekawe, że Pan Jezus
objawił się szczególnie Piotro-
wi, który zaparł się Go, a nie
Janowi, który trwał pod krzy-
żem Jezusa w Wielki Piątek do
końca. Najpierw w osobie Piotra
Jezus przyszedł do grzeszników,
aby ich ratować. Gdy Jezus się
zjawił, Piotr rzucił się do wody,
aby jak najprędzej być z Je-
zusem. Wystarczy szczery żal,
żeby się rzucić w ramiona Ojca.
To spotkanie ukazuje spotkanie
człowieka grzesznego z Bogiem,
który jest pełen miłosierdzia!

ks. E. Szymański

CZCIMY ŚWIĘTYCH

23 kwietnia: Św. Wojciecha

Urodził się około 956 r. w Libi-
cach na terenie Czech. Podczas
bierzmowania otrzymał imię
Adalbert i pod tym imieniem
znany jest w innych krajach
chrześcijańskich. Związał się ja-
ko biskup misyjny z dworem
Bolesława Chrobrego. Wypra-
wę misyjną do Prus przypłacił
śmiercią męczeńską 23 kwiet-
nia 997 r. Św. Wojciechowi za-
wdzięczają chrzest gdańszczanie
w Wielki Piątek 997 r. W 999 r.
papież Sylwester II wyniósł go
na ołtarze.

Wraz z Matką Najświętszą
i św. Stanisławem biskupem
należy do głównych patronów
naszej Ojczyzny. Jest patronem
Archidiecezji Gdańskiej. Główne
sanktuarium św. Wojciecha znaj-
duje się w dzielnicy Gdańska,
Świętym Wojciechu.

25 kwietnia: Św. Marka
Ewangelisty

Autor drugiej i najkrótszej
Ewangelii. Wg niektórych bibli-
stów był synem Marii, właściciel-
ki Wieczernika, w którym odbyła
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się Ostatnia Wieczerza. Przy-
puszcza się, że ogród Getsemani
na Górze Oliwnej należał do ro-
dziny Marka. Był on uczniem
św. Piotra i Pawła. Towarzy-
szył w podróżach apostolskich
Pawłowi i Barnabie. Koptowie
egipscy uważają go za swego
pierwszego biskupa. Wg trady-
cji poniósł śmierć męczeńską za
Nerona (57 – 68). W 828 r. Wene-
cjanie przywieźli do siebie jego
relikwie. Jest patronem Wenecji,
w którym to mieście najwspa-
nialszym zabytkiem jest bazyli-
ka pod wezwaniem św. Marka.
Przedstawia się go z księgą w to-
warzystwie lwa.

29 kwietnia: św. Katarzyny
Sieneńskiej

Żyła w latach 1347 –1380. Była
przedostatnim dzieckiem z 25
(!), które urodziła jej matka.
W 13 roku życia wstąpiła do
klasztoru dominikanek. Zabie-
gała o powrót papieży Urbana V,
później Grzegorza XI z niewoli
w Awinionie do Rzymu. Oso-
biście udała się do Francji, by
nakłonić papieża do powrotu.
Osiągnęła ten cel w 1377 r. Pod
koniec życia otrzymała stygmaty.
Jest od 1939 r. patronką Włoch,
a wcześniej od 1866 r., drugą po
św. Piotrze, patronką Rzymu.

Jej imię nosi jedna z naszych
róż Żywego Różańca, której ze-
latorką jest p. Aniela Keler.

ks. E. Szymański

WIELKI TYDZIEŃ

Święte Triduum Paschalne
jest szczytem całego roku litur-
gicznego, jak niedziela – szczy-
tem całego tygodnia.

1. W sobotę 4 kwietnia o godz.
1800 rozpoczynamy rekolek-
cje święte dla dorosłych, mło-
dzieży i dzieci. Dzieci pierw-
szokomunijne przyniosą do
poświęcenia książeczki.
Rekolekcje poprowadzi ks. Jó-
zef Krzeski – pallotyn z Ząbek
k. Warszawy.
Program rekolekcji zostanie
dostarczony rodzinom.

2. W Niedzielę Palmową pod-
czas Mszy św. o godz. 1100

uroczyste poświęcenie palm
oraz procesja z palmami.

3. Wielka Środa to tradacyjny
już w naszym Sanktuarium
dzień spowiedzi świętej reko-
lekcyjnej i wielkanocnej.

Triduum Paschalne

9 kwietnia: Wielki Czwartek

O godzinie 1000 w Katedrze
Oliwskiej Metropolita Gdański
ksiądz arcybiskup w koncele-
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brze z wszystkimi kapłanami
archidiecezji uroczyście poświę-
ca olej chorych i olej krzyżma
(używa się go do namaszczenia
przy chrzcie, bierzmowaniu, ka-
płaństwie, sakrze biskupiej oraz
nowych kościołów).

Wieczorem w stosownej po-
rze (u nas o godz. 1800) w każ-
dym kościele parafialnym obecni
kapłani przy udziale wspólnoty
parafialnej uroczyście celebru-
ją Mszę św. Wieczerzy Pańskiej
na pamiątkę ustanowienia przez
Pana Jezusa w Wielki Czwar-
tek Najświętszego Sakramentu
i sakramentu kapłaństwa. Wiel-
ki Czwartek jest świętem ka-
płańskim.

Po Mszy św. odbywa się tra-
dycyjne przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do ołtarza
adoracji (ciemnicy) i ogołaca się
ołtarz z wszelkich ozdób (ob-
razów, świeczników). Trwa ado-
racja Najświętszego Sakramentu
(u nas do godz. 2100). Na pamiąt-
kę ustanowienia Najświętszego
Sakramentu Kościół ustanowił
święto połączone z uroczystą
procesją eucharystyczną – Bo-
że Ciało obchodzone po okresie
wielkanocnym.

10 kwietnia: Wielki Piątek

Dzień śmierci Chrystusa, „któ-
ry na za nas cierpiał rany. . .”.
Dzień powagi, modlitwy wdzięcz-
ności, dzień Odkupienia. Czcij-
my ten dzień przez ścisły post,

nawiedzenie kościoła i udział
w liturgii adoracji krzyża. W tym
dniu nie odprawia się w kościo-
łach Mszy św. U nas adorację
wznowimy o godz. 900, a liturgię
rozpoczniemy o godz. 1800.

Liturgia Wielkiego Piątku za-
wiera 4 części:
1. Czytania biblijne – Męka Pań-

ska z rozbudowaną modlitwą
powszechną;

2. Adoracja krzyża;
3 Komunia święta;
4. Procesja z Najświętszym Sa-

kramentem do Grobu Pań-
skiego.

Czuwanie adoracyjne przy
Grobie Pańskim będzie trwało
do godz. 2100.

11 kwietnia: Wielka Sobota

Kościół trwa na modlitwie przy
Grobie Pańskim. Jezus umie-
rając zstąpił na dno ludzkiej
niedoli. Ale jako zwycięzca ode-
brał jej tragizm. Wierzymy, że
zjednoczeni z Jezusem zwycię-
żymy śmierć. Przecież do Jezu-
sa jutro odniesiemy słowa pie-
śni „Zwycięzca śmierci, piekła
i szatana”.

Wigilia Paschalna. Po wyjściu
z niewoli egipskiej Izraelici ob-
chodzili noc paschalną czyli noc
wyjścia z niewoli, jako noc czu-
wania na cześć Pana. Kościół
świętuje nową Paschę. Jest nią
Chrystus, prawdziwy Baranek,
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który zgładził grzechy świata.
On gładząc grzechy uwalnia nas
z niewoli zła i prowadzi do rze-
czywistej wolności, której z utę-
sknieniem wyglądamy w dniu
powtórnego Jego przyjścia. Jest
to najstarsza i najbogatsza w
treści wigilia.

Uroczyste ceremonie Wigilii
Paschalnej rozpoczniemy o godz.
1800. Wolą liturgii Kościoła jest,
by rozpoczęła się ona o godz.
22 lub 23 i zakończyła uroczy-
stą procesją rezurekcyjną zaraz
po północy. W wielu kościołach
naszej archidiecezji już się ten
zwyczaj przywraca.

Liturgia Wigilii zawiera 4 czę-
ści:
1. Poświęcenie ognia i paschału

wraz z Orędziem Wielkanoc-
nym.

2. Liturgia Słowa. Na tę Wigilię,
która jest matką wszystkich
wigilii jest podane 9 czytań
z Pisma św., 7 czytań ze
Starego i 2 z Nowego Te-
stamentu. Ukazują one jak
Bóg w minionych czasach wy-
bawił swój lud, a w końcu
zesłał nam swojego Syna jako
Odkupiciela. Chrystus przez
śmierć i zmartwychwstanie
dał nam nowe życie. Modlimy
się o pełny udział w dziele
zbawienia.

3. Liturgia chrzcielna. Poświę-
cenie wody chrzcielnej –
wskazane jest udzielenie

chrztu dzieciom, odnawiamy
przyrzeczenia złożone pod-
czas chrztu, odnowione przy
I Komunii św. i przyjęciu sa-
kramentu bierzmowania.

4. Liturgia eucharystyczna –
Msza św.

Zgodnie z miejscową trady-
cją wznowimy adorację do godz.
2100.

W naszym kościele uroczy-
sta procesja rezurekcyjna od-
będzie się w Wielką Niedzielę
o godz. 600.

W Wielki Czwartek, Wielki
Piątek i Wielką Sobotę czuwamy
przy Panu Jezusie:
� W Wielki Czwartek po Mszy

św. Wieczerzy Pańskiej do
godz. 2100;

� W Wielki Piątek i Wielką So-
botę od godz. 900 do 2100

z przerwą na czas sprawowa-
nia liturgii.

Plan czuwania w Wielki
Piątek i Wielką Sobotę

� godz. 900 – dzieci klas 0, I i II
(pierwszokomunijne)

� godz. 1000 – dzieci klas III i IV
(rocznica I Komunii św.)

� godz. 1100 – dzieci klas V i VI
� godz. 1200 – dzieci klas VII

i VIII (dziękujemy za sakra-
ment bierzmowania)

� godz. 1400 – róża św. Katarzyny
– p. Keler

7



� i róża św. Cecylii – p. Halba
oraz mieszkańcy Czerńca

� godz. 1500 – róża św. Magdale-
ny – p. Karcz i róża bł. Jerzego
Matulewicza – p. Czajka oraz
mieszkańcy Czerniewa

� godz. 1600 – róża św. Maksy-
miliana – p. Świerczek i róża
św. Marii Goretti – ksiądz oraz
mieszkańcy Kleszczewa

� godz. 1700 – róża bł. Karo-
liny Kózkówny – p. Bębenek
i róża św. Stanisława Biskupa
– p. Preuss oraz mieszkańcy
Ełganowa

W Wielką Sobotę
poświęcenie pokarmów

� Ełganowo, szkoła, godz. 930

� Czerniewo, szkoła, godz. 1030

� Kleszczewo, remiza, godz. 1050

� Kleszczewo, u p. Ogórków,
godz. 1110

� Trąbki Wielkie, w kościele,
godz. 1410, 1510, 1610, 1710

Ogłoszenia

� 2 kwietnia, pierwszy czwar-
tek miesiąca, spowiedź dzieci
z Trąbek Wielkich, godz. 1530

� 3 kwietnia, pierwszy pią-
tek miesiąca, spowiedź dzieci

z wiosek, godz. 1300

Droga Krzyżowa z udziele-
niem Komunii św. pierwszo-
piątkowej, godz. 1500, po Dro-
dze Krzyżowej odwóz dzieci do
wiosek.

� 4 kwietnia, sobota, godz. 1800

– rozpoczęcie rekolekcji św.
wielkopostnych

� 16 kwietnia, dzień modlitw za
Ojca św. Jana Pawła II

� 17 kwietnia, 15 rocznica sakry
biskupiej Księdza Arcybiskupa
Metropolity Gdańskiego Tade-
usza Gocłowskiego. Pamiętaj-
my o modlitwie za naszego
arcypasterza.

� 19 kwietnia, II niedziela wiel-
kanocna – Niedziela Miłosier-
dzia Bożego. Wypełniając ob-
jawienie bł. siostrze Fausty-
nie odmawiajmy przynajmniej
w piątki koronkę do Miłosier-
dzia Bożego (zapraszam na nią
do kościoła). Pamiętajmy o Go-
dzinie Miłosierdzia. Jest nią
godzina 1500. W tej godzinie
Chrystus umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia.

ks. E. Szymański
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SIOSTRY PALLOTYNKI

Ksiądz prowadzący rekolek-
cje jest pallotynem. On przybliża
nam idee swego zgromadzenia.

Z naszej parafii mamy siostrę
pallotynkę – Bogumiłę Klukow-
ską, rodem z Ełganowa. Ona
dostarczyła materiały, które po-
służyły do napisania poniższych
informacji.

Zgromadzenie Sióstr Misjo-
narek Apostolstwa Katolickiego
(siostry pallotynki) zostało po-
wołane w Rzymie w pierwszej
połowie XIX w. przez św. Win-
centego Pallotiego (1795 –1850).

Zgromadzenie sióstr na zie-
miach polskich rozpoczęło swoją
działalność w 1934 roku. Sporo-
wadził je do kraju pallotyn, ks.
Alojzy Majewski, który poznał
pallotynki podczas czteroletniej
pracy misyjnej w Kamerunie.
Pierwszy polski dom sióstr pal-
lotynek znalazł miejsce w Raj-
cy koło Nowogródka. Wybuch
II wojny światowej spowodował
rozproszenie sióstr i nowicjackiej
wspólnoty.

Po wojnie pierwszy większy
dom powstał w Gdańsku, gdzie
do 31 grudnia 1982 roku mieściła
się siedziba zarządu prowincjo-
nalnego.

Wobec palących potrzeb spo-
łecznych siostry zajęły się opusz-
czonymi i osieroconymi dziećmi

Trójmiasta. Do dziś siostry pro-
wadzą dom dziecka dla dzieci
specjalnej troski. Ponadto z po-
święceniem oddają się pracy cha-
rytatywno-wychowawczej w do-
mach specjalnej troski, są zakry-
stiankami, organistkami i kan-
celistkami.

Mówią o sobie, że starają się
odkrywać i realizować aktual-
ne potrzeby Kościoła, spiesząc
wszędzie tam, gdzie człowiek za-
grożony jest w swej egzystencji
doczesnej i wiecznej.

Pracują z młodzieżą w gru-
pach wieczernikowych i oazach,
pomagając młodym w urealnia-
niu szlachetnych inicjatyw twór-
czych.

Polska prowincja zgromadze-
nia liczy ponad 200 sióstr w dzie-
sięciu dużych wspólnotach oraz
kilkudziesięciu małych. Od kilku
lat istnieją też placówki sióstr
pallotynek w Rzymie i we Fran-
cji.

W 1977 roku powstała polska
placówka misyjna w Rwandzie
(Afryka środkowa). Pallotyńskie
misjonarki stanęły do pomocy
księżom pallotynom w ewangeli-
zacji i niesieniu miłości braciom
Afryki.

Na łamach pisma „Królowa
Apostołów” znajdują się wyzna-
nia postulantek – dziewcząt, któ-
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Siostra Bogumiła – absolwentka Szkoły Podsta-
wowej w Ełganowie – uświetniła Mszę świętą 30
sierpnia 1997 z okazji jubileuszu Szkoły Polskiej
w Ełganowie grą na organach oraz przekazała
albumik dokumentujący życie sióstr pallotynek.

re wkroczyły na drogę powoła-
nia. W zgromadzeniu sióstr pal-
lotynek pierwszy okres formacji,
czyli postulat trwa 10 miesięcy
i kończy się przyjęciem do nowi-
cjatu. Oto wybrane wypowiedzi:

Chcę się modlić za zgubio-
nych i potrzebujących pomo-
cy. W domu od najmłodszych lat
rodzice, zwłaszcza mama, ukazy-
wali nam prawdziwy sens życia.

Dzisiaj, z perspektywy
czasu, oceniam ten okres
życia jako bardzo ważny.
Była to praktyka wspólnej
modlitwy rano i wieczo-
rem, czytanie książek reli-
gijnych, zwłaszcza Pisma
Świętego, przystępowania
do sakramentów świętych
– pokuty i Eucharystii.
Niedzielna Msza świę-
ta stanowiła najważniej-
szy moment świątecznego
dnia.

Z tym wyszłam z do-
mu, wchodząc w krąg lu-
dzi przeciętnych i róż-
nych. W takich okolicz-
nościach gdzieś się zapo-
działo wiele wartości wy-
niesionych z domu. Przy-
słoniła je praca, koleżanki
i rozrywka. Jednak nie da-
wało to mi zadowolenia.
(. . .) Poczułam ogromną
potrzebę poświęcenia swe-
go życia Bogu, gdyż wi-
działam wokół wielu ludzi

zagubionych, potrzebujących
nieustannej modlitwy. To mnie
przywiodło tutaj, do Zgroma-
dzenia. Przyszłam tu zupełnie
świadomie bez niczyich nale-
gań. Zdecydowałam się sama,
ale wiem, że było to owocem
modlitwy wielu ludzi.

Bogumiła, lat 20

Odnalazłam sen życia. Ni-
gdy nie myślałam o wyborze
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życia zakonnego, a nawet – wi-
dząc siostrę zakonną – dziwiłam
się, po co są tacy ludzie. Bę-
dąc w trzeciej klasie licealnej,
zaczęłam zastanawiać się nad
swoim życiem. Czułam się tro-
chę zagubiona wśród koleżanek,
bo one miały różne zaintereso-
wania, ładne stroje, chodziły do
kawiarni itp. Mnie to nie inte-
resowało. Zaczęła mnie wciągać
cisza, w której mogłam zwracać
swe myśli do Boga. On wtedy był
zawsze ze mną. Ukochałam Go
nade wszystko. W wyborze dro-
gi życiowej dopomógł mi ksiądz
katecheta, który skierował mnie
na trzydniowe „zamknięte” re-
kolekcje dla młodzieży. Od tego
czasu myśl o życiu zakonnym

Siostra Bogumiła z grupą młodzieży w drodze na Jasną Górę.

„prześladowała mnie” nieustan-
nie. Chciałam odnaleźć sens swe-
go życia. Po przybyciu do Zgro-
madzenia, zrozumiałam, że je-
stem ludziom potrzebna, że bar-
dzo potrzebna jest ludziom moja
modlitwa, a w przyszłości także
praca wśród nich.

Izabela, lat 21

Chcę iść z tobą do lu-
dzi. Jestem Bogu niezmiernie
wdzięczna za rodziców, którzy
wychowali mnie po katolicku. To
oni pierwsi ukazali mi Chrystu-
sa. Jego miłość, dobroć. Czynili
to przede wszystkim swoim przy-
kładem, swoim postępowaniem.
Najpierw nauka pacierza, po-
tem wspólna modlitwa, wspólna

11



Msza święta. To wszystko wpły-
nęło na rozwój mojego powołania
i utwierdzenia w nim. Uważa-
łam i nadal uważam, że w życiu
zakonnym najlepiej spełnię swo-
je życiowe zadanie, służąc Bogu
w ludziach. Z wyborem zgroma-
dzenia nie miałam problemów.
Z siostrami pallotynkami mia-
łam kontakt od najmłodszych
lat. Pod ich opieką stawiałam
pierwsze kroki w życiu religij-
nym: na spotkaniach przedszkol-
nych, potem katechezach, wresz-
cie spotkaniach wspólnotowych.

W miarę upływu czasu coraz le-
piej poznawałem życie zakonne,
cele i założenia zgromadzenia.
Pociągał mnie charakter pracy
apostolskiej wśród ludzi. Otwar-
cie się na Boga i pójście za Nim
do ludzi, głoszenie Jego nauki
i prawdy – uznałam za swój cel,
albowiem „Wiele jest serc, któ-
re czekają na Ewangelię”. Wielu
chciałoby umiłować Chrystusa,
ale Go nie znają.

Danuta, lat 21

Opracowała
Zofia Trofimowicz

PROBLEM ALKOHOLOWY W PARAFII

W niedzielę 8 marca, podczas
wszystkich Mszy św. w naszym
kościele przedstawiciele ruchów
AA i Al-Anon z Gdyni „dawa-
li świadectwo” o swojej i swo-
ich bliskich drodze do trzeźwo-
ści. Poniżej przedstawiamy treść
świadectwa danego przez żonę
alkoholika w czasie Mszy św. w
naszym kościele. Takie „dawanie
świadectwa” jest niezwykle waż-
ne dla rodzin dotkniętych proble-
mem alkoholowym, gdyż na kon-
kretnych przykładach można zo-
baczyć, że jest wyjście z sytuacji,
w jakiej się znaleźli. Niepijący
alkoholicy są w stanie najlepiej

zrozumieć innych z tym samym
problemem i najskuteczniej im
pomóc. Również członkowie ro-
dzin alkoholików (małżonkowie,
dzieci, rodzice itp.) mogą uzyskać
pomoc w ruchu Al-Anon. Przypo-
minamy, że spotkania tych grup
odbywają się we wtorki o godz.
1730 w salce katechetycznej.

Aby uczulić rodziców na pro-
blemy związane z nadużywaniem
alkoholu przez dzieci i młodzież,
zamieszczamy również artykuł
z „Gościa Niedzielnego” z 1 lu-
tego br. pt.: „Pierwszy kieliszek”.

S. D.
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ŚWIADECTWO
Mam na imię Benia. Jestem

żoną alkoholika i mężatką od
25 lat, matką trójki wspaniałych
dzieci. Mój mąż pił bardzo du-
żo, bardzo ostro, bardzo często.
W domu były awantury, rękoczy-
ny, zabieranie pieniędzy. Ja sama
na początku walczyłam z alkoho-
lem i moim mężem na wszystkie
możliwe sposoby. Rodzina, są-
siedzi mnie obarczali winą za
picie męża. Śmiano się ze mnie,
kiedy próbowałam się użalać, ro-
dzice zawstydzali mnie. W koń-
cu im uwierzyłam i stałam się
„cierpiętnicą”, dla której nie ma
szans na lepsze życie. Wstydzi-
łam się wychodzić z domu, bałam
się wszystkiego i wszystkich. Do
Pana Boga się ciągle żaliłam na
swą dolę, miałam pretensje, że
pomaga mojemu pijakowi, że nic
mu złego się nie dzieje, a nie
chce pomóc mnie, takiej bied-
nej. Sytuacja wydawała się już
beznadziejna i bez wyjścia, tym
bardziej, że nikt nie chciał mi
pomóc. Zaprzestałam wszelkich
prób „leczenia” mojego męża
z nałogu i było mi wszystko
jedno. Nie umiałam już nawet
płakać! I wtedy zaingerował Pan
Bóg. Mój mąż przestał pić. Nie
wierzyłam mu, bo to takie trud-
ne. W swej niemocy zaczęłam się
jeszcze bardziej pogrążać i za-
częłam szukać pomocy u obcych

ludzi w Al-Anon. Tam się dowie-
działam, że mój mąż jest chory
na chorobę alkoholową i że jest
to choroba śmiertelna. I tak-
że tam się dowiedziałam, że ja
też jestem chorą osobowością.
Ponieważ bardzo chciałam żyć,
więc musiałam zmienić swoje ży-
cie. Tam poznałam moją wiarę
na nowo. I uwierzyłam w mi-
łosierdzie Pana Boga. Wtedy to
zauważyłam, że to ja Go opuści-
łam, a nie On mnie. Od tamtej
pory zaczęłam podnosić głowę,
mówić dzieciom o chorobie ojca.
Udało mi się pokonać obsesję
myślenia o innych. W ten spo-
sób odnalazłam pogodę ducha.
Nasze dzieci poświęciłam Mat-
ce Bożej, całkowicie oddałam się
opiece Pana Boga i zgadzałam
się z Jego Wolą. Wiem dzisiaj na
pewno, że sama niewiele mogę.
Ale przy pomocy wspólnoty Al-
-Anon i Siły Wyższej żyję godnie,
spokojnie, radośnie.

Żona akoholika
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PIERWSZY KIELISZEK

Według najnowszych badań
w naszym kraju nawet bardzo
małe dzieci nakłaniane są do
picia alkoholu. Co piąty młody
człowiek boryka się z poważnymi
problemami z powodu naduży-
wania alkoholu, a więc upija się,
miewa kłopoty w domu i szkole,
ma już na swoim koncie wy-
kroczenia przeciw prawu. Wśród
uczniów szkół średnich piwo pije
73 % chłopców i 67 % dziewcząt;
często sięgają oni też po „coś
mocniejszego”. Ponad połowa
chłopców i dziewcząt pije alko-
hol we własnym domu. Co piąte
dziecko poniżej szesnastego roku
życia przynajmniej raz w życiu
było pijane. Najmłodszy pacjent
warszawskiej izby wytrzeźwień
miał 8 lat; zdarza się, że rocznie
trafia tu 300 nieletnich. „Pi-
wa mogę wypić gdzieś sześć li-
trów, wódki w towarzystwie to
trzy czwarte litra, potem jestem
dętka” – te słowa 14-letniego
klienta izby wytrzeźwień przy-
tacza Alicja Pacewicz zajmująca
się tematyką uzależnienia dzieci
od alkoholu, autorka broszurki
„Jak pomóc dziecku nie pić”.
Wielokrotnie podkreśla się fakt
dostępności napojów alkoholo-
wych. Mimo obowiązującego od
1982 roku zakazu sprzedaży al-
koholu osobom niepełnoletnim,

młody człowiek bez trudności
może go kupić w sklepie.

Co sprawia, że dzieci tak
wcześnie sięgają po pierwszy
kieliszek? Badania socjologiczne
wykazują związek między nad-
używaniem alkoholu przez ro-
dziców i dzieci. Szkodliwe wzor-
ce zachowań w rodzinie wpły-
wają na młodych ludzi, przy
czym istotne znaczenie mają tu
relacje panujące między rodzica-
mi i dzieckiem. Brak czułości,
nadmierny krytycyzm i niechęć,
niekonsekwencje wychowawcze,
chłód emocjonalny są źródłem
agresywnych i aspołecznych za-
chowań u dzieci. Zaczyna się to
wcześnie, już od okresu przed-
szkolnego, kiedy maluch demon-
struje swoją przekorę i niepo-
słuszeństwo. W szkole miewa
on trudności w nawiązaniu kon-
taktów z rówieśnikami, co zwy-
kle kończy się poszukiwaniem
towarzystwa kolegów z podob-
nymi problemami. Ucieczką od
codziennego życia stają się, nie-
co później, alkohol i narkotyki.
Środowisko rówieśników szcze-
gólnie silnie wpływa na młodego
człowieka próbującego w nim
znaleźć swoje miejsce i poczucie
wartości.
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Niedawno Wiesław Sikorski
z Instytutu Nauk Pedagogicz-
nych Uniwersytetu Opolskiego
przeprowadził badania ankieto-
we, w których uczestniczyło 580
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych. Okazało się, że na py-
tanie, dlaczego młodzież pije,
najczęściej odpowiadano, że jest
to chęć zademonstrowania swo-
jej dorosłości oraz „pokazania się
i zaimponowania”. Wymieniono
także takie tłumaczenia, iż jest
to sposób na nudę, niemożność
atrakcyjnego spędzania wolnego
czasu, zły przykład pijących do-
rosłych oraz brak świadomości
szkodliwego wpływu na zdrowie.
Często jest to też demonstracyj-
na przekora wobec zakazów („na
złość rodzicom”, „zakazany owoc
smakuje najbardziej”). Łatwiej
poddać się nałogowi, gdy zda-
rzają się niepowodzenia życiowe

i szkolne. Równocześnie młodzi
ludzie podkreślali brak kontro-
li nad nimi ze strony rodziców
i szkoły. W. Sikorski zwraca uwa-
gę na jeszcze jedną, zasadniczą
kwestię – obłudę i dwoistość
ocen w świecie dorosłych. „Ro-
dzic, który przestrzega dziecko
przed alkoholem a sam wraca
do domu pijany, utwierdza je
w przekonaniu, że zakazy są pu-
stosłowiem”. Trudno nie zgodzić
się z tym stwierdzeniem. W sy-
tuacji, gdy „powszechne picie
w społeczności dorosłych nie jest
uznawane za łamanie normy, jest
czymś zupełnie normalnym”, nic
dziwnego, że „młodzież częściej
wybiera zwyczaj, który zezwala
dorosłym pić, niż zakaz, który
młodzieży tego zabrania”.

Krystyna Strozik-Zielińska

AKTUALNOŚCI GMINNE

W poprzednim numerze „Ka-
ny” informowaliśmy o zawiąza-
niu się Społecznego Komitetu
Telefonizacji w Trąbkach Wiel-
kich. Miło nam poinformować, że
Komitet faktycznie spełnił swój
cel i około 150 rodzin z Trą-
bek Wielkich może już korzystać
z własnego telefonu. Włączenie
do sieci telefonicznej nastąpiło
w pierwszym tygodniu marca.

Dzięki staraniom Zarządu
Gminy i przychylności kierow-
nictwa z Rejonu Telekomunika-
cji w Pruszczu Gdańskim, udało
się zaopatrzyć w telefon soł-
tysów z Gołębiewa Średniego,
Zaskoczyna i Domachowa oraz
zainstalować automaty telefo-
niczne w Czerniewie i Gołę-
biewie Wielkim. Ponadto dodat-
kowy numer otrzymał Ośrodek
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Zdrowia, GOKSiR oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Trąb-
kach Wielkich – mamy nadzieję,
że dodatkowe numery telefonicz-
ne usprawnią pracę tych insty-
tucji.

***
W dniu 6 marca, uroczy-

stość „złotych godów” małżeń-
skich obchodzili Państwo Geno-
wefa i Marian Uba z Kłodawy.
Z tej okazji odznaczeni zostali
medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie nadanymi przez Pre-
zydenta RP, a wręczonymi przez
wójta gminy i kierownika USC
w Trąbkach Wielkich.

Od władz Gminy szanow-
ni Jubilaci otrzymali pamiąt-
kowy dyplom, wiązankę kwia-
tów i upominek rzeczowy oraz
życzenia zdrowia i szczęścia ro-
dzinnego.

Państwo Uba wychowali 4
dzieci i doczekali się 6 wnucząt
i 1 prawnuczki. Pani Genowefa
pochodzi „zza Buga”, pan Ma-
rian z Kieleckiego.

W nasze strony trafili z Nie-
miec, dokąd zostali wywiezieni
na przymusowe roboty w czasie
II wojny światowej. Poznali się
i pobrali już jako mieszkańcy
Złej Wsi i później osiedlili się
w Kłodawie we własnym domu,
uprawiając ok. 2 ha ziemi. Pan
Marian pracował kolejno w PGR,
w RSP w szkole i jako konser-
wator hydroforni w Kłodawie.

Obecnie jest na emeryturze. Re-
dakcja dołącza się do gratulacji
i życzeń kolejnych jubileuszy
w zgodnym małżeństwie.

***
28 lutego odbyło się uroczyste

oddanie do użytku i poświęce-
nie budynku zaplecza technicz-
no-produkcyjnego w Warczu, na-
leżącego do Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „Agromel”.

RSP „Agromel” powstała
w lipcu 1988 roku, lokalizując
swoją siedzibę terenową w War-
czu, na wyrobiskach po żwirow-
ni. Biura „Agromelu” mieszczą
się w Pruszczu Gdańskim. Pod-
stawową dziedziną działalności
firmy są roboty melioracyjne
oraz produkcja wyrobów betono-
wych na bazie własnej kopalni
żwiru w Warczu. Ponadto pro-
wadzi uprawę ok. 90 ha gruntów
rolnych. Obecnie zakład ten da-
je zatrudnienie ok. 60 osobom,
z czego ok. 30 pracuje w Warczu.
Są to w większości mieszkańcy
naszej gminy. Firma stale się
rozwija w związku z czym zapla-
nowano i zrealizowano budowę
budynku techniczno-produkcyj-
nego w Warczu.

Poświęcenia obiektu dokonał
ks. kanonik Gerard Borys, pro-
boszcz parafii w Mierzeszynie.
Uroczystość uświetnił występ
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Nowo wybudowany budynek zaplecza techniczno-produkcyjnego w Warczu.

Grupy Teatralnej „Pomorania”
z Warcza, nad którą to grupą ob-
jęła patronat właśnie RSP „Agro-
mel”. Dzięki prezesowi Zarządu,
inż. Adamowi Królakowi, oraz
grupie zaangażowanych współ-
pracowników powstał i funkcjo-
nuje jeden z większych zakładów
pracy na terenie naszej gminy.

***
26 lutego zmarł nagle Jó-

zef Cziurlok, obywatel Niemiec,
Ślązak z pochodzenia, inwestor
hotelu budowanego od kilku lat
w Cząstkowie.

Inwestycja ta powstająca
w związku z położonym w pobli-
żu polem golfowym w Postoło-
wie, jest jedną z większych inwe-
stycji w naszej gminie w ostat-

nich latach. Przy okazji tej budo-
wy powstało ujęcie wody i stacja
uzdatniania, zaopatrująca w wo-
dę również mieszkańców Cząst-
kowa.

***
Szybko postępuje budowa ha-

li sportowej w Trąbkach Wiel-
kich. Przed miesiącem informo-
waliśmy o rozpoczęciu budowy
murów zaplecza technicznego.
Obecnie obserwujemy wznosze-
nie elementów stalowych kon-
strukcji hali głównej. O ile nie
będzie problemów w finansowa-
niu tej inwestycji, w bieżącym
roku powinien powstać tzw. stan
surowy zamknięty.

***
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15 marca w kościele w So-
bowidzu odbyło się uroczyste
poświęcenie wozu strażackie-
go miejscowej jednostki OSP.
Poświęcenia dokonał ks. pro-
boszcz Marian Krzywda, a uro-
czystość poprzedziła Msza św.,
w której uczestniczyli wszyscy
strażacy jednostki z Sobowidza
oraz zaproszeni goście z Ko-
mendy Wojewódzkiej i Komen-
dy Rejonowe Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz przedstawiciele

trąbkowskich władz samorządo-
wych. Mszę świętą uświetnił wy-
stęp zespołu muzycznego „Du-
val” z Gdańska. Dodajmy, że
wóz strażacki został zakupiony
przez Zarząd Gminy, a jego re-
montem i odnowieniem zajęli się
społecznie strażacy z Sobowidza
z komendantem Józefem Karna-
them na czele. Poprzedni wóz,
mający już 34 lata, został przeka-
zany jednostce OSP z Ełganowa.

S. D.

Wznoszenie elementów konstrukcji hali sportowej.
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REFORMA OŚWIATY

Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej ogłosiło i przedłożyło do
ogólnospołecznej dyskusji kon-
cepcję wstępną reformy systemu
edukacji. Zdaniem autorów, sze-
roko rozumiana kompleksowa
reforma całej polskiej edukacji
powinna doprowadzić do:
� upowszechniania kształcenia

na poziomie średnim oraz wy-
raźnego wzrostu liczby podej-
mujących studia wyższe,

� zwiększenia i wyrównania
szans dostępu do edukacji na
wszystkich jej poziomach,

� przywrócenia właściwych pro-
porcji między przekazem
wiadomości, kształtowaniem
umiejętności a troską o roz-
wój osobowości,

� zwiększenia autonomii szkoły,
� promowania jakości pracy na-

uczyciela poprzez sposoby oce-
niania i zróżnicowania na od-
powiednim (wyższym) pozio-
mie płac,

� poprawy sytuacji finansowej
edukacji poprzez wzrost na-
kładów budżetowych, jak i do-
chody własne szkół,

� związania szkoły z rodziną
i społecznością lokalną.

System edukacyjny powinien
obejmować całą, możliwą drogę
kształcenia od przedszkola do

doktoratu wraz z kształceniem
ustawicznym. Cykle edukacyjne
powinny być tak ustalone, aby
brały w nich udział dzieci i mło-
dzież pozostająca w tej samej
fazie rozwoju psychicznego i fi-
zycznego.

SZKOŁA PODSTAWOWA
trwałaby 6 lat, to jest objęłaby
dzieci w wieku 7 –12 lat, a więc
w okresie rozwoju wyraźnie dzie-
cięcego. Powinna skupić się na
przekazaniu dziecku podstawo-
wych umiejętności oraz wycho-
wywaniu, przy bliskiej współpra-
cy z rodzicami – w tym miejscu
przypomina się nie tak dawno
publicznie nagłaśniany zamiar
byłego ministra, prof. Wiatra,
o odsunięciu rodziców od szko-
ły i wręcz pozbawienie rodziców
wpływu na edukację i wychowa-
nie dziecka!

GIMNAZJUM byłoby obowiąz-
kową, nieprofilowaną szkołą
ogólnokształcącą trwającą 3 lata,
a więc przeznaczoną dla młod-
szej młodzieży w wieku 13 –15
lat. W tym okresie wprowadzona
byłaby edukacja przedmiotowa,
możliwie różnorodna, ale na po-
ziomie podstawowym.

LICEUM PROFILOWANE
3-letnie kończące się maturą
lub 2-letnia szeroko profilowana
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szkoła zawodowa byłaby ostat-
nim etapem edukacji szkolnej.
Licea profilowane oznaczają nie
tylko takie formy jak liceum
klasyczne, humanistyczne, ma-
tematyczne itp., ale również
np. licea o profilu technicznym,
ekonomicznym, a więc orientu-
jące ucznia zawodowo.

SZKOŁY WYŻSZE prowadziły-
by rekrutację maturzystów do

dwóch typów uczelni: wyższych
szkół zawodowych oraz wyż-
szych szkół akademickich ofe-
rujących studia I stopnia lub
jednolite studia magisterskie.

Na podstawie
„Listu do pracowników oświaty”
prof. Mirosława Handkego
opracował: S. D.

TURNIEJ SOŁECTW

W lutowym numerze „Kany”
zamieściliśmy pierwsze informa-
cje z tegorocznej edycji turnieju
sołectw. Kontynuujemy taki spo-
sób informowania mieszkańców
o rezultatach rywalizacji, ponie-
waż wyników tych nie znajdzie-
my w żadnej z gazet codzien-
nych.

Warcaby 100-polowe

Odbyły się już wszystkie czte-
ry turnieje, zaplanowane jako
„Mistrzostwa Gminy w warca-
bach 100-polowych na 1998 rok”.
Ogółem w zawodach tych wzięło
udział 111 zawodniczek i za-
wodników reprezentujących 14
sołectw.

Uczestnicy startowali w czte-
rech kategoriach wiekowych
w grupach kobiet i mężczyzn.

Poniżej podajemy zdobywców
3 pierwszych miejsc w poszcze-
gólnych kategoriach i grupach:

Kobiety:
� Dziewczęta młodsze: Natalia

Kamińska z Czerniewa, Mał-
gorzata Sieniek z Ełganowa,
Liliana Wójtowicz z Kleszcze-
wa.

� Dziewczęta starsze: Anna
Brembor z Ełganowa, Helena
Lataszewicz z Trąbek Małych,
Lidia Nierzwicka z Gołębiewa
Średniego.

� Juniorki: Danuta Kosikowska
z Czerniewa, Justyna Burzyń-
ska z Gołębiewa Wielkiego,
Hanna Smulczyk z Czerniewa.

� Seniorki: Urszula Kosikowska
z Czerniewa, Irena Pydo z Eł-
ganowa, Zofia Koza ze Złej
Wsi.
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Mężczyźni:
� Chłopcy młodsi: Dariusz Kosi-

kowski z Czerniewa, Andrzej
Wójtowicz z Kleszczewa, Da-
riusz Wrocławski z Łaguszewa.

� Chłopcy starsi: Piotr Cieszyń-
ski z Czerniewa, Marcin Kar-
nath z Kłodawy, Daniel Kwia-
tek z Ełganowa.

� Juniorzy: Karol Kusaj z Ełga-
nowa, Jacek Jastrod z Kłoda-
wy, Sebastian Zielke z Klesz-
czewa.

� Seniorzy: Wiesław Kosikowski
z Czerniewa, Kazimierz Gro-
chowski z Mierzeszyna, Stani-
sław Kusaj z Ełganowa.

Drużynowo zwyciężyło so-
łectwo Czerniewo przed Ełga-
nowem, Kłodawą, Kleszczewem
i Trąbkami Wielkimi.

Szachy

Dotychczas odbyły się trzy
turnieje w ramach „Turnieju
o Grand Prix w szachach na
1998 rok”, w których startowało
76 osób z 11 sołectw.

Po tych turniejach w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych
w grupie kobiet prowadzą: Mał-
gorzata Sieniek z Ełganowa, He-
lena Lataszewicz z Trąbek Ma-
łych, Hanna Smulczyk z Czernie-
wa oraz Irena Pydo z Ełganowa.

W stawce mężczyzn prowa-
dzą: Adam Cieszyński z Czernie-
wa, Sebastian Zielke z Kleszcze-
wa i Stanisław Kusaj z Ełgano-
wa.

W konkurencji drużynowej
prowadzi sołectwo Czerniewo
przed Ełganowem, Trąbkami
Wielkimi, Kleszczewem i Kło-
dawą. Do rozegrania został już
tylko 1 turniej, zaplanowany na
28 i 29 marca.

Tenis stołowy

Odbyły się trzy turnieje w te-
nisie stołowym z cyklu „Mistrzo-
stwa Gminy na 1998 rok”.

W dotychczasowych turnie-
jach startowały 74 osoby z 9
sołectw.

W poszczególnych katego-
riach wiekowych w grupie kobiet
po trzech turniejach prowadzą:
Justyna Burzyńska z Gołębie-
wa Wielkiego, Anna Sienkiewicz
z Czerniewa, Irena Pydo z Ełga-
nowa i Teresa Myszker z Czer-
niewa. Wśród mężczyzn prowa-
dzą: Patryk Sadoch z Sobowidza,
Sławomir Sebzda z Czerniewa,
Jerzy Ptach z Czerniewa i Cze-
sław Sebzda z Czerniewa.

Drużynowo prowadzi sołec-
two Czerniewo przed Ełgano-
wem, Sobowidzem, Gołębiewem
Wielkim i Trąbkami Wielkimi.

S. D.
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Turniej tenisowy – Czesław Sebzda z Czerniewa w akcji.

Przyczyń się za nami

Na szlaku pielgrzymek tej ziemi rodzinnej
piękna Pani z Trąbek w osadzie gościnnej
przytuli każdego, weźmie w swe objęcia
siewem krzesząc iskrę miłości dziecięcia.
Zwą Ją siewną Matką, gdyż za Jej przyczyną
ziarna dane z Pana w sercach się rozpłyną,
bo Jej Syn jedyny a nasz Pan nad Pany
prośbą Ukochanej wciąż jest usłuchany.
Z Jego woli siania i żniwa obfite,
a od nas kochania Pana całkowite,
umilą Mateczce iść z twymi prośbami.
Matko Boża z Trąbek przyczyń się za nami.

Jan Orczykowski
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Matkę Bożą

Trąbki Wielkie – Kwiecień

1. Dariusz Dufke
2. Bogdan Ołenczyn
3. Jarosław Szarmach
4. Gertruda Butowska
5. Franciszek Suss
6. Małgorzata Kinder
7. Jan Kolendo
8. Alojzy Belau

Przerwa w Nawiedzeniu od Wiel-
kiego Czwartku do Wielkiej Nie-
dzieli

12. Wojciech Żeligowski
13. Jerzy Redyk
14. Marek Kęsy
15. Paweł Hensel
16. Krzysztof Marciniak

17. Janina Marciniak
18. Małgorzata Rogall

Urszula Kankowska
19. Zygfryd Rogall
20. Andrzej Rogall
21. Jerzy Kardas
22. Teofil Bąk
23. Henryk Zalewski
24. Dietter Preuss
25. Zygmunt Preuss
26. Henryk Pankowski

Zygmunt Pankowski
27. Janusz Jakubowski
28. Jan Raczkowski
29. Zygmunt Gadomski
30. Wiesław Gruszka

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 kwietniu
będzie w czwartek, 30 kwietnia o godz. 1800. 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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Rada Duszpasterska

W niedzielę 22 lutego br. od-
było się kolejne posiedzenie Ra-
dy Duszpasterskiej, które miało
charakter spotkania roboczego.
Na początku ksiądz proboszcz
E. Szymański witając wszystkich
obecnych podziękował członkom
Rady za udział we wspólnym ko-
lędowaniu pośród rodzin parafii.

Budującym nazwał to, że z ro-
ku na rok zauważa się popra-
wę w wielu rodzinach podczas
przyjmowania kolędy. Na pewno
są też słabe punkty i być mo-
że będą nadal, ale widać sporą
poprawę. Widać także odnowę
duchową parafian poprzez na-
wiedzenie rodzin przez Matkę
Bożą Trąbkowską i to jest naj-
bardziej radosne.

Ten postęp i taka postawa pa-
rafian nie są niczym nadzwyczaj-
nym, podkreślał ksiądz dziekan,
ponieważ to my, ludzie świeccy
musimy się czuć odpowiedzialni
za Kościół, za parafię. Jest to
jak najbardziej zgodne z duchem
wiary.

Nawiązując do zeszłorocz-
nych inwestycji ksiądz poinfor-
mował, że w tym roku nagłośnie-
nie poszerzone zostanie o plac
przykościelny, aby Msza św. od-
prawiana na placu była słysza-
na także w kościele. Kolejnym
tematem były nowe żyrandole,

które zamierzamy zainstalować
w kościele. Sprawa przeciąga się
nieco, gdyż jest to dosyć kosz-
towne.

Stare żyrandole też należało-
by wykorzystać i chyba najlepiej
będzie przekazać je do kościoła
w Postołowie, ponieważ ksiądz
proboszcz z Postołowa jest nimi
zainteresowany.

Ksiądz E. Szymański poinfor-
mował, że skład Rady Parafialnej
został uzupełniony osobą pana
Zygmunta Preussa. Od tej pory
rada będzie pracować w składzie
30 osób.

W dyskusji ksiądz wyraził
pragnienie, aby pomieszczenia
sal katechetycznych były lepiej
wykorzystane. Chciałby je udo-
stępniać na spotkania ludzi cho-
rych czy starszych, aby służyły
dobru.

Na zakończenie ksiądz przed-
stawił plan na rok bieżący, który
będzie uzupełnieniem inwestycji
zeszłorocznych, tj. rozszerzenie
nagłośnienia, kontynuacja wy-
miany stropu nad salkami, wy-
miana oświetlenia w kościele.

Spotkanie zostało zakończo-
ne propozycją terminu kolejne-
go posiedzenia Rady Duszpaster-
skiej przed Bożym Ciałem.

Józef Sroka
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, 1 marca odbyło się losowanie nagród za roz-
wiązanie krzyżówki ze styczniowego numeru „Kany”. Nagrodę za
podanie prawidłowego rozwiązania: OFIAROWANIE PANA JEZU-
SA W ŚWIĄTYNI wylosowała Monika Kujach z Trąbek Wielkich.
Dziś proponujemy kolejną krzyżówkę. Nagrody czekają. Życzymy
miłej zabawy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Z klawiaturą i ekranem
2. Grasz nią w nogę
3. Biletowa w kinie
4. Zapora wodna
5. Kąpiesz się w niej
6. Za winę
7. Z klawiaturą
8. Inka do picia
9. Pachną na rabatach

10. Dla zwycięzcy
11. Lubią je dziewczynki
12. Lina do skakania
13. W zeszycie do matematyki
14. Nasze pismo
15. Większy od morza
16. Do szycia
17. W niej kwiaty na oknie
18. Wskazuje czas

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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INTENCJE MSZY ŚW. Kwiecień 1998

1. Dziękczynna w 20 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Kazimierza
Cieszyńskich

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św.
Cecylii – p. Halba

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św.
Katarzyny – p. Keler

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej – z róży
św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej

5. Za zmarłych z rodzin
Wolfów i Kielasów, godz. 700

Za ś. p. Witolda Piszczuka,
godz. 830

Za ś. p. Hugona, Franciszka
i Jerzego Zielke, godz. 1100

Za zmarłych z rodzin
Bobrowskich i Nowaków,
godz. 1700

6. Za ś. p. Alojzego Czerwiń-
skiego, godz. 830

Dziękczynna w 7 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira
Kusajów, godz. 1800

7. Za parafian, godz. 1130

Za ś. p. Adama i Franciszka
Ziemian oraz za ś. p. Marię
Franuszkiewicz, godz. 1800

8. Za ś. p. Józefę Linko,
godz. 930

Za ś. p. Henryka Kilas,
godz. 1130

Za ś. p. Kazimierza Ogórek
(2. rocznica śmierci),
godz. 1800

9. Wielki Czwartek –
dziękczynna

10. Wielki Piątek nie ma Mszy
św.

11. W pewnej intencji p.
Zulewskich z Czerniewa

12. Za parafian, godz. 600

Za zmarłych z rodzin
Leszków i Myśliwiec,
godz. 830

Dziękczynna w 18 rocznicę
urodzin Jana Trofimowicza,
godz. 1100

Za ś. p. Mieczysława Butę,
godz. 1800

13. Za ś. p. Tomasza Sławiń-
skiego, godz. 700

Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 830

Za ś. p. Monikę Kromer,
godz. 1100

14. Za ś. p. Jana i Łucję Kaszuba
15. Za ś. p. Esterę Kinder
16. Za ś. p. Jana Ohl i jego

rodziców
17. Za ś. p. Metę Cymermann
18. Dziękczynna w 38 rocznicę

sakramentu małżeństwa
Bolesławy i Brunona Wenzel
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19. Za ś. p. Józefę Madej (18.
rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodzin Madejów
i Papisów, godz. 700

Za ś. p. Jerzego Kowalczyka
oraz za zmarłych z rodziny
Cesarczyków, godz. 830

20. Za ś. p. Rozalię i Józefa
Dończyków oraz za
zmarłych z tej rodziny

21. Za ś. p. Mariannę Mickiewicz
22. Za ś. p. Monikę Kromer
23. Za ś. p. Esterę Kinder,

z intencji róży bł.
T. Ledóchowskiej

24. Za zmarłych z rodziny
Dyksów

25. Za ś. p. Zofię Gołembiewską
26. Za parafian, godz. 700

Dziękczynna w 11 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Ireny i Jerzego Ptach,
godz. 830

Za ś. p. Pelagię Bławat,
godz. 1100

Dziękczynna w 5 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Joanny i Adama Salewskich,
godz. 1800

27. Za zmarłych z rodzin Lisów
i Płockich

28. Dziękczynna w 75 rocznicę
urodzin Urszuli Kelpin

29. Za ś. p. Józefa Tkaczyk
i jego rodziców

30. Dziękczynna w 15 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Teresy i Mirosława Bachusz

„Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj;

zmartwychwstał.”
(Łk 24, 5 – 6)
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W PARAFII

Rocznice sakramentu małżeństwa:

19 kwietnia, pierwsza rocznica sakramentu małżeństwa Grażyny
i Waldemara Piontek.
22 kwietnia, 10. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety i Leszka
Kowalewskich
24 kwietnia, 5. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny i Adama
Salewskich
26 kwietnia, pierwsza rocznica sakramentu małżeństwa Anety
i Sławomira Krawczyków

Wymienione rocznice dotyczą tych parafian, którzy sakrament
małżeństwa zawarli w naszym kościele i mieszkają na terenie
parafii.

Przymierze Rodzin:

Spotkanie grupy B w piątek 3 kwietnia o godz. 1900

Spotkanie grupy A w piątek 17 kwietnia o godz. 1900

Zdrowych i radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

wszystkim Czytelnikom

życzy Redakcja

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


