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Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

(Mt 24, 42)

Spuśćcie nam

na ziemskie

niwy

Zbawcę

z niebios

obłoki. . .

Pójdźmy

wszyscy

do stajenki

do Jezusa

i Panienki. . .



PAPIESKIE ŚWIADECTWO CIERPIENIA

Karol Wojtyła miał zaledwie 8 lat
gdy zmarła mu mamusia. Choroba
zabrała mu starszego brata. 12-letni
Karol powiedział wtedy: „Taka była
wola Boża”.

Bliski papieżowi kardynał An-
drzej Deskur jest częściowo spara-
liżowany i na wózku inwalidzkim
pracuje nadal w kilku Kongrega-
cjach watykańskich. Trzy dni przed
wyborem papieża miał wylew krwi
do mózgu. Papież nazajutrz po wy-
borze opuścił Watykan i udał się do
kliniki Gemelli, by odwiedzić cho-
rego przyjaciela biskupa Andrzeja.
Opuszczając klinikę powiedział do
chorych: „U progu mojego pontyfi-
katu chcę oprzeć się przede wszyst-
kim na tych, którzy cierpią, i którzy
cierpienia swoje, swoją mękę i ból
łączą z modlitwą”.

Papież sam spędził wiele tygo-
dni w klinice Gemelli, gdzie leczono
go po zamachu na placu św. Pio-
tra (13 maja 1981). Operował go
wówczas prof. Francesco Crucitti.
Ten sam chirurg w lipcu 1992 r.
usunął papieżowi spory odcinek je-
lita grubego zaatakowanego przez
nowotwór. Bliscy papieżowi zasta-
nawiali się, w jaki sposób znosił
on tak cierpliwie ból, jaki musiał
odczuwać przed operacją. Ojciec św.
potrafi przekształcić swój ból w mo-
dlitwę.

Gdy 26 sierpnia 1998 r. zmarł
prof. Crucitti papież modlił się przy
trumnie zmarłego profesora i spo-
tkał się z jego rodziną, by złożyć
kondolencje.

W pierwszy dzień Świąt Bożego
Narodzenia 1995 r. setki milionów
osób oglądały przekaz telewizyjny
orędzia papieskiego. Po życzeniach
wygłoszonych w języku francuskim
papież głęboko westchnął. Próbo-
wał jeszcze coś powiedzieć, ale nie
był w stanie. Zniknął z okna Pała-
cu Apostolskiego. Po chwili pojawił
się i powiedział po włosku: „Wy-
baczcie, muszę przerwać – niech
Was Bóg błogosławi”. Wieczorem
podano komunikat, że jest to gry-
pa. Takich uspokajających świat
oświadczeń było więcej, chociaż na
twarzy Ojca Świętego coraz częściej
pojawiał się grymas bólu.

Jesienią 1996 r. papież znów zna-
lazł się w szpitalu z powodu chro-
nicznego zapalenia wyrostka ro-
baczkowego. W dniu operacji dostał
wiersz-list: „Do cierpiącego przyja-
ciela”. Gdy poczuł się lepiej powie-
dział: „W dniach choroby mogłem
zrozumieć lepiej wartość służby, do
której wezwał mnie Bóg. Ta służba
spełnia się również poprzez dar cier-
pienia”. Przed opuszczeniem kliniki
papież odwiedził oddział onkolo-
gii dziecięcej. Przejechał wózkiem
przez sale szpitalne zatrzymując
się przy każdym łóżeczku. Pocie-
szał: „Widzisz? Byłem chory, ale
już wracam do domu. Ty także
wkrótce będziesz w domu”. Jeden
z odwiedzonych chłopców, 10-letni
Peruwiańczyk, przeszedł pięć skom-
plikowanych operacji kręgosłupa.
To właśnie on napisał wiersz dla
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Ojca świętego. Mimo młodego wie-
ku zrozumiał papieskie przesłanie
cierpienia. Zmieniły się role – ten
chłopiec chciał pocieszyć papieża.

Nie można pominąć też dnia 28
kwietnia 1994 r., kiedy wieczorem
Ojciec święty potknął się i doznał
złamania szyjki prawej kości udo-
wej. Do 27 maja przebywał w klinice
Gemelli, gdzie operacyjnie wstawio-
no protezę stawu biodrowego. Jed-
nocześnie regularnie spotykał się
w klinice z pomocnikami watykań-
skimi, omawiając bieżące sprawy
Stolicy Apostolskiej.

„Cierpienie to także zagadnie-
nie, które bezpieczniej analizować
z dystansem” – zwierzył się papież
polskiemu reżyserowi Krzysztofowi
Zanussiemu. W 1984 r. Ojciec święty
napisał list apostolski o cierpieniu
„Salvifici doloris”, posługując się
własnym doświadczeniem cierpie-
nia. List daje odpowiedź na pytanie
o sens cierpienia. Papież stwier-
dza, że sens cierpienia „jest na
wskroś nadprzyrodzony i na wskroś
ludzki. . . Zakorzenia się w Boskiej
tajemnicy Odkupienia świata. Jest
również głęboko ludzki, ponieważ
człowiek odnajduje w nim siebie,
swoją godność, swoje posłannictwo”.
Papież uczy we wspomnianym li-
ście, że Chrystus nauczył człowieka
świadczyć cierpieniem, oraz świad-
czyć dobro cierpiącemu.

Skąd u papieża tyle mocy ducha?
Powoli, coraz mniej wyraźnie, mówi
słowo po słowie, garbi się i kuleje,
nie może opanować drżenia ręki,
a jednak niestrudzenie oddaje siebie
innym. Z bliska można dostrzec, że
po spotkaniu z tłumem jego ręce

bywają spuchnięte i poobcierane, bo
każdy chce go uściskać. Im papież
jest starszy, tym silniejsze jest jego
apostolstwo cierpieniem.

W czasie wizyty na Kubie papież
spotkał się z trędowatymi i niewido-
mymi dziećmi. Powiedział do nich:
„Człowiek musi się czuć powołany
do świadczenia miłości w cierpie-
niu”. Starał się każdego trędowate-
go dotknąć i każdego pobłogosławić.
Płakały wszystkie dzieci niewidome,
a nawet najtwardsi korespondenci
– świadkowie tego spotkania.

W czerwcu tego roku w Wied-
niu papież do chorych i personelu
Hospicjum prowadzonego przez Ca-
ritas Socialis skierował pouczenie:
„Żyjemy w społeczeństwie, które
próbuje wymazać ból, cierpienie,
chorobę i śmierć z pamięci zarów-
no indywidualnej jak i zbiorowej”.
Później papież odwiedził najciężej
chorych, przykutych do łóżka, bę-
dących w ostatnich dniach życia. To
spotkanie odbyło się bez świadków.
Tylko jedna kamera zarejestrowa-
ła z oddali obraz bez dźwięku.
Film ukazuje przygarbionego zmę-
czonego do ostatnich granic papie-
ża w białej sutannie pochylającego
się nad wychudzonymi pacjenta-
mi, który coś do nich mówił. Ale
co? Być może nic. Ale świadczył
sobą. W liście zaś rozdanym perso-
nelowi Hospicjum napisał: „Koniec
życia stawia przed człowiekiem wiel-
kie zagadnienia. Jaka będzie moja
śmierć? Będę sam, czy też będę miał
przy sobie drogie osoby? Co czeka
mnie po śmierci? Czy będę przy-
jęty z miłosierdziem przez Boga?
– Odpowiadać na te pytania, oto

3



zadanie pracujących w szpitalach
i hospicjach”.

Jeżeli przesłanie papieskie, że
cierpienie jest bramą do współczu-
cia i miłości, pomoże zrozumieć
cierpienie, to papież pozostawi nam
wspaniałe dziedzictwo.

ks. E. Szymański

Pielgrzymki Ojca świętego
do Ojczyzny

1. 2 –10 czerwca 1979 r.
2. 16 – 23 czerwca 1983 r.
3. 8 –14 czerwca 1987 r.
4a. 1– 9 czerwca 1991 r.
4b. 13 –16 sierpnia 1991 r.: VI Świa-

towy Dzień Młodzieży na Jasnej
Górze

5. 20 – 22 maja 1995 r.: Skoczów –
Bielsko Biała – Żywiec

6. 31 maja – 10 czerwca 1997 r.

KOMENTARZ LITURGICZNY
Grudzień 1998

6 grudnia: 2 Niedziela Adwentu

Iz 11, 1–10

Rz 15, 4 – 9

Mt 3, 1–12

Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi.
Dlatego uświęca człowieka swoim
Słowem, Duchem Świętym i swo-
im Ciałem. W Adwencie czytamy
proroctwo Izajasza o przyjściu Kró-
la Sprawiedliwego. Słowa proroctwa
wypełniły się w Jezusie Chrystusie.
Piękne przymioty Mesjasza przeka-
zuje ostatni prorok Starego Testa-
mentu, Jan Chrzciciel, który bezpo-
średnio przygotowuje naród wybra-
ny na przyjście Mesjasza. Nawołu-
je do nawrócenia. Są dwa rodzaje
nawróceń: ktoś się nawrócił, bo od-
zyskał utraconą wiarę, albo oczyścił
się z grzechów w sakramencie po-
kuty. Tymczasem naprawdę, mamy
nawracać się stale, czyli ustawicznie

zwracać ku Bogu, tym bardziej, że
tak wiele spraw w codziennym życiu
przesłania nam Boga.

13 grudnia: 3 Niedziela
Adwentu

Iz 35, 1– 6a. 10
Jk 5, 7 –10
Mt 11, 2 –11

Pan jest blisko. Zawsze na coś lub
kogoś czekamy. Czy spełnią się nasze
nadzieje? Dziś prorok Izajasz wzywa
nas: „Odwagi! Nie bójcie się!. . . On
sam przychodzi, aby was zbawić!”
(I czytanie). Te słowa kojarzą się
u papieskim zaproszeniem. „Nie bój-
cie się. Otwórzcie drzwi Chrystu-
sowi”. Janowi Chrzcicielowi, który
mógł wyobrazić sobie Mesjasza ja-
ko groźnego sędziego, który ludzi
przesieje jak ziarno i plewy wrzu-
ci w ogień nieugaszony, uczniowie
opowiedzieli, że Mesjasz – Jezus
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przyszedł, aby ratować grzeszników.
Błogosławiony, kto się nie oburza na
to, że Bóg nie jest taki, jakim Go
sobie wyobrażamy.

20 grudnia: 4 Niedziela
Adwentu

Iz 7, 10 –14
Rz 1, 1– 7
Mt 1, 18 – 24

Dziś słuchając Bożego pouczenia od-
powiedzmy na pytanie: Co uczyni-
liśmy w kończącym się już czasie
adwentowym? Czego spodziewamy
się w nadchodzących Świętach Boże-
go Narodzenia? Wspomnień, życzeń,
prezentów? Mają one głębszą treść.
Oto Maryja – druga Ewa rodzi nam
Mesjasza – Emanuela, który jest „Bo-
giem z nami”. On przyniesie łaskę
i pokój. Św. Józef, kiedy dowiedział
się, że Bóg „zawładnął” Maryją, czuł
się niegodnym być z Nim razem.
Podobnie św. Piotr po cudownym
połowie ryb powiedział do Jezusa, że
nie jest godny, by być z Nim razem.
Nieraz czujemy się niegodni przy-
jąć Komunię św. A któż z nas jest
godny tak świętego daru? Ona nie
jest nagrodą, tylko miłosierdziem,
lekarstwem, którego nie jesteśmy
godni.

27 grudnia: Niedziela Świętej
Rodziny

Syr 3, 2 – 6. 12 –14
Kol 3, 12 – 21
Mt 2, 13 –15. 19 – 23

Jaka jest relacja Świętej Rodziny
do współczesnej rodziny? Mówimy,
że dawniej wszystko było inaczej
niż dziś. Przypatrzmy się Świętej
Rodzinie. Przeżywała trudne chwile

i kryzys małżeński, i niebezpieczeń-
stwo czyhające na ich Dziecię. Ale
nic ich nie podzieliło. Oni w Bogu
złożyli nadzieję i byli gotowi iść przez
życie drogą, którą im Bóg wyznaczył
– u boku Jezusa. Wsłuchując się
w naukę Bożą, poznamy zasady kie-
rujące życiem rodzinnym. Są nimi:
miłość, szacunek i posłuszeństwo.

ŚWIĘTA

8 grudnia: Niepokalane
Poczęcie Najświętszej Maryi
Panny

Rdz 3, 9 –15

Ef 1, 3 – 6. 11–12

Łk 1, 26 – 38

Bóg od wieków wybrał Maryję za
Matkę swojego Syna, zachował Ją
od grzechu i obdarzył „pełnią łaski”.
Dziękując Bogu za wyjątkowy przy-
wilej udzielony Maryi, wypraszamy
sobie łaskę do zwalczania grzechu.
Papież Pius IX dnia 8 grudnia 1854 r.
ściśle określił i podał do wierzenia
prawdę o Niepokalanym Poczęciu
Maryi, jako dogmat wiary katolic-
kiej. Objawiając się św. Bernadecie
w Lourdes w 1858 r. Maryja sama
określiła siebie, że jest Niepokalanie
Poczęta.

25 grudnia: Boże Narodzenie

Msza św. w nocy:
Iz 9, 1– 3. 5 – 6

Tt 2, 11–14

Łk 2, 1–14

Msza św. o świcie:
Iz 62, 11–12

Tt 3, 4 – 7

Łk 2, 15 – 20
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Msza św. w dzień:
Iz 52, 7 –10
Hbr 1, 1– 6
J 1, 1–18

Pan Jezus przepowiedziany przez
proroków, oczekiwany przez naród
wybrany wreszcie przyszedł na zie-
mię. Można by powiedzieć, że się
mocno zawiódł na człowieku. Czło-
wiek Go oczekiwał i wołał w tę-
sknocie adwentowej: „Spuśćcie nam
na ziemskie niwy Zbawcę z niebios
obłoki. . .”. A gdy nadeszła pełnia
czasu i zesłał Bóg Syna swego zro-
dzonego z Niewiasty, człowiek nie
chciał Go przyjąć! „Przyszedł do
swoich, a swoi Go nie przyjęli”. Król
Herod chce Go zabić. Gdy Jezus
dorośnie, wypowie skargę, że „lisy
mają jamy, ptaki niebieskie – gniaz-
da, a Syn Człowieczy nie ma miejsca,
gdzie by głowę skłonił” (św. Mate-
usz). Prawdę tę wyrażają pięknie
słowa kolędy: „Nie było miejsca dla
Ciebie w Betlejem w żadnej gospo-
dzie i narodziłeś się Jezu w stajni,
ubóstwie i chłodzie”. Mimo takiej
postawy człowieka, nie wyrzekł się
Jezus ziemskiej miłości Matki, św.
Józefa, pasterzy i mędrców. Uświęcił
ludzką miłość w naszych rodzinach.

26 grudnia: św. Szczepana –
pierwszego męczennika

Dz 6, 8 –10. 54 – 60
Mt 10, 17 – 22

Chrystus przyszedł i ogień rzucił na
ziemię – ogień miłości. Umiłowała
Go Maryja i Józef, pasterze i mędrcy,
a potem Apostołowie i uczniowie,
wśród nich siedmiu diakonów, do
których należał św. Szczepan. To
on pierwszy męczeńską śmiercią dał

świadectwo umiłowania Chrystusa,
Jego nauki i posłannictwa. Otworzył
drogę innym, którzy jak on, jak
Apostołowie, po nasze czasy, miłość
do Chrystusa potwierdzają śmiercią
męczeńską. Na ile my kształtujemy
w sobie gotowość takiej postawy,
by w razie potrzeby umrzeć dla
Chrystusa, za Chrystusa?

WYDARZENIA

3 grudnia: pierwszy czwartek
miesiąca. Spowiedź św. dla wszyst-
kich dzieci z Trąbek Wielkich od
godz. 1400.

4 grudnia: pierwszy piątek mie-
siąca. Ksiądz uda się do chorych o
godz. 800. Spowiedź św. dla dzieci
z Czerniewa, Czerńca, Kleszczewa
i Ełganowa od godz. 1330, o godz.
1530 Msza św. (odjazd autokarem po
Mszy św.).

8 grudnia: święto Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. O godz. 1600 odbędzie się po-
święcenie medalików dzieciom klas
II, przygotowującym się do I Komu-
nii św.

W czasie adwentu: Msze św. rorat-
nie będą o godz 1600. Dzieci niech
przygotują piękne lampiony, będzie
konkurs na najpiękniejszy lampion
(z nagrodą).

Rok kościelny 1999
od 1 Niedzieli Adwentu

� Cykl czytań na niedziele – A
� Cykl czytań na dni powszednie – I
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Święta ruchome w 1999 r.

� Popielec – 17 lutego
� Wielkanoc – 4 kwietnia
� Wniebowstąpienie Pańskie – 13

maja
� Zesłanie Ducha Świętego – 23 maja
� Boże Ciało – 3 czerwca

Ważniejsze daty pracy szkoły

� Pierwsze półrocze – od 1 września
1998 r. do 22 stycznia 1999 r.

� Drugie półrocze – od 8 lutego do
25 czerwca 1999 r.

� Przerwa świąteczna Świąt Bożego
Narodzenia – od 23 grudnia do 3
stycznia

� Ferie zimowe – od 21 stycznia do
5 lutego

� Przerwa świąteczna Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego – od 1 do
6 kwietnia

� Dni Szkoły w Trąbkach Wielkich
– 10 i 11 maja

� Zakończenie roku szkolnego klas
ósmych – 23 czerwca.

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne dla dzie-
ci odbędą się w dniach 29, 30 i 31

marca 1999 r. W tych samych dniach
będą też rekolekcje dla dorosłych.

Nauka religii w szkołach
na terenie parafii

� Pani mgr Sabina Stolc uczy religii
w szkole w Trąbkach Wielkich,
klasy II, III, IV, V, VI, VII oraz
we wszystkich klasach w szkole
w Ełganowie.

� Pani Mariola Jankowska uczy re-
ligii w szkole w Czerniewie, klasy
I, II, III, IV, V, VI, VII oraz
w Trąbkach Wielkich w przed-
szkolu i w klasie I.

� Ks. proboszcz Edward Szymański
uczy przygotowania do I Komunii
św., klasy II w szkołach w Trąb-
kach Wielkich, Ełganowie i Czer-
niewie, a także kl. VII wyrów-
nawczą i klasy VIII w Trąbkach
Wielkich.

� Ks. proboszcz Kazimierz Glama
z Postołowa uczy kl. VIII w Czer-
niewie.

ks. E. Szymański

KOLĘDA

W niedzielę, 27 grudnia rozpocz-
nie się kolęda w rodzinach parafii.
Jest to czas spotkania duszpasterza
z rodziną w każdym domu bądź
mieszkaniu. Kapłan przychodzi do
rodziny w imieniu Chrystusa, po-
słany przez Kościół. W duchu żywej
wiary razem z kapłanem módlmy
się serdecznie o błogosławieństwo

Boże dla wszystkich domowników
w nadchodzącym (bądź rozpoczę-
tym) Nowym Roku i przyjmijmy
błogosławieństwo kapłańskie.

Nieraz wyczuwa się rozczaro-
wanie w rodzinie, że przyjęliśmy
błogosławieństwo, modliliśmy się
o pomyślność, a tymczasem rychło
dotknęło nas nieszczęście, choroba,
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doświadczenie. Trzeba zrozumieć,
że błogosławieństwo, to nie uwol-
nienie od doświadczeń, ale umoc-
nienie, by wolę Bożą, nawet trudną,
przyjąć bez szemrania, by z wiel-
ką pokorą podchodzić do Bożych
planów i wyroków.

Chcę też w czasie kolędy każ-
dą rodzinę (w rok po nawiedzeniu
przez Cudowny Obraz Matki Bo-
żej Trąbkowskiej) oddać Maryi pod
szczególną opiekę. Dokonamy tego
przez wspólne odmówienie modli-
twy zawierzenia Matce Bożej.

Przygotowanie kolędy

Starajmy się za wszelką cenę, by
na tę uroczystą chwilę (ze wzglę-
du na zawierzenie rodziny Matce
Bożej) byli obecni wszyscy domow-
nicy. Przygotujmy stół: biały obrus,
krzyż, 2 świece i wodę święconą
z kropidłem. Wyłączmy telewizor
i radio. Ubierzmy się odświętnie.

Przebieg kolędy

Zapalmy świece, zaśpiewajmy
z kapłanem zwrotkę popularnej ko-
lędy, uklęknijmy do wspólnej mo-
dlitwy (księdzu nie dawać pod ko-
lana żadnych poduszek, niech i on
się umartwi). Głośno odmawiamy
z księdzem modlitwę zawierzenia
Matce Bożej. Przyjmijmy błogosła-
wieństwo i dopiero wtedy powsta-
niemy z klęczek. Jeżeli rodzina
zechce, może poprosić by ksiądz
na chwilę usiadł i porozmawiał, ale
w żadnym wypadku nie o polityce,
ale o wierze i problemach rodziny
z tym związanych. Proszę posta-
wić dla księdza twarde krzesło lub
taboret, nie fotel.

Byłoby dobrze, by po kolędzie,
wieczorem rodzina odmówiła wspól-
ny pacierz rodzinny.

ks. E. Szymański

PLAN KOLĘDY W GRUDNIU

27 grudnia: od godz. 1830, Trąbki Wielkie, blok przy Pocztowej 1
28 grudnia: od godz 900, Czerniec
29 grudnia: od godz 1800, Czerniewo, szkoła (kolęda ks. biskupa

w dekanacie)
30 grudnia: od godz 900, Ełganowo, ul. Asfaltowa, od p. Oroń (potrzebny

pojazd)
31 grudnia: od godz 900, Kleszczewo, od leśniczówki, domy po drodze do

Czerniewa, do p. Gawryjołków

Uwaga:

Jeżeli plan w danym dniu ulegnie zmianie, wówczas kolęda w pominiętych
rodzinach odbędzie się po zakończeniu kolędy określonej w planie.
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BISKUPI POLSCY

Episkopat Polski liczy obecnie
116 biskupów. Najwięcej w całej
dotychczasowej historii Kościoła
w Polsce.

Wśród 16 biskupów jest obec-
nie 3 kardynałów: kardynał Józef
Glemp – Prymas Polski, kardynał
Franciszek Macharski – Metropo-
lita Krakowski i kardynał Henryk
Gulbinowicz – Metropolita Wro-
cławski.

Episkopat Polski liczy 41 or-
dynariuszy, wśród nich biskup po-
lowy (wojskowy) oraz biskup ob-
rządku ukraińsko-bizantyńskiego.
Jest 14 arcybiskupów-metropoli-
tów, w tym jeden obrządku grec-
kokatolickiego a także jeden ar-
cybiskup nie będący metropolitą
– ordynariusz archidiecezji łódz-
kiej. Ta archidiecezja jest podległa
bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
Jest 4 arcybiskupów emerytów,
jeden tytularny, będący biskupem
pomocniczym.

Ze 116 polskich biskupów 64
posiada doktorat z teologii, 13 ma
tytuł profesora, 9 ma tytuł li-
cencjata (stopień pośredni między
magistrem a doktorem) i 13 ty-
tuł magistra. Ponad 70 biskupów,
to absolwenci Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i Akade-
mii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie. Starsi są również absolwenta-
mi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Częstą praktyką jest mianowanie

na biskupów księży mających za
sobą studia zagraniczne, zwłasz-
cza w Rzymie. Studia w Rzymie
odbyło ponad 30 polskich bisku-
pów.

Blisko 50% polskich biskupów
pochodzi z rodzin rolniczych, 20%
z rodzin robotniczych i około 20%
z rodzin inteligenckich. Pozosta-
łe 10% z robotniczo-chłopskich
i rzemieślniczych.

Wielu z biskupów pochodzi
z rodzin wielodzietnych. Np. ar-
cybiskup Kazimierz Majdański –
z 13 rodzeństwa, arcybiskup Sta-
nisław Szymecki – z rodziny z 11
dzieci, biskup Tadeusz Pieronek
– z rodziny z 10 dzieci, biskup
Władysław Bobowski – z rodziny
z 8 dzieci, bp Adam Śmigielski
– z rodziny z 8 dzieci, bp Cze-
sław Lewandowski – z rodziny z 7
dzieci. 10 innych biskupów też
pochodzi z rodzin wielodzietnych.

Dziewięciu polskich biskupów
jest zakonnikami. Biskup Antoni
Dydycz jest kapucynem i jako
jedyny polski biskup nosi brodę.

Kilku polskich hierarchów ma
okupacyjną przeszłość. Arcybi-
skup Szczepan Wesoły był przy-
musowo wcielony do armii nie-
mieckiej (jest Ślązakiem). Biskup
Józef Gucwa działał w ruchu opo-
ru jako członek Związku Walki
Młodych, a następnie AK. Ar-
cybiskup Marian Przykucki był
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więziony przez hitlerowców za po-
moc okazaną jeńcom angielskim.
Biskup Zbigniew Kraszewski wal-
czył w Powstaniu Warszawskim
jako żołnierz AK i działał w Na-
rodowych Siłach Zbrojnych. Re-
presjonowany przez hitlerowców
był biskup Jan Czerniak, a biskup
Władysław Miziołek był więźniem
na Pawiaku. Więźniami Dachau
byli: biskup Ignacy Jeż (uwię-
ziony za odprawienie Mszy św.
za zmarłego proboszcza), arcy-
biskup Kazimierz Majdański był
poddawany eksperymentom me-
dycznym. Biskup Albin Małysiak
ratował podczas okupacji Żydów.
Jest odznaczony medalem „Spra-
wiedliwy wśród narodów świata”,
przyznawanym przez Instytut Pa-
mięci Narodowej w Jerozolimie.

Przeciętna wieku polskich bi-
skupów wynosi 63,5 roku. Naj-
starszy wiekiem jest biskup Jan
Czernak – 92 lata. Najstarsi kon-
sekracją biskupią są: arcybiskup
Jerzy Stroba i biskup Jan Czer-
niak – wyświęceni na biskupów
w 1958 roku. Najmłodsi biskupi
to: biskup Mariusz Leszczyński –
41 lat i biskup Piotr Jarecki – 43
lata. Najmłodszymi ordynariusza-
mi są: arcybiskup Józef Życiński
i biskup Wiktor Skworc – obydwaj
po 50 lat.

Kto zostaje biskupem?

Biskupami mają szansę zostać
księża posiadający doktorat, choć
nie jest to żelazną regułą. Na ogół

powoływani na biskupów są księża
pełniący ważne funkcje w Koście-
le: rektorzy, wicerektorzy i ojco-
wie duchowni seminariów, kanc-
lerze kurii, wykładowcy wyższych
uczelni katolickich np. KUL-u.
Kapelani biskupów, księża pracu-
jący w urzędach watykańskich,
niekiedy proboszczowie.

Represje w okresie PRL-u

Niektórzy biskupi nie mogli
pełnić funkcji duszpasterskich.
Wśród nich był obecny ks. prymas
kardynał Józef Glemp i biskup
Jan Nowak, biskup Stefan Siczek
i arcybiskup Jan Martyniak. Ci
dwaj ostatni nie mogli studio-
wać w Rzymie, bo nie otrzymali
paszportów. W stanie wojennym
biskupowi Zbigniewowi Kraszew-
skiemu odebrano paszport za wy-
głoszenie kazania w Ossowie –
miejscu bitwy z okresu wojny pol-
sko-bolszewickiej 1920 r.

Biskup Sławoj Głódź, jako li-
cealista, był więziony za udział
w nielegalnej organizacji. Część
biskupów młodszej generacji ja-
ko klerycy byli wcielani do służ-
by wojskowej. Najbardziej atako-
wani przez reżim komunistyczny
z żyjących biskupów byli: arcybi-
skup Ignacy Tokarczuk i kardynał
Henryk Gulbinowicz. Niektórzy,
jak biskup Bronisław Dembowski
i bp. Marian Florczyk, angażowali
się w pomoc internowanym.

ks. E. Szymański
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ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI

W dniu 31 maja 1998 r. Ojciec
św. wydał list apostolski o świętowa-
niu niedzieli. W naszym parafialnym
miesięczniku pozwolę sobie przybli-
żyć wiernym treść tego ważnego dla
nas papieskiego przesłania.

„Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy” (Ps 118,
24). Jest to wezwanie, by na no-
wo przeżyć doświadczenie uczniów
idących do Emaus, którzy czuli jak
serce pałało w nich, gdy zmartwych-
wstały Chrystus przyłączył się do
nich i objawił się im „przy łamaniu
chleba” (por. Łk 24, 32). Jest to echo
radości przeżytej przez Apostołów,
gdy wieczorem tego dnia przyszedł
do nich zmartwychwstały Jezus. Kto
otrzymał łaskę wiary, ten rozumie,
że dzień zmartwychwstania to dzień
Pana, który jest Panem dni. Św.
Hieronim powiedział o dniu świą-
tecznym: „Niedziela, to dzień chrze-
ścijan, to nasz dzień.” Należy ona do
najstarszych dni świątecznych.

Od dzieci Bożych oczekuje się,
by nie mylili świętowania niedzie-
li z zakończeniem tygodnia pracy,
rozumianym jako czas odpoczyn-
ku i rozrywki. Potrzebne jest głęb-
sze zrozumienie sensu świętowania,
by pomimo trudności, okazać pełne
posłuszeństwo Duchowi Świętemu,
który nas chce w tym dniu uświęcić.
Przykładem dla nas niech będą mło-
de Kościoły na terenach misyjnych
Afryki, Azji czy innych kontynentów,
które zarówno w miastach, jak i naj-
bardziej odległych wioskach, z wielką
gorliwością świętują niedzielę.

Dziś wielu chrześcijan zatraca
świadomość centralnej roli Eucha-
rystii i potrzeby wdzięczności Bogu
za dar dnia Pańskiego. Obowiązek
świętowania stanie się zrozumiały,
jeśli będziemy pamiętać, że niedziela
stanowi centrum chrześcijańskiego
życia. Papież prosi: „Nie lękajcie
się otworzyć na oścież drzwi Chry-
stusowi. . . Nie lękajcie się ofiarować
waszego czasu Chrystusowi.” On jest
Tym, który ofiaruje nam swój dzień,
jako wciąż nowy dar swojej miłości.

Dzień Pański jest świętowaniem
dzieła stworzenia. „W Nim wszystko
zostało stworzone”, a więc i czło-
wiek. Księga Rodzaju podając opis
stworzenia świata, zaznacza, że po
dokonaniu stworzenia Pan Bóg od-
począł. Odpoczynku Boga nie należy
rozumieć jako zaprzestania pracy,
ale jako podkreślenie doskonałości
wykonanego dzieła, nad którym z po-
dziwem zatrzymał się Bóg i uznał,
że „było bardzo dobre”. Ten zachwyt
Boga kieruje się ku wszystkim stwo-
rzeniom, a szczególnie ku człowie-
kowi, który jest zwieńczeniem stwo-
rzeń, bo jest powołany do istnienia
„na obraz i podobieństwo” Boże. To
z człowiekiem Bóg zawiera „przymie-
rze miłości”. Najpierw z Izraelem,
potem w Chrystusie z nami w usta-
nowionym przez Chrystusa Kościele.
By zrozumieć świętowanie – szabat,
trzeba uświadomić sobie oblubieńczą
więź, jaka łączy Boga z Jego ludem.
„Zawrę w owym dniu przymierze
nowe. . . poślubię cię przez wierność,
a poznasz Pana” (Oz 2, 20 – 22).
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Księga Rodzaju podaje, że „Bóg
pobłogosławił dzień siódmy i uczy-
nił go świętym” (Rdz 2, 3). Tak więc
nakaz świętowania szabatu w Sta-
rym Testamencie przygotowuje nie-
dzielę Nowego Testamentu. Nakaz
ten jest częścią Dekalogu, stanowią-
cego filar życia moralnego zaszcze-
pionego w sercu każdego człowieka.
Najpierw Izrael, a później Kościół
ukazują ów nakaz świętowania jako
istotny znak relacji człowieka
z Bogiem zawarty w przesłaniu
Objawienia Bożego.

W świetle Biblii należy i dziś
spojrzeć na Boży nakaz świętowania.
Choć zbiega się to z odpoczynkiem,
trzeba szukać głębszego jego sensu
w świetle wiary, aby go nie spłycić,
ani nie zafałszować. Dzień odpo-
czynku zawdzięcza swój charakter
przede wszystkim temu, że Bóg go
„pobłogosławił i uświęcił”, czyli od-
dzielił od pozostałych dni, aby był
dniem świętym, dniem Pańskim.
On jest Bogiem nie tylko jednego
dnia, ale wszystkich dni człowie-
ka, jest Bogiem czasu. Jeżeli Bóg
uświęca siódmy dzień szczególnym
błogosławieństwem, tak że staje się
on „Jego dniem”, to należy rozu-
mieć ów dzień w sensie przymierza
i oblubieńczej miłości do człowie-
ka. Cały czas człowieka winien być
czasem uwielbienia i dziękczynie-
nia składanego Stwórcy. Wyrazić się
to powinno w chwilach szczególnej
modlitwy. Dzień Pański jest najbar-
dziej odpowiednim dniem, w którym
człowiek „król stworzenia” w imie-
niu całego stworzenia wielbi Boga.
Właśnie dlatego dzień Pański jest

dniem odpoczynku, przerwania co-
dziennego rytmu pracy, by wyrazić
lepiej uznanie zależności od Boga,
i wdzięczności Bogu, bo ostatecznie
wszystko należy do Niego.

W Księdze Wyjścia czytamy: „Pa-
miętaj o dniu szabatu, aby go uświę-
cić” (20, 8). Motyw pamięci o wiel-
kich dziełach Boga pojawia się też
w wyprowadzeniu Izraela z niewo-
li egipskiej. Treścią nakazu odpo-
czynku nie jest zwykłe przerwanie
pracy, ale świętowanie wielkich dzieł
Bożych, przeniknięte wdzięcznością
i uwielbieniem dla Boga. Jest to za-
tem czas uczestnictwa w radosnym
wzruszeniu, jakiego zaznał Bóg do-
kończywszy dzieła stworzenia, gdy
zobaczył, że wszystko co uczynił było
bardzo dobre.

Ta pamięć o wielkich dziełach
Bożych i włączonym w nie zmar-
twychwstaniu Chrystusa dokona-
nym w pierwszym dniu po sza-
bacie, które uwierzytelniło zawarcie
Nowego Przymierza, sprawiła, że
Chrześcijanie od samego początku
uznali dzień zmartwychwstania za
najważniejszy dzień dzieła zbawcze-
go Boga i uroczyście go obchodzili
jako święto radości w Panu, któ-
ry „pamięta o swoim przymierzu”.
Grzegorz Wielki, papież, powiedział:
„Dla nas prawdziwym szabatem jest
Osoba naszego Pana Jezusa Chry-
stusa.” Od szabatu przechodzimy
do pierwszego dnia po szabacie. Od
siódmego dnia do dnia pierwszego,
a dzień Pański staje się odtąd dniem
Chrystusa.
cdn.

ks. E. Szymański
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RADA DUSZPASTERSKA

W dniu 23 sierpnia 1998 r.
odbyło się robocze spotkanie Rady
Duszpasterskiej, na którym, oprócz
spraw bieżących, omawiano szcze-
góły zbliżającego się tygodniowe-
go odpustu ku czci Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w naszej
parafii.

W ostatnią niedzielę paździer-
nika, tj. 25 października 1998 roku
odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Duszpasterskiej, w którym uczest-
niczyło 24 członków Rady. Jak
zwykle na początku ks. proboszcz
powitał wszystkich obecnych i wy-
raził zadowolenie z licznego uczest-
nictwa. Po krótkim wstępie ks. E.
Szymański przystąpił do podsu-
mowania naszych zmagań w ro-
ku bieżącym. Szczególnie podkre-
ślił bardziej zauważalne osiągnię-
cia wspólnoty parafialnej, m.in.
ufundowanie żyrandoli i nagłośnie-
nia wewnątrz kościoła, umocnienie
muru przykościelnego, odnowienie
prezbiterium, malowanie zakrystii.
Na cmentarzu usunięto pień drze-
wa, który zniszczył parkan, wy-
budowano nowy, drugi śmietnik,
ułożono spory odcinek chodnika
wewnątrz cmentarza i wyrównano
parking przy kaplicy cmentarnej.

Sporo czasu poświęcono omó-
wieniu modernizacji domu kateche-
tycznego. Inwestycja ta jest już za-
awansowana w znacznym stopniu.
Na parterze wydzielono dwa pokoje
z kuchnią i łazienką, natomiast na

piętrze planujemy wybudowanie 9
pokoi 3 lub 4-osobowych. W przy-
szłości dom ten będzie służył, być
może, jako hotelik dla pielgrzymów
przybywających do naszego sank-
tuarium czy też na inny pożyteczny
cel, ku chwale Bożej Matki.

W dyskusji Członkowie Rady
zastanawiali się jak wygospodaro-
wać pieniądze na zakończenie tej
inwestycji, ponieważ nawet skrom-
ne wyposażenie wymaga jeszcze
sporych nakładów pieniężnych.

Tą drogą zwracamy się do
wszystkich ludzi dobrej woli,
aby według możliwości złożyli
dobrowolną ofiarę na cele tej
inwestycji.

Na zakończenie ksiądz podzię-
kował wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób służyli swoją pomo-
cą. Szczególne wyrazy wdzięczności
skierował ku:
państwu Kwiatkowskim z Kaczek
za odnowienie prezbiterium; pa-
nom Janowi Zawickiemu z Czer-
niewa i Janowi Bukowskiemu z Eł-
ganowa za prace przy domu ka-
techetycznym; panom Andrzejowi
Karczowi i Sławomirowi Surmie
za pomalowanie zakrystii; panu
Janowi Zawickiemu za prace mu-
rarsko-betoniarskie na cmentarzu
oraz panom Stefanowi Płocke i Je-
rzemu Karpińskiemu za prace ślu-
sarsko-spawalnicze na cmentarzu;
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panom Piotrowi Torbickiemi, Mar-
kowi Pleszczyńskiemu i Waldema-
rowi Zdunowi za prace przy domu
katechetycznym.

Wnioski końcowe:
1. Postawić znak zakazu wjazdu

ciężkich pojazdów nową drogą
na cmentarz.

2. Dopilnować porządku przy sta-
wianiu bądź wymianie pomni-
ków na grobach.

3. Zadbać o porządek ruchu samo-
chodowego w obrębie cmentarza
w czasie Święta Zmarłych.

4. Ułożyć dalszą część chodnika
wzdłuż cmentarza.

5. Wystąpić do Rady Gminy o prze-
jęcie na rzecz parafii działki
w obrębie drogi krzyżowej i do-
mu katechetycznego, która nie-
gdyś była własnością parafii.

Krótką modlitwą radni zakończyli
swoje posiedzenie i ustalili następ-
ne spotkanie Rady w okresie Świąt
Bożego Narodzenia. Będzie ono
miało charakter spotkania opłatko-
wego.

Józef Sroka

WIADOMOŚCI GMINNE

Blisko roku temu, Zarząd Gmi-
ny złożył wniosek o wyróżnienie
Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej Pani Zofii Trofimowicz,
nauczycielki i wieloletniej dyrek-
torki Szkoły Podstawowej w Eł-
ganowie. Prawie 37-letnia praca
w zawodzie nauczyciela znalazła
uznanie w oczach komisji kwalifi-
kacyjnej i 14 października, w dniu
święta Edukacji Narodowej, Pani
Zofia została wyróżniona tym me-
dalem. Redakcja składa serdeczne
gratulacje i życzenia wszelkiej po-
myślności.

***
W sobotę, 24 października,

50-lecie sakramentu małżeństwa
obchodzili Franciszka i Alfons
Mach z Ełganowa. W ich inten-
cji, w domu Jubilatów, została

odprawiona Msza św. Na uro-
czystość przybyła cała rodzina.
Państwo Franciszka i Alfons po-
chodzą z Ełganowa i w naszym
kościele parafialnym przed 50 laty
zawarli związek małżeński. Pan
Alfons był doskonałym stolarzem
i prowadził własny warsztat. Pani
Franciszka zajmowała się 3 dzie-
ci i prowadzeniem domu. Jubilaci
doczekali się 6 wnuków. Do życzeń
zdrowia i długich lat w zgodzie
małżeńskiej, złożonych Jubilatom
przez bliskich, dołącza się również
nasza redakcja.

***
Zespół Muzyki Dawnej Conra-

dus z Trąbek Wielkich wziął udział
w VI Międzynarodowych Świera-
dowskich Spotkaniach z Muzyką
Dawną, które odbyły się w dniach
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Zespól Conradus w czasie eliminacji wojewódzkich w kościele o.o. Redemptorystów
w Gdyni – 26.10.98 r.

8 –12 października w Świeradowie
Zdroju. Udział w tych warsztatach
służył podniesieniu i doskonaleniu
umiejętności, a także zaprezento-
waniu się w międzynarodowym
towarzystwie – udział w spotka-
niach wzięły zespoły z Czech,
USA, Holandii, Belgii i Niemiec
oraz oczywiście zespoły polskie.

W dniu 26 października ze-
spół wziął udział w wojewódzkich
eliminacjach do Ogólnopolskiego
Przeglądu Kameralnych Uczniow-
skich Zespołów Muzyki Dawnej
Schola Cantorum – Kalisz 99,
które odbyły się w Kościele o.o.
redemptorystów w Gdyni. Nasz
zespół zajął w tych eliminacjach

I miejsce i zakwalifikował się do
przeglądu w Kaliszu. Redakcja ży-
czy kolejnych sukcesów, po zdoby-
ciu w latach 1997 i 1998 „Brązowej
Harfy Eola” w Kaliszu.

***
28 października, po długiej

i ciężkiej chorobie, zmarł śp. Je-
rzy Salomon, długoletni pracow-
nik Urzędu Gminy. Pogrzeb, który
odbył się 31 października w Mie-
rzeszynie, zgromadził prawie całą
załogę Urzędu Gminy, radnych
i byłych współpracowników zmar-
łego. Niech spoczywa w Bogu.

***
Rezygnację z funkcji sołtysa

wsi Łaguszewo złożyła Emilia
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Budowa Remizy OSP w Trąbkach Wielkich. Stan robót w dniu 20.11.98 r.

Grzębska. Wybory nowego sołtysa
zaplanowano na 21 listopada.

***
Rozpoczęły się roboty przy bu-

dowie nowej remizy OSP w Trąb-
kach Wielkich. Przetarg na tę bu-
dowę wygrała firma „Tamur” ze
Starogardu Gd. Do końca stycznia
99 roku ma powstać tzw. stan
surowy otwarty budynku remizy.

***
Trwają prace przy budowie ha-

li sportowej w Trąbkach Wielkich.
Obecnie wykonywane są instala-
cje wodociągowe i elektryczne oraz
tynki wewnętrzne. Prawie w kom-
plecie zamontowane są okna. Do-
biegają końca roboty dekarskie

na budynku zaplecza oraz roboty
przygotowawcze do pokrycia hali
blachodachówką. Trwają negocja-
cje w sprawie zakupu i monta-
żu sprzętu sportowego i trybun.
Prowadzone są rozmowy w spra-
wie dodatkowych środków finan-
sowych od UKFiT-u i Kuratorium
Oświaty.

***
Po przerwie, spowodowanej

koniecznością przeprojektowania
fundamentów, ruszyły roboty
przy rozbudowie ośrodka zdrowia
w Trąbkach Wielkich. Warunki
prowadzenia robót są bardzo trud-
ne ze względu na wody podskórne
i słabonośny grunt.

***
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Dobiegły końca dyskusje zwią-
zane z przekształceniem Gminne-
go Ośrodka Zdrowia w Trąbkach
Wielkich w zakład samodzielny.
W dniu 20 listopada 1998 r. od-
była się nadzwyczajna sesja Rady
Gminy poświęcona temu zagad-
nieniu. Radni podjęli dwie bardzo
ważne uchwały, które umożliwia-
ją zarejestrowanie samodzielne-
go zakładu w sądzie rejonowym
oraz zawarcie kontraktu z Pomor-
ską Kasą Chorych. Po pierwsze:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąb-
kach Wielkich został przekształ-

cony w samodzielny publiczny za-
kład opieki zdrowotnej. Po drugie:
Rada Gminy zatwierdziła i nada-
ła statut Gminnemu Ośrodkowi
Zdrowia.

Powołanie samodzielnego za-
kładu opieki zdrwotnej było ko-
nieczne, ponieważ tylko taki za-
kład może być partnerem dla kasy
chorych w negocjacjach o prze-
kazanie pieniędzy publicznych na
podstawową opiekę zdrowotną po
1 stycznia 1999 r.

S. D.

Budowa hali sportowej, widok od frontu – 17.11.98 r.
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PIERWSZA SESJA RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

W dniach 30 października oraz
6 i 10 listopada odbyły się 3 po-
siedzenia I sesji nowej Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie. Sesję zwołał
Marszałek Sejmiku Wojewódzkie-
go Grzegorz Grzelak, a przewodni-
czył jej, do czasu wyboru nowego
przewodniczącego, Karol Kozak
– przewodniczący poprzedniej ra-
dy. Radni, po przedstawieniu się,
złożyli uroczyste ślubowanie i za-
twierdzili porządek obrad, który
zgodnie ze statutem gminy, obej-
mował wybory przewodniczące-
go rady, 2 wiceprzewodniczących,
wójta, zarządu i komisji rewizyj-
nej. W porządku obrad znalazło się
również wystąpienie Karola Koza-
ka, który poinformował radnych
o pracy rady poprzedniej kadencji.

Następnie przystąpiono do wy-
boru nowego przewodniczącego
rady. W tajnym głosowaniu wy-
bory wygrał Marian Płotka z So-
bowidza, który był już przewodni-
czącym rady w I kadencji w latach
1990 –1994. W kolejnym głosowa-
niu radni wybrali 2 wiceprzewod-
niczących, którymi zostali Krysty-
na Snaza z Postołowa i Stanisław
Kleps z Mierzeszyna. Na tym za-
kończyło się pierwsze posiedzenie
rady, natomiast drugie posiedze-
nie zwołano na 6 listopada, na
które zostali zaproszeni wszyscy
sołtysi. Na tym posiedzeniu mia-
ły się odbyć wszystkie pozostałe

wybory, wynikające z porządku
obrad, ale z powodu nie zgłosze-
nia żadnego kandydata na wójta,
posiedzenie zostało przełożone na
10 listopada.

W trakcie trzeciego posiedze-
nia, przed procedurą zgłaszania
kandydatów na stanowisko wójta,
radni ustalili jego wynagrodzenie
brutto, które wynosić będzie 3,5
przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego w IV kwartale roku
poprzedniego, ogłaszanego w Mo-
nitorze Polskim. Następnie zgło-
szono 2 kandydatury na wójta: Ka-
rola Kozaka i Stanisława Dziemiń-
skiego, lecz w głosowaniu tajnym
żaden z nich nie uzyskał wystar-
czającej liczby głosów. Po dłuższej
przerwie, zgłoszono 3 kandydata,
Błażeja Konkola, ale i w tym przy-
padku głosowanie nie przyniosło
rozstrzygnięcia. Postanowiono, że
w trzecim głosowaniu ponownie
wystartuje 3 kandydatów, ale kan-
dydat, który uzyska najmniej gło-
sów, zostanie wyłączony z dalsze-
go głosowania. W ten sposób do
czwartej tury głosowania przeszli
B. Konkol oraz S. Dziemiński i do-
piero w tym głosowaniu 11 głosów
uzyskał S. Dziemiński, który po
raz trzeci został wybrany wójtem.

Kolejnym punktem obrad były
wybory zarządu. Po ponad go-
dzinnej przerwie, poświęconej na
konsultacje z radnymi, wójt zgłosił
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5 kandydatów do zarządu. W taj-
nym głosowaniu wszyscy kandy-
daci zostali zaakceptowani przez
radę. W skład zarządu weszli:
Krystian Latoszewski z Drzewi-
ny, Błażej Konkol z Domachowa,
Andrzej Lul z Klępin, Eugeniusz
Markowski z Rościszewa i Karol
Kozak z Trąbek Wielkich.

Następnie przystąpiono do wy-
boru 4-osobowej komisji rewizyj-
nej. Rada powołała tę komisję

w następującym składzie: Bogu-
sława Kanka z Kaczek – przewod-
nicząca, Marian Pszczoła z Sobo-
widza – sekretarz Tadeusz Mun-
durzyński z Mierzeszyna, oraz
Czesław Makowski z Gołębiewa
Wielkiego – członkowie.

Na tym wyczerpany został po-
rządek obrad i około godz. 20.30
przewodniczący zakończył I sesję.

M. P.

Pierwsza sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie. Obrady w dniu 30.10.98 r. Prezydium
Rady: przewodniczący Marian Płotka oraz wiceprzewodniczący Krystyna Snaza
i Stanisław Kleps.
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DZIEŃ SENIORA W ZASKOCZYNIE – 18.11.1998 r.
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Na poprzedniej stronie, u góry: Wi-
dok ogólny sali – goście przy wspólnych
stołach.

Na poprzedniej stronie, na dole:
Występ mieszkanek DPS „Leśny” w Za-
skoczynie

U góry: Występ chóru ze Szkoły
Podstawowej w Mierzeszynie.

Na dole: Najstarsi uczestnicy impre-
zy zostali obdarowani przez organizato-
rów kwiatami.
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POEZJA

Boże Narodzenie

Na świat przyszło Boże Dziecię
gdy się Słowo Ciałem stało
by zamieszkać na tym świecie
bo tak stać się już musiało.
Dziecię z rodu Królewskiego
położone w żłobie leży
bo nie było nic dla Niego
tylko stajnia wśród pasterzy.
Gdyś się rodził noc truchlała
Tyś człowieczą przybrał postać
ziemia Jezu Cię czekała
aby zbawczą jasność dostać.

Jan Orczykowski

Wigilijne oczekiwanie

Czekamy mocą wiary
W sobie ją czujemy
Przez chrzest
Twoje dzieła
I co rok wypatrujemy
Tej gwiazdki
Drogowskazu
Aby pzrzeżyć na nowo
Boże narodzenie Twoje
Chryste –
Jedyny Zbawicielu
Wczoraj dziś i na wieki.

Jan Orczykowski

Kochaj bliźniego jak siebie samego

Co się stało, że ludzie są sobie mniej bliscy
Ktoś zawinił tej sprawie, to błąd oczywisty
Bo miłować się trzeba a nie toczyć boje.
Dziś odczucie jest takie, że liczymy swoje
I choroba nas gnębi pełnią niewdzięczności
Chyba nie jest tak ciężko, dać miłość miłości.
Prawda jedna jest taka, kto sumienia pyta
Nie zabłądzi lecz pięknie ono go powita
I wprowadzi na drogę prostą nie złamaną.
Stwierdzisz, zdrowy mam umysł, a nie w głowie siano
Kochaj bliskich bo żyjesz nie sam i dla siebie
Dzisiaj oni, ty jutro możesz być w potrzebie.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Grudzień 1998

1. Przebłagalna do Chrystusa Króla
2. Za śp. Henryka Retzę
3. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie i zakonne
w parafii – z róży Św. Stanisława
Biskupa – p. Preuss

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian
– z róży bł. Jolanty – p. Kisickiej

5. Pierwsza sobota miesiąca, ku czci
Matki Bożej – z róży bł. Kingi –
p. Wiebe

6. Za śp. Huberta Dufke,
w 8. rocznicę śmierci, godz. 700

Za śp. Jana i Cecylię
Ludwichowskich oraz za
zmarłych z ich rodzin, godz. 830

Za śp. Sylwestra Reimusa,
godz. 1100

7. Za śp. Tomasza Sławińskiego
8. O błogosławieństwo dla rodziny

Krępa
O błogosławieństwo dla Jadwigi
i Piotra Pianowskich (od dzieci)

9. Za śp. Waleskę i Adama Bławatów
10. Za zmarłych z rodziny Sulewskich

i Skibowskich
11. Za śp. Tadeusza Dudka
12. Za śp. Bronisława Zimnego
13. Za śp. Wernera Lewandowskiego,

godz. 700

Za śp. Władysława Retzę,
godz. 830

Za śp. Zygmunta Azarowicza,
godz. 1100

14. Za śp. Gabriela Łyczaka
15. Przebłagalna do Chrystusa Króla
16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego,

w 7. rocznicę śmierci

17. Za śp. Wiktorię, Władysława,
Hieronima Sadoch oraz za
zmarłych z tej rodziny

18. Za śp. Sylwestra Reimusa
19. Za śp. Józefa Skibowskiego

oraz za zmarłych z tej rodziny
20. Za śp. Albina Cylke oraz za

zmarłych z rodziny Zielke,
godz. 700

Za śp. Władysława Myszk,
godz. 830

21. Za śp. Eckharta, Karola,
Tomasza, Klarę, Franciszka,
Cecylię z rodziny Sławińskich

22. Za śp. Stanisława Krępę oraz za
zmarłych z rodzin Krępów
i Rusinów

23. Za śp. Mieczysława Butę
24. Przebłagalna do Chrystusa Króla
25. Dziękczynna w 80 rocznicę

urodzin Janiny Stefańczyk,
godz. 830

Za śp. Pawła, Martę, Franciszka
Czuchów oraz za zmarłych
z rodzin Czuchów i Szlagowskich,
godz. 1100

26. Za śp. Aleksandra i Marię
Łęczyckich oraz za śp. Henryka
i Teresę Bigus, godz. 830

Za śp. Władysława Dąbrowskiego,
godz. 1100

27. Za śp. Antoninę Czerwińską oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące,
godz. 830

Za śp. Monikę Kromer, godz. 1100

28. Za śp. Genowefę Dejlitko
29. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
30. Za śp. Wernera Lewandowskiego
31. Za śp. Sylwestra Reimusa
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ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

7 grudnia: Dominika Klaudia Surma
25 grudnia: Kamil Roman Kołek, Magdalena Bąk, Krystian Jan Ossowski

Pierwsza rocznica sakramentu małżeństwa:

25 grudnia: Beata i Wiesław Bąkowie
27 grudnia: Wioletta i Krzysztof Ciałkowie
31 grudnia: Jadwiga i Mariusz Głowaccy

Odeszli do wieczności po nagrodę u Pana:

13 grudnia: Pierwsza rocznica śmierci Józefa Preussa (ojca ks. Ryszarda)
15 grudnia: Pierwsza rocznica śmierci Bronisława Iwanowicza
25 grudnia: Pierwsza rocznica śmierci Irmgardy Marockiej

Rada Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg
Żółciowych i Wątroby „LIVER” w Krakowie zwraca się do wszystkich
ludzi dobrej woli z gorącą prośbą o udzielenie pomocy finansowej
pięciomiesięcznej Weronice Lefańczyk, której życie może uratować tylko
przeszczep wątroby. Operacja taka w przypadku Weroniki może być
przeprowadzona tylko w zagranicznej klinice. Koszt zabiegu wynosi około
60 – 100 tys. dolarów USA. Dziewczynka jest mieszkanką Turza k. Tczewa
(tel. 536 76 25), natomiast jej rodzice pochodzą z Sobowidza.
Pieniądze można wpłacać na konto bankowe:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „LIVER”
30-408 Kraków, ul. Borsucza 5/55

PeKaO S.A. – Grupa PeKaO S.A. O/Kraków
nr 12401431-7007439-2700-401112-001
„LIVER” (WERONISIA LEFAŃCZYK)

Za dokonane wpłaty dziękujemy w imieniu Weroniki z Rodzicami.

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


