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MARYJNE GODY
Tygodniowy Odpust w naszym Sanktuarium

Trudno pojąć wolę Pana, który
skierował mnie do posługi kapłań-
skiej w Trąbkach Wielkich i zarazem
związał tę posługę z szerzeniem czci
Matki Bożej. Przecież inni wypeł-
nialiby to posłannictwo „o niebo”
lepiej.

Wspominam jak sen odnowę
wnętrza kościoła i Obrazu u sióstr
benedyktynek w Żarnowcu, jako
przygotowanie w planach Opatrz-
ności koronacji, o czym nawet wtedy
nie marzyłem.

Wspominam podniosłą uroczy-
stość koronacji naszego Obrazu
przez papieża Jana Pawła II je-
denaście lat temu podczas Mszy św.
dla ludzi pracy, która zgromadziła
ponad milion wiernych w Gdań-
sku-Zaspie. Wielki to zaszczyt, że
w naszej Archidiecezji tylko nasz
Obraz osobiście ukoronował papież
i to nasz rodak.

Pani Trąbkowska, tak wiele Ci
zawdzięczamy. Na pierwszym miej-
scu radość, że dane nam mieszkać
w miejscu przez Ciebie wybranym –
Sanktuarium. Zawdzięczamy Ci wy-
modlone powołania, których dotąd
nie było, i powstanie kościoła w Po-
stołowie, który stał się od 1994 r.
kościołem parafialnym. Zawdzięcza-
my wybudowanie Drogi Krzyżowej
i kaplic różańcowych oraz nowy
dach i granitową posadzkę w naszej
świątyni.

Dziękujemy Ci Matko, że gości-
łaś prawie we wszystkich rodzinach

parafii. Ilu dzięki Tobie pogłębiło
więź z Bogiem czy powstało z na-
łogu! Ilu zawdzięcza Ci powrót do
zdrowia.

Pomni na Jej łaski, okażmy na-
szą serdeczną wdzięczność – po-
przez udział w Tygodniowym Odpu-
ście ku Jej czci. Przybądźmy wszy-
scy, zaprośmy rodziny i krewnych.
Przyczyńmy się modlitwą i aktywną
pracą, by nadchodzący odpust był
triumfem Maryi. Zapraszam całą
rodzinę parafialną, zapraszam każ-
dego z was, do udziału nie tylko
w niedzielę, ale i w poszczególne
dni Tygodnia Odpustowego.

W poniedziałek niech przybędą
wszyscy małżonkowie. Podziękuj-
cie Bogu za sakrament małżeństwa
i odnówcie swoje ślubowania.

We wtorek niech nie braknie
żadnego dziecka. Podziękujemy za
łaskę Chrztu, I Komunii św. i sa-
kramentu bierzmowania.

W środę niech będą obecni sza-
farze Eucharystii, wszyscy mini-
stranci i niech przyjdą ich rodzice.
Odnowimy przysięgę ministrancką.

W czwartek nie może zabraknąć
nikogo z Żywego Różańca, Bractwa
Niepokalanej. Zapraszam wszyst-
kich kierowców z pojazdami, do ich
poświęcenia. Niech Pan ustrzeże
was od nieszczęśliwych wypadków.

Myślę, że nie trzeba zachęcać
chorych, którzy tak kochają Mat-
kę Najświętszą, by wszyscy przy-
byli w piątek. Otrzymacie sakra-
ment chorych i błogosławieństwo
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lourdzkie. Usłużmy naszym cho-
rym, przywożąc ich do kościoła na
tę uroczystość.

W sobotę niech przyjdą młodzi.
To początek roku szkolnego. Za-
wierzmy Matce Najświętszej naszą
naukę i trudną młodość. Młodzi,
nigdy nie zawiedliście. Przyjdźcie
dosłownie wszyscy.

Tygodniowy odpust obchodzimy
w związku ze świętem Narodze-
nia Matki Najświętszej. Z okazji
urodzin bliskich nam osób odwie-
dzamy ich i składamy życzenia oraz
prezenty. Naszym prezentem uro-
dzinowym dla Matki Najświętszej

niech będzie „czyste serce”. Każ-
dego najbiedniejszego stać na taki
„prezent”. Proszę, aby każdy oczy-
ścił swe serce przez spowiedź świętą
i przyjął Komunię św. dla uczczenia
Matki Bożej. Okazja do spowiedzi
w pierwszy czwartek, pierwszy pią-
tek miesiąca i w sobotę 5 września
– rano i po południu.

Bądźmy wszyscy gospodarzami
tej podniosłej uroczystości, bo wszy-
scy wiele zawdzięczamy Matce Bożej
Trąbkowskiej.

ks. E. Szymański

PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

od 6 do 13 września 1998

Niedziela 6 września –
Rozpoczęcie Odpustu
630 Godzinki o NMP

700 Msza św. z homilią

830 Msza św. z homilią

1100 Uroczysta suma z procesją
– celebruje Ks. Kanonik
lic. Włodzimierz Zduński –
parafia Matki Bożej Bolesnej,
Gdańsk

1800 Msza św. i Apel Jasnogórski

Poniedziałek 7 września –
Dzień Małżeństw
1700 Różaniec w intencji

małżeństw

1800 Msza św., odnowienie
przysięgi małżeńskiej –
celebruje Ks. Dziekan

Kanonik Andrzej Rurarz
– parafia św. Stanisława
Biskupa, Gdańsk-Wrzeszcz;
po Mszy św. spotkanie
Przymierza Rodzin

2100 Apel Jasnogórski

Wtorek 8 września – Dzieci
szkolne, dziękczynienie
za sakrament Chrztu,
I Komunię Św. i sakrament
bierzmowania
1700 Nabożeństwo Maryjne

1800 Msza św. z homilią – celebruje
Ks. mgr Zbigniew Zieliński –
parafia Matki Bożej Bolesnej,
Gdańsk; wystąpi zespół
młodzieżowy z tej parafii

2100 Apel Jasnogórski
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Środa 9 września – Dzień
Liturgicznej Służby Ołtarza
1700 Nabożeństwo Maryjne
1800 Msza św. z homilią –

celebruje Ks. Proboszcz
Tadeusz Chajewski – parafia
M. B. Nieustającej Pomocy,
Gdańsk-Brętowo; ministranci
odnowią przyrzeczenia
ministranckie; uczestniczą
nadzwyczajni szafarze
Eucharystii

2100 Apel Jasnogórski

Czwartek 10 września – Dzień
Czcicieli NMP, Żywy Różaniec,
Rycerstwo Niepokalanej
1700 Różaniec Fatimski
1800 Msza św. dziękczynna za

koronację, poświęcenie pojaz-
dów – koncelebrują kapłani
dekanatu, przewodniczy
Ks. Kanonik Julian Noga
– parafia św. Kazimierza,
Gdańsk-Zaspa; wystąpi
orkiestra z tej parafii

2100 Apel Jasnogórski

Piątek 11 września – Dzień
Chorych
1630 Droga Krzyżowa przy

kaplicach
1800 Msza św. z homilią

i udzielenie sakramentu
chorych – celebruje Ks.
Dziekan Kanonik Stanisław
Łada – parafia Podwyższenia
Krzyża Św., Pruszcz Gdański;
homilię wygłosi Ks. Kapelan
Leon Dąbski, pallotyn
z Gdańska

2100 Apel Jasnogórski

Sobota 12 września – Dzień
Młodzieży
1000 Pielgrzymka kapłanów;

Mszy św. koncelebrowanej
przewodniczy Ks. Arcybiskup
Tadeusz Gocłowski,
Metropolita Gdański

1500 Początek Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu

1700 Nabożeństwo Maryjne
i Nowenna do Matki Bożej

1800 Msza św. z homilią – celebruje
Ks. dr Wiesław Stolc;
młodzież zawierzy Matce
Bożej Trąbkowskiej nowy rok
szkolny

2100 Apel Jasnogórski

Niedziela 13 września –
Uroczystość centralna,
dziękczynienie za tegoroczne
plony
700 Msza św. z homilią

830 Msza św. z homilią

1200 Msza św. koncelebrowana
przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z wszystkich
parafii dekanatu, Pruszcza
Gdańskiego, Pszczółek
i Godziszewa – przewodniczy
Ks. Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski, Metropolita
Gdański

Błogosławieństwo tego-
rocznych plonów, korony
żniwne z wszystkich
wiosek biorą udział
w procesji

1800 Msza św. i Apel Jasnogórski
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Wrzesień 1998

6 września: 23 Niedziela
zwykła

Mdr 9, 13 –18b
Flm 9b –10. 12 –17
Łk 14, 25 – 33

Duch Święty uczy prawdziwej mą-
drości, która polega na poznaniu
i wypełnianiu woli Bożej. Nie za-
wsze jest to proste i łatwe. Kto
chce zbudować ewangeliczną wieżę,
musi rozważyć, ile to będzie kosz-
towało. Kto chce być prawdziwym
chrześcijaninem musi wiedzieć ja-
ki trud go czeka. Czasem trzeba
wszystko opuścić, a nawet nienawi-
dzić bliskich, by osiągnąć Królestwo
Boże. Wielu nie stać na taki radyka-
lizm i domaga się od Kościoła zgody
na rozwody małżeńskie, aborcję,
swobody seksualne, legalizację por-
nografii. W życiu jednak, miłość do
Boga ma być najważniejsza, nawet
kiedy przyjdzie nieść krzyż.

13 września: 24 Niedziela
zwykła

Wj 32, 7 –11. 13 –14
1 Tm 1, 12 –17
Łk 15, 1– 32

W ramach przygotowań do roku
2000 staramy się na nowo „odkryć”
Ducha Świętego. Czy znamy mo-
dlitwy, pieśni do Ducha Świętego?
Czy modlimy się o Jego natchnie-
nia? Bez ożywienia nabożeństwa
do Ducha Świętego trudno będzie

mówić o „odkryciu” Jego Osoby.
Spróbujmy powiązać czytania dzi-
siejsze z prawdą o Duchu Świętym.
Zagubiona owca – to moje zatraco-
ne człowieczeństwo. Zagubiony pie-
niądz mogę odnaleźć w domu, czyli
w sobie. Motyw szukania i odnaj-
dywania zachęca do odkrywania na
nowo Ducha Świętego we własnym
wnętrzu. A liczby 10 i 100 sym-
bolizują doskonałość, pełnię. Duch
Święty pomaga ją kształtować w so-
bie, przychodząc ustawicznie do nas
jako Pocieszyciel, Obrońca i Mą-
drość.

20 września: 25 Niedziela
zwykła

Am 8, 4 – 7

1 Tm 2, 1– 8

Łk 16, 1–13

Oszust będzie zawsze oszukiwał.
Dlaczego Pan Jezus go pochwalił?
Nie pochwalił go, a jedynie doce-
nił jego przezorność i roztropność
w wykorzystaniu ostatniej szansy.
W myśl Pana Jezusa, roztropnym
jest ten, kto myśli o swojej przy-
szłości, tak jak czynił to nieuczciwy
rządca z przypowieści. My jako
„synowie tego świata” powinniśmy
mieć przed oczyma ów dzień, w któ-
rym będziemy musieli zdać sprawę
z naszego „włodarstwa”. Nie jeste-
śmy przezorni względem własnej
duszy. Nie chcemy znaleźć czasu
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na krótką modlitwę, spowiedź, Ko-
munię św. Tyle mamy zajęć! Czy
można oddać Bogu pół serca, część
duszy?

27 września: 26 Niedziela
zwykła

Am 6, 1a-4 – 7
1 Tm 6, 11–16
Łk 16, 19 – 31

Łatwiej się zdobyć na jeden zryw
dobrej woli, aniżeli wytrwale pełnić
dobro. O trwanie w łasce wytrwale
trzeba zabiegać tu na ziemi. Póź-
niej, pomiędzy otchłanią a niebem,
przepaść jest już nie do przebycia.
Wytrwać do końca – to również stale
się nawracać! Wpływ „tego świata”
na nasze duchowe życie jest ogrom-
ny. Czy pozostaniemy wierni Panu
Bogu – zależy od nas. Wierność,
to ciągłe wybory. J. Wiebert powie-
dział: „Raz wybrawszy, na wieki
wybierać muszę”.

ŚWIĘTA MARYJNE

8 września: Narodzenie
Najświętszej Maryi Panny

Jest to święto liturgiczne, które
przypada w Tygodniu Odpusto-
wym. Dzień dziękczynienia za łaskę
Chrztu św., I Komunii św. i za sa-
krament bierzmowania. W tradycji
polskiej nazywamy to święto: „Mat-
ki Bożej Siewnej”. Tego dnia kapłan
błogosławi ziarno na zasiew.

12 września: Najświętszego
Imienia Maryi

Święto zostało ustanowione na pa-
miątkę zwycięstwa nad Turkami

przez króla polskiego Jana III So-
bieskiego w 1683 r. wraz z sprzy-
mierzonymi wojskami chrześcijań-
skimi.

15 września: Matki Bożej
Bolesnej

Maryja głęboko współcierpiała ze
swoim Synem i całym sercem złą-
czyła się z Jego ofiarą. Przez to
współpracowała w dziele Zbawienia.
Stała się naszą Matką w porządku
łaski.

CZCIMY ŚWIĘTYCH

1 września: Bł. Bronisławy

Bł. Bronisława jest spokrewniona
ze św. Jackiem i bł. Czesławem.
Urodziła się w Kamieniu na Śląsku
około roku 1200. W 16 roku życia
wstąpiła do klasztoru norbertanek
w Krakowie. Relikwie bł. Bronisła-
wy spoczywają w Krakowie w ko-
ściele sióstr norbertanek.

7 września: bł. Melchiora
Grodzieckiego

Urodził się w Cieszynie w 1582 r.
Wstąpił do zakonu jezuitów. Pra-
cował jako kaznodzieja w Pradze
i Koszycach. Poniósł śmierć mę-
czeńską 7 września 1619 r.

9 września: bł. Anieli Salawy

Urodziła się 9 września 1881 r.
opodal Krakowa we wsi Siepraw.
Pracowała jako służąca w Krako-
wie. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu
Świeckiego św. Franciszka. Prywat-
nie złożyła ślub czystości i ubóstwa.
Zmarła w Krakowie w wielkim osa-
motnieniu i ubóstwie w 1922 r.
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Papież Jan Paweł II wyniósł ją na
ołtarze.

18 września: Św. Stanisława
Kostki, Patrona Polski

Urodził się w Rostkowie na Ma-
zowszu w 1550 r. jako syn kasz-
telana Zakroczymskiego. Od dzie-
ciństwa miał szczególne nabożeń-
stwo do Matki Najświętszej. W wi-
dzeniu Matka Boża poleciła mu
wstąpić do zakonu jezuitów. Sta-
nowczo sprzeciwiał się temu jego
ojciec. Stanisław swój zamiar mógł
zrealizować w Rzymie, gdzie nie
sięgały wpływy ojca. Wyprosił so-
bie śmierć w święto Wniebowzięcia
N. M. Panny w 1568 r. Jego relikwie
spoczywają w Rzymie.

25 września: Bł. Władysława
z Gielniowa, Patron Warszawy

Urodził się w Gielniowie koło
Opoczna w 1440 r. Studiował na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przy-
jaźnił się ze św. Janem Kantym i bł.
Szymonem z Lipnicy. Wstąpił do
zakonu bernardynów. Zasłynął jako
wybitny kaznodzieja i twórca pie-
śni religijnych. Umarł w Warszawie
15 maja 1505 r.

INNE ŚWIĘTA

14 września: Podwyższenie
Krzyża Świętego

Odpust w Pruszczu Gdańskim.
Krzyż jest znakiem zwycięstwa
Chrystusa nad szatanem i śmiercią.
Od V wieku święto to rozpowszech-
niło się w całym Kościele.

21 września: Św. Mateusza
Apostoła i Ewangelisty

Św. Mateusz był celnikiem. Jest
autorem pierwszej Ewangelii napi-
sanej dla Żydów w języku hebraj-
skim pomiędzy 50 a 60 rokiem po
Chrystusie. Ewangelia wg św. Ma-
teusza podaje najdokładniej opis
życia Pana Jezusa.

29 września: Świętych
Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Aniołowie są duchami posłanymi,
by pomagać ludziom w zbawieniu.
Archanioł Michał stoczył walkę ze
złymi duchami i nadal wspiera lu-
dzi w walce ze złem (Michał znaczy:
Któż jak Bóg). Archanioł Gabriel
zwiastował Pannie Maryi, że zosta-
nie Matką Syna Bożego (Gabriel
znaczy: Bóg jest mocą). Archanioł
Rafał był opiekunem młodego To-
biasza w dalekiej podróży (Rafał
znaczy: Bóg uleczy). Czy modlisz
się do Anioła Stróża?

WYDARZENIA

1 września: 59 rocznica wybu-
chu II wojny światowej. Pamię-
tajmy w modlitwie o poległych za
Ojczyznę.

1 września: Początek roku
szkolnego. W Trąbkach Wielkich
uroczysta Msza św. na rozpoczę-
cie roku szkolnego o godz. 900,
w Ełganowie w szkole Msza św.
o godz. 1100.

3 września: pierwszy czwartek
miesiąca. Spowiedź św. dla wszyst-
kich dzieci z Trąbek Wielkich od
godz. 1500.
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4 września: pierwszy piątek
miesiąca. Spowiedź św. dla dzieci
z Czerniewa, Czerńca, Kleszczewa
i Ełganowa od godz. 1530 (odjazd
autokarem po Mszy św.).

5 września: pierwsza sobota
miesiąca. Dzień spowiedzi św.
przed Tygodniowym Odpustem od
godz. 830 do 1100 i od 1500. „Czy-
ste serce Bożej Matce darujmy”.
Naszym prezentem (kwiatem) na
urodziny Matki Bożej niech bę-
dzie oczyszczenie serca. Oby nie
było parafianina, który niczego nie
złoży w darze Matce Bożej. Ona
przecież nawiedziła nasze rodziny
i nieustannie wyprasza dla nas łaski
u Syna.

6 września – niedziela. Uroczystą
Mszą św. o godz. 1200 rozpoczniemy

Tygodniowy Odpust ku czci Matki
Bożej Trąbkowskiej.

13 września – niedziela. Uro-
czystość dziękczynienia za plo-
ny – poświęcenie wieńców żniw-
nych. Uroczystej Sumie odprawio-
nej o godz. 1200 przewodniczyć bę-
dzie Arcybiskup Tadeusz Gocłow-
ski, Metropolita Gdański.

20 września – niedziela. Parafia
przeżywać będzie wizytację kano-
niczną, której co 5 lat dokonuje
w każdej parafii ks. biskup. Wi-
zytacji w naszej parafii dokona
ks. biskup Zygmunt Pawłowicz.

ks. E. Szymański

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Papież Jan Paweł II jest ab-
solutnym „rekordzistą” wśród pa-
pieży odnośnie liczby konsekro-
wanych biskupów i mianowanych
kardynałów. Udzielił on sakry bi-
skupiej 275 kapłanom i mianował
157 kardynałów.

***
Episkopologia jest jedną z na-

uk pomocniczych historii Kościoła
zajmująca się gromadzeniem i sys-
tematyzowaniem wiadomości o bi-
skupach.

***
Stolica Apostolska utrzymuje

obecnie stosunki dyplomatyczne ze

167 krajami. Chce sprzyjać działal-
ności pokojowej i stawać się głosem
sumienia dla świata.

***
Wizyta papieża Japa Pawła II

w Rosji w najbliższym czasie jest
mało prawdopodobna. Strona pra-
wosławna uważa, że Kościół ka-
tolicki prowadzi w Rosji propa-
gandę religijną. Tymczasem mi-
nister spraw zagranicznych Jew-
gienij Primakow uznał za stosow-
ne podniesienie przedstawicielstwa
dyplomatycznego Rosji przy Stoli-
cy Apostolskiej do rangi ambasa-
dy. Przyrzekł, że księża katoliccy
pracujący w Rosji nie będą mieli
trudności z uzyskaniem wizy.
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***
Amerykański policjant John

Brennan, po odsłużeniu 25 lat
w policji i uzyskaniu orderu „za-
służonego dla bezpieczeństwa in-
nych”, wstąpił do seminarium du-
chownego. Stwierdził, że nigdy nie
jest za późno posłuchać głosu Boga.

***
Prefekt Kongregacji ds. Wy-

chowania Katolickiego kard. Pio
Laghi zaapelował do władz ku-
bańskich, by zezwoliły na naukę
religii w szkołach i zapewniły ro-
dzicom swobodę wyboru w zakre-
sie wychowania ich dzieci. Jednym
z głównych życzeń podczas wizyty
na Kubie w styczniu br. był apel,
by władze kubańskie zezwoliły na
szkolnictwo katolickie.

***
Wzrasta liczba święceń kapłań-

skich w Afryce, Ameryce Łaciń-
skiej, Europie Wschodniej i Azji Po-
łudniowo-Wschodniej. Spada nato-
miast w Europie Zachodniej i Ame-
ryce. W Europie spadek powołań
dotyczy: Niemiec, Francji, Belgii,
Włoch, Holandii i Hiszpanii. Na-
tomiast w Polsce, na Ukrainie
i Rumunii są tendencje wzrostowe.

***
Nowy rocznik statystyczny Ko-

ścioła za rok 1997 podaje, że na
świecie jest 995 mln katolików,
z pominięciem Chin i Korei Północ-
nej, gdzie statystyki są sprzeczne.

***
W 1996 r. przybyło 18,1 mln

katolików. Kościół prowadzi sze-
roką działalność oświatową przez

szkolnictwo. 5,2 mln dzieci uczęsz-
cza do przedszkoli prowadzonych
przez Kościół katolicki, 38,6 mln
dzieci uczy się w szkołach podsta-
wowych a 2 mln w średnich i uni-
wersytetach prowadzonych przez
Kościół. Kościół prowadzi 112 tys.
szpitali, przychodni zdrowia i do-
mów opieki. W Kościele katolickim
istnieje 2800 diecezji, w których
posługę pełni ponad 4300 bisku-
pów, 405 tys. kapłanów i 829 tys.
sióstr zakonnych, 59 tys. braci
zakonnych. Jest 9,5 tys. misjona-
rzy świeckich i duchownych oraz
1,6 mln świeckich katechetów.

***
W Arabii Saudyjskiej pięciu

chrześcijan aresztowano za posia-
danie i rozpowszechnianie Biblii.
Za zmianę wyznania grożą tam su-
rowe kary, łącznie z karą śmierci.

***
Wielki dramat przeżywają ka-

tolicy w Sudanie. Prześladowania
są przemilczane przez światowe
media. Sudan posiada ropę naf-
tową i Zachód obawia się o wła-
sne interesy. Nasila się plaga po-
rwań dzieci chrześcijańskich do
niewolniczej pracy, a dziewczyn-
ki dostarcza się ku przyjemności
żołnierzom. W 1990 roku miejsco-
wy biskup wykupił pierwszą grupę
młodocianych niewolników płacąc
po 100 dolarów za chłopców i po
50 za dziewczynki.

oprac. ks. E. Szymański
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GOŚCILIŚMY PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ
Fotoreportaż z 28 lipca 1998 r.
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W dniu 28 lipca, już tradycyjnie, go-
ściliśmy uczestników Gdańskiej Metro-
politalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę. Przedstawiamy kilka migawek ze
spotkania z pielgrzymami.
Na poprzedniej stronie, u góry: niepeł-

nosprawni pielgrzymi w czasie posiłku;
poniżej: zmęczenie daje się we znaki.
U góry: w oczekiwaniu na gorącą zupę;
poniżej: po krótkiej modlitwie w kościele
– znowu w drogę. . .
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NABOŻEŃSTWO 5 PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

W 1917 roku w Fatimie Mat-
ka Boża przekazała trojgu dzie-
ciom Frankowi, Hiacyncie i Łucji
(Łucja jeszcze żyje) trzy tajemni-
ce. Pierwsza dotyczy wizji piekła
i okrutnych cierpień jakie pono-
szą tam dusze potępionych. Druga
tajemnica mówi o potrzebie wyna-
grodzenia Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy, którymi ludzie
tak bardzo Je ranią. Trzecią zna
tylko papież. Nie została dotąd
ujawniona publicznie.

Formą wynagrodzenia za grze-
chy Niepokalanemu Sercu Maryi
jest nabożeństwo 5 pierwszych so-
bót miesiąca przekazane siostrze
Łucji 10 grudnia 1925 r. Maryja
powiedziała: „Córko moja, spójrz,
Serce moje otoczone cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie przez
bluźnierstwa i niewdzięczność sta-
le ranią. Przynajmniej ty staraj się
Mnie pocieszyć i przekaż wszyst-
kim, że w godzinę śmierci obiecuję
przyjść na pomoc ze wszystkimi
łaskami tym, którzy przez pięć
pierwszych sobót odprawią spo-
wiedź, przyjmą Komunię św., od-
mówią jeden Różaniec i przez 15
minut rozmyślania nad 15 tajemni-
cami różańcowymi towarzyszyć Mi
będą w intencji zadośćuczynienia”.

Ważnymi elementami pierw-
szych sobót jest stan łaski uświęca-
jącej oraz wynagrodzenie za grze-
chy. Wynagrodzenie za grzechy
Niepokalanemu Sercu Maryi jest

bezinteresownym darem. Jest da-
rem miłości do Maryi.

Jan Paweł II, który zna treść
trzeciej tajemnicy, dał nam pięk-
ny przykład wynagrodzenia Maryi
w czasie pobytu w Zakopanem.
W minionym roku w sobotnie
przedpołudnie (a była to pierwsza
sobota miesiąca), papież przybył
do Sanktuarium M. B. Fatimskiej
na Krzeptówkach, by dokonać kon-
sekracji nowo wybudowanego tam
kościoła. Kościół wybudowano jako
pomnik wdzięczności za ocalenie
Ojca św. z zamachu na jego życie,
który miał miejsce 13 maja 1981 r.

Papież pojawił się wcześniej po
to, aby przez 15 minut modlić się
na kolanach pod cudowną figurą
Matki Bożej Fatimskiej, trwając
na rozmyślaniu. Po południu tego
dnia odmówił Różaniec w Ludźmie-
rzu. Oto świadectwo nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca, które
odprawia papież, znający wszyst-
kie trzy tajemnice fatimskie. Czyż
nie jest do wskazówka i zachę-
ta dla wszystkich czcicieli Matki
Najświętszej?

Podejmijmy w ślad za Oj-
cem świętym dzieło wynagrodze-
nia Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzechy nasze i bliźnich rów-
nież w naszym Sanktuarium Trąb-
kowskim. Niech przykład naszego
papieża będzie zachętą do podję-
cia fatimskiego orędzia praktyko-
wania nabożeństwa różańcowego
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w pierwsze soboty miesiąca. Oka-
zją ku temu są sobotnie adoracje
Najświętszego Sakramentu w na-
szym Sanktuarium (od godz. 1500

do 1800).
Skoro czekamy na triumf Nie-

pokalanego Serca Maryi i na łaski

przez Nią wyproszone, podejmijmy
w sercu ochoczo dzieło wynagro-
dzenia Maryi, a także zawierzenia
Jej siebie i wszystkiego co nam
i Jej jest bliskie.

ks. E. Szymański

CZYM JEST OJCZYZNA?

Każdego roku pierwszy dzień
września mobilizuje nas do mo-
dlitewnej pamięci o tych, którzy
polegli w obronie Ojczyzny na licz-
nych frontach walki i o zamęczo-
nych w obozach zagłady i łagrach,
a także w wyniku katorżniczej pra-
cy i ciężkich warunków życia na
dalekiej Syberii. Oni wszyscy oddali
cierpienie, krew i życie, by przy-
szłe pokolenia mogły żyć w wolnej
Ojczyźnie.

Jakże piękny przykład umiłowa-
nia Ojczyzny daje rodakom papież.
Za każdym razem, kiedy nawiedza
Ojczyznę, całuje ziemię jak matkę
– długo i z czułością. Tak było
na przykład w roku 1991. Potem
w Kielcach podniósł głos w homilii
do nas, mówiąc o miłości Ojczyzny:
„Ta ziemia, to jest moja Matka. To
jest moja Matka ta Ojczyzna! To są
moi bracia i siostry! Zrozumcie wy
wszyscy, którzy lekkomyślnie pod-
chodzicie do tych spraw. Zrozumcie,
że te sprawy nie mogą mnie nie
obchodzić, nie mogą mnie nie bo-
leć. Łatwo jest zniszczyć Ojczyznę,
trudniej odbudować”. (3.061991 r.)

Czym jest Ojczyzna? Ojczyzna
to kraj urodzenia, zamieszkania, to
historia, kultura, groby ojców, to ję-
zyk, religia, moralność. Jest ziemią
„swoich”. Skrajny jest bałwochwal-
czy kult Ojczyzny (nacjonalizm hi-
tlerowski), czy postawa egoistyczna
wg powiedzenia łacińskiego ibi pa-
tria, ubi bene. To znaczy: tam jest
moja Ojczyzna, gdzie jest mi dobrze.

Według kosmopolitów, Ojczyzną
jest cały świat. Kardynał Wojtyła
w poemacie zatytułowanym: „My-
ślę Ojczyzna” pisał: „Ojczyzna, kie-
dy myślę, wówczas wyobrażam sie-
bie i zakorzeniam.” Początek naszej
Ojczyzny wiąże się z Gnieznem
– „wizerunkiem dziejów Polski”.
Tak nazwał papież pierwszą sto-
licę naszego państwa. Tu zakwi-
tło centrum państwowości polskiej
oraz organizacji kościelnej związa-
nej z wiarą i krzyżem Chrystusa.
Papież podczas pierwszej pielgrzym-
ki do Polski mówił, że Chrystus
i Jego nauka stanowią korzeń dzie-
jów Ojczyzny i jej kultury. Ojczyznę
tworzą też święci polscy, poczynając
od św. Wojciecha, Stanisława Bi-
skupa, św. Jadwigi Królowej i dalej
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aż do św. Maksymiliana Kolbego
i św. Brata Alberta. Oni oddali życie
dla wielkiej sprawy. Wojciech – na
misjach w pogańskich Prusach, Sta-
nisław, ratując moralny ład narodu,
Kolbe – dla miłości brata-bliźniego.

Pamiętna katecheza papieża na
Placu Zwycięstwa w Warszawie
w 1979 r. o Ojczyźnie, dla wielu była
szokiem, dla innych umocnieniem
wiary. Papież wołał, że Chrystusa
nie można wyłączyć z dziejów czło-
wieka. Nie można też bez Chrystusa
zrozumieć dziejów Polski. Ukocha-
nie Ojczyzny przez naszego papieża
jest zadziwiające i pobudzić powinno
nas wszystkich do odpowiedzialno-
ści za nią. Dla nas pozostaje to
katechezą, jak nie zmarnować tego
co polskie i zarazem chrześcijańskie
na naszej ziemi.

ks. E. Szymański

Ojczysta ziemia

Polsko! Jesteś na wirażu
Wiraż ostry, spychają.
Zwyciężyć jest bardzo trudno,
Mało tych, co Cię trzymają.

Polsko! W przepaść Cię staczają.
Ojcowską ziemię, fabryki
Tak beztrosko wyprzedają.
Własnej ziemi nie kochają.

Czy Ty tego nie rozumiesz?
Gdzie jest ziemia, tam Ojczyzna.
Polska ziemio! Matko nasza!
Prochem ojców zasiana,
Krwią i potem przodków zlana,
Ty nas żywisz i ubierasz.

Co się z Narodem tym stanie,
Gdy bezmyślnie kraj sprzedadzą?
Boże oświeć, bo zginiemy,
My w Ojczyźnie żyć pragniemy.

napisała: Leokadia Sadowska

MIEJSCE RELIGII W DZISIEJSZEJ ROSJI
prawosławie a katolicyzm

Do niedawna w tym wielkim
kraju religia była przez władze
komunistyczne traktowana jako
uciążliwe zło. Dziś zajmuje waż-
ne miejsce w życiu publicznym.
Ludzie nie wstydzą się publicznie
okazywać swej wiary, a nierzadko
obnoszą się ostentacyjnie ze swoją
religijnością. W księgarniach jest
prasa katolicka. Na ulicach i dwor-
cach można spotkać duchownych
i świeckich zbierających ofiary na
odnowę zniszczonych przez wła-
dze komunistyczne kościołów.

W chwili wybuchu I wojny
światowej (przed rewolucją bol-
szewicką) było prawie 113 tysięcy
księży prawosławnych, 95 tysięcy
zakonników. W 1998 roku na po-
dobnym obszarze jest tylko 15 tys.
księży na 124 diecezje, 18 tysięcy
parafii i 458 klasztorów. Są 23 se-
minaria prawosławne, 5 akademii
duchownych i dwa uniwersytety
prawosławne. Za wierzących-pra-
wosławnych uważa się 40 – 60%
mieszkańców Rosji.
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W łonie rosyjskiego Kościoła
prawosławnego istnieją 4 odłamy.
Jednym z nich jest Kościół pra-
wosławny na emigracji utworzony
na uchodźstwie po wybuchu rewo-
lucji październikowej. Pozostałe
ugrupowania powstały na gruncie
sprzeciwu wobec ugodowości kie-
rownictwa Kościoła prawosławne-
go, a także jego współpracy z re-
żimem komunistycznym.

Kościół prawosławny w Rosji
jest autokefaliczny, czyli nieza-
leżny od patriarchatu w Kon-
stantynopolu. Na jego czele stoi
Patriarcha Aleksy II. Kościół pra-
wosławny w Rosji nie jest otwarty
dla innych wyznań, a nawet wrogi
wobec Kościoła katolickiego. Pa-
triarcha moskiewski zarzuca pa-
pieżowi i katolikom zwalczanie
prawosławia. W Rosji za czasów
reżimu komunistycznego było tyl-
ko 12 katolickich parafii. Odrodze-
nie Kościoła katolickiego stało się
możliwe po uchwaleniu w 1990 r.
ustawy o wolności religijnej.

Papież Jan Paweł II w 1991 r.
utworzył administratury apostol-
skie dla katolików części europej-
skiej i azjatyckiej oraz Kazach-
stanu. Prawosławni przyjęli to
jako zagrożenie ich wiary i wrogie
zamiary Watykanu wobec Rosji
i prawosławia.

Dziś Kościół katolicki w Ro-
sji liczy w części europejskiej 93
parafie i 113 księży, a w części
azjatyckiej 150 parafii i około 70
księży. Łączną liczbę katolików
ocenia się na około 1,5 mln. Obec-
nie wielu ateistów nawraca się na
katolicyzm – nie mają zaufania do
prawosławnych.

Drugą po prawosławiu religią
w Rosji jest islam. Żyje tam około
20 mln muzułmanów, głównie na
Kaukazie w Tatarstanie i Basz-
kirii. W całej Rosji jest czynnych
około 5 tysięcy meczetów.

Ustawa o wolności religijnej
z 1990 r. faworyzuje tzw. histo-
ryczne wyznania i religie: pra-
wosławie, buddyzm, islam i ju-
daizm. Zauważa się przy tym
szczególną niechęć do katolicy-
zmu i innych wyznań, jako obcych
duchowi i narodowi rosyjskiemu.
W obawie przed wpływami Kościo-
ła katolickiego na prawosławnych,
patriarcha Moskwy blokuje wizytę
papieża w Rosji. Trudno przewi-
dzieć w jakim kierunku pójdzie ro-
syjski Kościół prawosławny. Póki
co, widać wyraźnie umacnianie się
nastrojów antyekumenicznych.

ks. E. Szymański
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WIADOMOŚCI GMINNE

18 czerwca odbyła się piąta
w tym roku, i jednocześnie ostatnia
w tej kadencji, sesja Rady Gminy.
W części roboczej radni dokonali
kilku zmian w budżecie gminy, aby
do czasu wyboru nowej Rady Zarząd
mógł bez przeszkód realizować bu-
dżet uchwalony w grudniu 1997 ro-
ku. Zmiany dotyczyły uaktualnienia
wartości inwestycji i remontów oraz
zwiększenia kwoty na dofinansowa-
nie wydania albumu rzeźb Zygmun-
ta Bukowskiego. Radni postanowili
także, w nagrodę za społeczną dzia-
łalność i osiągnięcia sportowe w lek-
kiej atletyce, dofinansować wyjazd
3 osób na Mistrzostwa Europy We-
teranów w Lekkiej Atletyce, które
odbędą się we wrześniu we Wło-
szech. Gminę naszą reprezentować
będą panowie Wiesław Kempa, Syl-
wester Maliszewski i Marcin Masa.

Część uroczysta sesji rozpoczę-
ła się wręczeniem nominacji dla
dyrektorów 4 szkół podstawowych
na kolejną 5-letnią kadencję, o czym
pisaliśmy w lipcowym numerze „Ka-
ny”. W imieniu mianowanych dy-
rektorów podziękowanie radnym za
zaufanie i ponowne powierzenie im
tej funkcji złożył Mariusz Paradecki.

Następnie przewodniczący Ra-
dy Gminy Karol Kozak przypo-
mniał radnym, sołtysom i zaproszo-
nym gościom najważniejsze inwe-
stycje i przedsięwzięcia, które Rada
w okresie 4-letniej kadencji zapla-
nowała i zrealizowała.

Na zakończenie uroczystej czę-
ści sesji radni otrzymali pamiątko-
we podziękowania oraz album rzeźb
Zygmunta Bukowskiego z autogra-
fem twórcy. Po zamknięciu ostat-
niej sesji odbyło się spotkanie rad-
nych, sołtysów i zaproszonych gości
w „Gawrze” przy ognisku i pieczo-
nym prosiaku.

***
Pomyślnie zakończyły się stara-

nia o zatrudnienie 30 bezrobotnych
pań w firmie „Rogum” w Prusz-
czu Gdańskim. Możliwe stało się to
dzięki dużemu zaangażowaniu kie-
rownika RUP w Gdańsku Rolanda
Budnika i sekretarza gminy Adama
Zarzyckiego, a także dzięki kon-
struktywnej współpracy z właści-
cielem firmy „Rogum” Krzysztofem
Rokitą.

Ponadto, od 1 sierpnia, na okres
6 miesięcy, w ramach robót publicz-
nych gmina zatrudniła 7 pań do
opieki nad ludźmi chorymi i samot-
nymi.

***
Trwają prace przy budowie dróg

i chodników, realizowane w ramach
robót publicznych przez bezrobot-
nych mężczyzn. Obecnie zatrudnio-
nych jest 17 osób. Wykonany już
został odcinek chodnika w Kłoda-
wie i Trąbkach Małych, trwają prace
przy budowie chodnika w Kaczkach.
Zaawansowana jest budowa par-
kingu na zapleczu Urzędu Gminy,
aby parking przed budynkiem udo-
stępnić wyłącznie dla interesantów.
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Trwają również roboty przy budo-
wie drogi dojazdowej do cmentarza
w Sobowidzu (odcinek ul. Sporto-
wej). Wszystkie materiały używa-
ne w tych budowach produkowane
są przez bezrobotnych w gmin-
nej wytwórni w Trąbkach Wiel-
kich. Należy podkreślić, że chodnik
w Trąbkach Małych wykonali sa-
mi mieszkańcy, a budowa chodnika
w Kaczkach finansowana jest ze
środków sołectwa, zaplanowanych
w budżecie na podstawie uchwały
zebrania wiejskiego.

***
Zakończona została budowa od-

cinka wodociągu we wsi Warcz (dłu-
gości ok. 800 m), którego wyko-
nawcą, po przetargu, była firma
„Hydrolek”. Mieszkańcy tej części
Warcza korzystali do tej pory z wo-
dy złej jakości; po przełączeniu do
ujęcia wiejskiego będą otrzymywali
bardzo dobrą wodę. Stara hydrofor-
nia i studnia, przejęte przez gminę
od Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa, zostaną zlikwidowane.

Podobna sytuacja jest w Łagu-
szewie, w związku z czym planuje
się w przyszłym roku położenie
sieci wodociągowej z Kaczek do
Łaguszewa i likwidację ujęcia po-
pegeerowskiego, również przejętego
przez gminę od AWRSP.

***
W wyniku negocjacji Zarządu

Gminy z „Energą” z Tczewa, wy-
mienionych zostało kolejnych 55
lamp oświetlenia ulicznego z rtę-
ciowych na energooszczędne sodo-
we. Na ogólną liczbę 460 lamp
na terenie gminy, około 260 zosta-
ło już wymienionych na nowocze-
sne, sodowe. Pozostałe planuje się

wymieniać sukcesywnie w okresie
najbliższych 3 lat, bez inwestowa-
nia w to przedsięwzięcie pieniędzy
z budżetu gminy. We wrześniu br.
zostaną zamontowane dodatkowe
lampy przy drodze Gołębiewo – So-
bowidz (5 szt.), w Kleszczewie (4
szt.) i Cząstkowie (3 szt.). Nale-
ży podkreślić, że działania te mają
spowodować oszczędności w budże-
cie gminy na wydatki za energię
elektryczną, zracjonalizowanie sieci
oświetleniowej oraz poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców i użyt-
kowników dróg.

***
Trwają roboty budowlane i insta-

lacyjne przy modernizacji kotłowni
w Ośrodku Zdrowia w Trąbkach
Wielkich. Stary i nieekonomiczny,
a przede wszystkim nieekologiczny
i trudny do sterowania piec węglowy
zostanie zastąpiony nowoczesnym,
ekologicznym i oszczędnym piecem
na olej opałowy. Roboty w kotłowni
mają się zakończyć w połowie wrze-
śnia. Dodajmy, że Zarząd Gminy
uzyskał pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na
modernizację kotłowni. Połowa tej
pożyczki może zostać umorzona.

Również we wrześniu zostaną
wymienione mocno zniszczone i nie-
szczelne okna w Ośrodku, aby ogra-
niczyć straty ciepła w budynku
i zapobiec zalewaniu pomieszczeń
w czasie deszczu.

W październiku planowane jest
rozpoczęcie prac budowlanych przy
rozbudowie Ośrodka – jeśli warunki
atmosferyczne pozwolą i wystarczy
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pieniędzy, jeszcze w tym roku po-
winien powstać stan surowy nowej
części budynku Ośrodka.

***
Dobiegły końca wakacyjne pra-

ce remontowe w naszych szkołach
i przedszkolu, tak więc 1 września
dzieci będą mogły rozpocząć naukę
w lepszych warunkach.

Przeprowadzono następujące
prace remontowe w poszczególnych
szkołach (w nawiasie wartość ro-
bót).
1. SP Trąbki Wielkie – wymia-

na głównych drzwi wejściowych
i przyległych okien, wymiana
podłóg w 3 klasach i malowa-
nie klas (11 900 zł).

2. SP Sobowidz – wymiana 2 pie-
ców centralnego ogrzewania, ma-
lowanie korytarzy, zaplecza sali
sportowej i kuchni, remont ogro-
dzenia boiska i remont sanita-
riatów (38 000 zł).

3. SP Kłodawa – ogrodzenie ogro-
du dendrologicznego, malowanie
kuchni i zaplecza (4700 zł).

4. SP Mierzeszyn – remont ogrodze-
nia boiska, remont izolacji funda-
mentów, wykonanie chodników
na podwórku szkoły (5500 zł).

5. SP Czerniewo – remont kapital-
ny dachu na części mieszkalnej
(stara szkoła), wykonanie (ad-
aptacja) pracowni komputerowej
(52 000 zł).

6. SP Ełganowo – malowanie WC,
we wrześniu planowana jest wy-
miana drzwi wejściowych i kilku
okien (13 300 zł).

7. SP Warcz – remont podłóg i wy-
miana wykładzin, nowa posadz-
ka na holu głównym, wymiana

drzwi wejściowych, remont insta-
lacji elektrycznej i wodociągowo-
-kanalizacyjnej, wykonanie chod-
nika do starej szkoły (40 000 zł).

8. Przedszkole w Trąbkach Wiel-
kich – remont kotłowni i malo-
wanie sal przez rodziców (800 zł).

Łączne nakłady na wakacyjne re-
monty wyniosły 166 000 zł.

***
3 sierpnia odbył się konkurs na

stanowisko dyrektora SP w Sobowi-
dzu. Do konkursu ostatecznie przy-
stąpiły dwie kandydatki: dotych-
czasowa dyrektor Barbara Harbul
oraz nauczycielka z tej szkoły Maria
Madej. Komisja konkursowa powo-
łana przez Radę Gminy w liczbie
9 osób, składająca się z przedstawi-
cieli zaproponowanych przez Radę
Pedagogiczną (2 osoby), Radę Szko-
ły (2 osoby), Kuratorium Oświaty
(2 osoby), Związek Nauczycielstwa
Polskiego (1 osoba) oraz 2 osób wy-
typowanych przez Radę Gminy, pod
przewodnictwem Jana Trofimowi-
cza, po szczegółowym zapoznaniu
się z dokumentami złożonymi przez
kandydatki, dopuściła je do drugiego
etapu konkursu, czyli przesłucha-
nia przez komisję konkursową. Po
przesłuchaniu, w wyniku tajnego
głosowania, wybrano Marię Madej.
Pani Madej podejmie obowiązki dy-
rektora szkoły od 1 września, na-
tomiast formalne powołanie na to
stanowisko i wręczenie nominacji
nastąpi po wyborach do nowej Rady
Gminy.

***
W drugiej połowie września roz-

pocznie się budowa wodociągu w Po-
stołowie. W tegorocznym budżecie
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na tę inwestycję zaplanowano środ-
ki w wysokości 200 tys. zł, w tym
26 tys zł dotacji wojewody. 32 ro-
dziny podpisały dotychczas umowy
o partycypacji w kosztach budowy
(1500 zł). Zakończenie pierwszego
etapu budowy (sieć z przyłączami)
planowane jest do końca roku –
z jednoczesnym umożliwieniem ko-
rzystania z wody, a drugi etap, czyli
budowa stacji uzdatniania – w roku
przyszłym.

***
Zgodnie z wnioskami mieszkań-

ców Trąbek Wielkich o zainsta-
lowanie sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych na ul. Gdań-
skiej (przy Urzędzie Gminy) zo-
stał wykonany projekt tej sygnali-
zacji. Ponieważ jest to inwestycja
Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicz-
nych w Gdańsku, wg zapewnień jej
przedstawiciela p. Wrzesińskiego,
sygnalizacja zostanie zamontowana
w październiku, po przeprowadze-
niu przetargu. Szacunkowy koszt
wyniesie 60 000 zł.

***
Zakończone zostały prace re-

montowe i modernizacyjne na uję-
ciach wody i hydroforniach w Doma-
chowie, Zaskoczynie i Czerńcu. Na
remonty tych ujęć Agencja prze-
kazała firmie „Hydrolek” kwotę
70 000 zł, w związku z przejęciem
tych urządzeń na mienie komunal-
ne gminy.

***
Trwają prace remontowe przy

oczyszczalni ścieków w Sobowidzu.
Oczyszczalnia eksploatowana przez
ponad 20 lat bez remontów, obec-
nie przejęta przez gminę, wymaga

remontu kapitalnego.Po jego za-
kończeniu będzie nadal obsługiwała
osiedle bloków przy ul. Moreno-
wej, a ponadto będzie oczyszczała
ścieki z budynków komunalnych
w Sobowidzu, przywożone wozem
asenizacyjnym.

Również w Domachowie i Łagu-
szewie będą wykonywane prace re-
montowe i modernizacyjne przejętej
od Agencji kanalizacji sanitarnej.

***
W Ełganowie gmina zakupiła

od prywatnego właściciela działkę
o pow. 1,7 ha z przeznaczeniem
na pełnowymiarowe boisko piłkar-
skie. Wiosną br. powstała drużyna
„Sokół” Ełganowo, która uczestni-
czy w rozgrywkach kl. B i obecnie
korzysta z boiska w Trąbkach Wiel-
kich.

***
Zakończone zostały roboty ziem-

ne przy budowie boiska w Czernie-
wie. Posiana tam trawa wymaga
stałej pielęgnacji, aby wiosną przy-
szłego roku miejscowa drużyna „Or-
lęta” Czerniewo mogła rozgrywać
mecze o mistrzostwo kl. A.

***
Kończony jest projekt remizy

OSP w Trąbkach Wielkich. Jeszcze
w tym roku planuje się wykonanie
stanu surowego budynku za pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży działki
pod budowę banku w Trąbkach
Wielkich.

***
Prowadzone są negocjacje z fir-

mami budowlanymi w sprawie wy-
konania adaptacji pomieszczeń na
bibliotekę wiejską w Mierzeszynie.
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Na ten cel przeznaczono lokal po
dawnej restauracji przy ul. Wol-
ności. Koszt robót budowlanych
i instalacyjnych szacowany jest na
ok. 40 000 zł. Prace rozpoczną się
w październiku i powinny zostać
zakończone jeszcze w tym roku.

***
Trwa budowa 3 nowych wiat

na przystankach PKS w Gołębiew-
ku, Gołębiewie Średnim i Pruskiej
Karczmie. Wiaty wykonuje Stefan
Płocke, który wygrał przetarg za
sumę 20 000 zł.

***
Zarząd Gminy, decyzją z 4 sierp-

nia o dofinansowaniu z budżetu
gminy drużyn piłkarskich, uczest-
niczących w rozgrywkach klas A i B,
przerwał toczącą się wśród działa-
czy piłkarskich dyskusję na ten te-
mat. Zgodnie z tą decyzją, drużyny
z kl. A otrzymają dofinansowanie
w wysokości 2000 zł, a drużyny
z kl. B – 1000 zł, na pokrycie części

kosztów rundy jesiennej rozgrywek
sezonu 1998/99. Pozostałe środki
działacze muszą zdobyć od spon-
sorów lub w inny sposób. Decyzję
taką Zarząd podjął po kilku nara-
dach kierownictwa poszczególnych
drużyn i po konsultacjach z prze-
wodniczącym RG LZS Wiesławem
Kempą.

***
Trwa remont kapitalny dachu na

budynku byłego przedszkola w Go-
łębiewie Wielkim. Ze względu na
jego bardzo zły stan, konieczna
jest wymiana wielu elementów kon-
strukcyjnych. Roboty zostaną za-
kończone do 15 września, a koszt
remontu wynosi ok. 70 tys zł. Ponie-
waż w budynku zostały wykupione
prawie wszystkie mieszkania, wła-
ściciele współuczestniczą w kosz-
tach remontu, proporcjonalnie do
powierzchni mieszkania.

Opracował S. D.

Aktualne zdjęcie z budowy hali sportowej w Trąbkach Wielkich (21 sierpnia
1998 r.).
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Stan prac przy budowie Banku Spółdzielczego w Trąbkach Wielkich (21 sierpnia
1998 r.).

POEZJA

Dożynki w Sanktuarium
W tym dniu z różnych kierunków i własnym orszakiem
Przyszły wieńce przed ołtarz, swym prastarym szlakiem
Splotła miłość je wdzięczna, choć strudzoną ręką
Przystrojone od serca dla Ciebie Panienko.
Każdy mówi swym pięknem, wyczytać nie sposób
Całość splotem jest uczuć z kompozycją kłosów
Własną mową od siebie każdy Cię tu wita
Punkt centralny w nim serce, a z niego odczyta.
Wdzięczni za Twą przychylność nieprzerwanie słaną
Przyjmij od nas te wieńce, miłością związaną
Bez kochania Twojego marne nasze czyny
Matko Boża Trąbkowska, dzięki za przyczyny.

Jan Orczykowski
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KANA
Na gościńcu KANY –
me skromne pisanie
jest jak źródło wiary
co bić nie przestanie.
Na gościńcu KANY –
za przyczyną Twoją
pióro, którym piszę
jest radością moją.
Na gościńcu KANY –
czuję Ciebie Pani
jak wspierasz me słowo
wszystkich Ci oddanych.
Gościniec u KANY –
jest żyzny bogaty
wspieraj go Mateczko
i tul w swoje szaty.

Jan Orczykowski

Najświętsza Ziemianka
Jesteś z nami w polu, z dniem co rankiem wstaje,
Przy maszynie, która własny dźwięk wydaje,
W obrządkach domowych, dziecinnych uściskach,
Zawsze z nami, przy nas i wciąż nam tak bliska.
Jesteś z nami w trudach, gdy odpoczywamy,
Pośród zgiełku zmartwień, które spożywamy,
Z radosną nowiną, która nas nawiedza.
Znasz Ty ziemię dobrze to i Twoja miedza.
Zostań z nami, przy nas Ziemianko Najświętsza,
Boś Ty z matek wszystkich przykładem najświętsza.
Choć jesteś w niebiosach kilkanaście wieków,
To ciągle pamiętasz o każdym człowieku.
Zostań z nami, przy nas, proszą wszystkie stany,
Bez Twojej przyczyny dojść nie podołamy,
Do domu co dla nas Pan Jezus zbudował.
Prośby Twoje Syn Twój zawsze akceptował.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Wrzesień 1998

1. Za śp. Bronisława i Katarzynę
Iwanowiczów

2. Za śp. Jana i Wandę Kielas oraz
za zmarłych z rodziny Kielasów

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i zakonne
w parafii – z róży bł. Jerzego
Matulewicza – p. Czajka

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

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

6. Za śp. Jadwigę Kąkolewską
oraz za zmarłych z rodziny
Kąkolewskich i Reimusów,
godz. 700

Dziękczynna w 10 rocznicę
sakramentu małżeństwa Celiny
i Adama Jaszewskich, godz. 830

7. Za śp. Tomasza Sławińskiego
Za śp. Józefa i Augustynę
Zdrojewskich oraz za zmarłych
z tej rodziny
Za śp. Alojzego Ptach
Za śp. Jerzego Zielke i za
śp. Piotra Wilka
Za śp. Annę i Pawła Kromerów

8. O błogosławieństwo dla Krystyny
Tkaczyk, w dniu urodzin
Za śp. Władysława Myszk

9. Za zmarłych z rodziny Lagów
i Szczodrowskich
Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

10. Za śp. Gertrudę i Wiktora
Etowskich
Za zmarłych z rodziny Leszków
i Myśliwiec
Za śp. Tadeusza Dudek

11. Za zmarłych z rodziny
Piszczuków i Ziemanów
Dziękczynna z intencji Zofii
i Stefana Świetlików

12. Za śp. Alfonsa Zulewskiego
Za śp. Mariannę Kosińską

13. Za śp. Piotra Wilka i za zmarłych
z tej rodziny oraz za śp. Grażynę
Rosenstein, godz. 700

Dziękczynna za plony, godz. 830

Za parafian, godz. 1200

14. Za śp. Łucję i Reginę Kaszubów
15. Dziękczynna i o zdrowie,

z intencji p. Grallów
16. Za śp. Jana Stępień
17. Dziękczynna w 10 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Elżbiety
i Mariusza Szurgocińskich

18. Dziękczynna w 5 rocznicę
sakramentu małżeństwa Anity
i Andrzeja Dończyków

19. Za śp. Romana Kotwę
20. Za zmarłych z rodziny Grallów

i Marendowskich, godz. 700

Dziękczynna za plony, godz. 830

Dziękczynna w 10 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Krystyny i Mirosława Bogdanów,
godz. 1100

21. Za śp. Ingę, Zofię i Franciszka
Skibowskich

22. Dziękczynna w 25 rocznicę
sakramentu małżeństwa Stefanii
i Józefa Czuchów
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23. Za śp. Eckharta, Tomasza, Klarę,
Franciszka, Karola, Cecylię
z rodziny Sławińskich

24. Za śp. Wilhelma Krause
25. O błogosławieństwo Boże dla

Stefanii Urbańskiej
26. Za zmarłych z rodziny Preuss,

Halba, Kozioł i Hermann
27. Dziękczynna w 69 rocznicę

urodzin Jadwigi Zarembskiej,
z intencji dzieci i wnuków,
godz. 700

Za śp. Władysława Bogdan,
godz. 830

Za śp. Pelagię Bławat, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

28. Za śp. Waleskę i Adama
Bławatów

29. Za śp. Kazimierza, Stanisława
Surmów oraz za śp. Antoniego
Krystmana

30. Za śp. Gabriela Łyczaka

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu:

20 września 1 rocznicę sakramentu chrztu obchodzi Sebastian Karol
Budnik

Rocznice sakramentu małżeństwa:

6 września: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Celiny i Adama Jaszewskich
17 września: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Mariusza Szurgocińskich
18 września: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Anity i Andrzeja Dończyków
20 września: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Krystyny i Mirosława Bogdanów
22 września: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Stefanii i Józefa Czuchów
24 września: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Ireny i Krzysztofa Marciniaków

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


