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O Gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym

Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym,

Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,

Bóg Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.



DUSZPASTERSKIE REFLEKSJE

Podczas jubileuszowych uro-
czystości obchodzonych przez bli-
skich naszemu sercu, zaproszeni
goście z łezką w oku śpiewają:
„Jak szybko mijają chwile, jak
szybko mija czas, za dzień, za rok,
za chwilę może nie będzie nas.”
Szybko upłynął Rok Pański 1998.
Na wielu parafianach położył pie-
częć bólu, smutku z powodu odej-
ścia do wieczności kogoś z rodzi-
ny. 22 parafian odprowadziliśmy
na miejsce wiecznego spoczynku.
Dobry Jezu – daj im wieczne spo-
czywanie, a pozostałym racz ukoić
ból i obdarzyć łaską nadziei, że
jest to rozstanie tylko chwilowe.

Rodzinę parafialną powiększy-
ło 29 urodzonych i obdarzonych
łaską wiary dzieci. Ich przyjście na
świat to wielka radość matek, oj-
ców i rodzeństwa. Nieraz, podczas
udzielania sakramentu chrztu ma-
łym dzieciom Bożym, zadaję sobie
pytanie: kim one będą w przy-
szłości dla Kościoła, Ojczyzny, dla
własnej rodziny? A może któreś
powoła Chrystus do swojej szcze-
gólnej służby w kapłaństwie czy
zakonie.

Przy ołtarzu ślubowało sobie
dozgonną miłość, wierność i uczci-
wość 18 młodych par narzeczo-
nych. Czy wszystkie wytrwają
w tym postanowieniu i powie-
dzeniu sobie „tak” na całe życie?
Czy ci młodzi modlą się za siebie

i ze sobą o łaskę wytrwania, na-
wet gdy przyjdą trudne dni? Czy,
chcąc podjąć ewentualną decyzję
rozejścia się, wiedzą, jaką tragedią
jest to dla ich dzieci? One właśnie
są najbardziej pokrzywdzone.

W minionym roku młodzi z klas
VII i VIII przyjęli w liczbie 108
osób sakrament bierzmowania,
czyli jakby konsekrację dojrza-
łej wiary! Czy wszyscy oni dają
świadectwo wiary przez mężne jej
wyznawanie, obronę i życie wedle
jej zasad? Po przyjęciu tego sakra-
mentu u każdego bierzmowanego
bardzo wzrosła odpowiedzialność
przed Panem Bogiem za wiarę!

I wreszcie „absolwenci” klasy
II, a było ich 47, otworzyli serdusz-
ka dla Pana Jezusa i w uroczystej
Komunii św. po raz pierwszy Go
zaprosili. Oby w tej gorliwości, za-
pale i radości pierwszokomunijnej
trwali zawsze! W ciągu minionego
roku rozdzielono około 40 tys. Ko-
munii św. Miniony rok dla rodziny
parafialnej to spotkanie z Matką
Bożą w rodzinie i złożone Jej
postanowienia – oby trwałe.

Przed kolejną 11. rocznicą ko-
ronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej, odbyła się
renowacja Misji św. dokonana
przez oo. redemptorystów z Gdy-
ni: o. Waldemara Michalskiego
i o. Andrzeja Drwala. Tradycyj-
nym już wydarzeniem, obejmują-
cym swoim zasięgiem nie tylko
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parafię, był Tygodniowy Odpust
Maryjny. Niech będą dzięki Naj-
wyższemu Bogu, że dopisała po-
goda aż do zakończenia uroczystej
sumy celebrowanej przez ks. arcy-
biskupa Metropolitę Gdańskiego
Tadeusza Gocłowskiego.

W każdej parafii w 5-letnich
odstępach odbywa się wizytacja
kanoniczna ks. biskupa. W naszej
parafii wizytacja biskupia miała
miejsce w tym roku, tydzień po
zakończeniu Wielkiego Odpustu.
Wizytacji dokonał ks. biskup Zyg-
munt Pawłowicz.

Dziękujemy dobremu Bogu
przez pośrednictwo naszej Pani
Trąbkowskiej za wszystkie ła-
ski udzielone całej rodzinie para-
fialnej. Jednocześnie wyrywa się
z głębi serca potrzeba powiedze-
nia: przepraszamy Cię Panie Jezu
za tyle opuszczonych Mszy św.
w niedzielę i święta, za niepo-
trzebną pracę podejmowaną przez
wierzących w niedzielę. Przepra-
szamy za spłycanie dnia Pańskiego
przez organizowanie w godzinach
Mszy św. imprez sportowych i od-
ciąganie ludzi „małej wiary” od
Chrystusa przez niektórych, wie-
rzących przecież, parafian. Modlę
się, by i oni byli dobrymi świadka-
mi Chrystusa i Jego pomocnikami
w budowaniu Królestwa Bożego
w sercach „braci swoich”.

Przepraszamy Cię Jezu za tych
parafian, którzy nie pojednali się
z Tobą, ani w Wielkim Poście,
ani podczas renowacji Misji św.,
ani z okazji Wielkiego Tygodnia

Odpustu Maryjnego. Ty kochasz
ich miłością niezmierną i tym
większy przeżywasz Panie zawód,
że oni Cię nie kochają.

Wkroczyliśmy w Nowy – 1999 r.
Rok Boga Ojca – Stworzyciela
Nieba i Ziemi. Jest to dla ca-
łego Kościoła rok odnowy wiary
przed nadchodzącym jubileuszem
2000-lecia narodzenia Chrystusa.
W tym roku 5 czerwca powita-
my na gdańskiej ziemi kochanego
Papieża, wikariusza Chrystusa na
ziemi. Dla wielu jest to wielkie
przeżycie i umocnienie w wierze.
Oby jego słowo i błogosławieństwo
utwierdziło w nas miłość ku Bogu.
Jesteśmy szczególnie wdzięczny-
mi dłużnikami Papieża za uko-
ronowanie osobiście Cudownego
Obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej. Nasz dług wdzięczności ze-
chciejmy okazać również przez
materialne wsparcie przygotowań
do wizyty Papieża w naszym gro-
dzie. W przypadku naszej parafii
ta powinność wynosi 45 milionów
starych złotych. Ufam, że ochoczo
wywiążemy się, by godnie przy-
jąć, może ostatni raz, Wielkiego
Rodaka na naszej ziemi!

Na wielkie przeżycie roku przy-
gotuje nas też styczniowa kolęda,
podczas której pragnę w szcze-
gólny sposób, w rok po „Nawie-
dzeniu”, każdą rodzinę zawierzyć
Matce Najświętszej i zachęcić, aby
każdy parafianin był czcicielem
Matki Bożej oraz stróżem tego
Sanktuarium. Aby rozwinąć ruch
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pielgrzymkowy do naszego sank-
tuarium, pragniemy urządzić ma-
ły „Dom Pielgrzyma” nad salami
katechetycznymi. W planie jest
9 pokoi i tyleż łazienek oraz takie
ich wyposażenie, by były funkcjo-
nalne. Ufam, że Czciciele Matki
Najświętszej mnie w tym przedsię-
wzięciu nie zawiodą! Proszę o wie-
loraką pomoc: w pierwszym rzę-
dzie modlitewną, pomoc fachow-
ców i pomoc materialną. Matka

Boża nie zapomni odwzajemnić
się swoim dzieciom duchową na-
grodą wyproszoną u Swego Syna.
Życzę, by ten rok był błogosławio-
ny dla wszystkich parafian i życzę
wszystkim doczekania Wielkiego
Jubileuszu.

Matko Boża Trąbkowska
prowadź nas w nowe Tysiącle-
cie wiary.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Styczeń 1999

3 stycznia: 2 Niedziela po
Narodzeniu Pańskim

Syr 24, 1– 2. 8 –12
Ef 1, 3 – 6. 15 –18
J 1, 1–18

Sprawy wielkie rodzą się w ciszy,
katastrofy dokonują się z hukiem.
W głębokiej ciszy Bóg wypowia-
da Słowo, wcielenie Odwiecznego
swego Syna. On jest Mądrością
Bożą, Duchem Bożym. Jego uczy-
my się odkrywać, szukać w stwo-
rzeniach, w historii, w Kościele.
W Jezusie jesteśmy wybrani przez
Ojca, uświęceni i przebóstwieni.
Naszym zadaniem każdego dnia
jest godnie odpowiadać na Boże
wyróżnienie i okazane nam zaufa-
nie. On jest z nami, jest wśród
nas. „On jest światłością prawdzi-
wą, która oświeca każdego czło-
wieka na świat przychodzącego”
(Ewangelia).

10 stycznia: Niedziela Chrztu
Pańskiego

Iz 42, 1– 4. 6 – 7
Dz 10, 34 – 38
Mk 3, 13 –17

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
jest Jego objawieniem się światu.
Jan Chrzciciel wskazał na Niego:
„Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata” (J 1, 29). Wskazał
na Niego głos Ojca: „Ten jest mój
Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie” (Mt 3, 17). W Ewan-
gelii św. Marka jest podobny zapis:
„Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie” (Mk
1, 11). Te same słowa świadectwa
Ojca o Jezusie są w Ewangelii św.
Łukasza. Jezus nie potrzebował
chrztu Janowego, który był aktem
nawrócenia i pokuty, lecz przyjął
go po to, by wkroczyć na drogę
cierpienia, którym zadośćuczyni
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Ojcu za grzechy nasze i utoruje
nam drogę do Ojca.

17 stycznia: 2 Niedziela
zwykła

Iz 49, 3. 5 – 6
1 Kor 1, 1– 3
J 1, 29 – 34

Świat w którym żyjemy, nie
jest najlepszy. Źródłem nieszczęść
jest grzech, dlatego Chrystus
przyszedł, aby zgładzić grzech.
Jednak pozostają rany zadane
przez grzech. Uwolnieni z nie-
woli grzechu wielbimy Boga sło-
wami: „Niech Cię wielbi Boże
cała ziemia”. (Ps 66). Św. Jan
Chrzciciel nazywa Chrystusa „Ba-
rankiem Bożym”, a Izajasz na-
zywa przyszłego Mesjasza Sługą
Pańskim. Baranek Boży i Sługa
Pański mają tę samą treść. Bóg
ustanowił Go „światłością dla po-
gan.” (I czytanie) i zbawicielem
wszystkich narodów. Jana Chrzci-
ciela powołał, by dał świadectwo
o Nim. Uczestnicząc we Mszy św.
my także dajemy świadectwo. Po-
nawiamy nasze oddanie się Bogu
przez Maryję, za wolność Kościoła
w świecie.

24 stycznia: 3 Niedziela
zwykła

Iz 8, 23b – 9, 3
1 Kor 1, 10 –13. 17
Mt 4, 12 – 23

Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką. W 732 r.
przed Chrystusem ziemia Zabu-
lona i Neftalego dostała się pod

panowanie Asyrii. Ludność Galilei
dostała się do niewoli. Nastał dla
tych ludzi czas ciemności. Właśnie
tu narodzi się Chrystus. Prorok
Izajasz zapowiada, że Bóg przyj-
dzie z mocą i będzie razem ze swo-
im ludem. Proroctwo Izajasza speł-
niło się więc, gdy Chrystus pod-
czas publicznej działalności przy-
był do Galilei głosić Królestwo
Boże i nawoływać do nawrócenia.
Chrystus może rozjaśnić i moje
ciemności, uwolnić z wielorakich
doświadczeń, a zwłaszcza z niewoli
grzechu. Swoje dzieło Pan Jezus
rozpoczyna od powołania Aposto-
łów. Oni przyjęli wezwanie, nie
tyle rozumem, co sercem, nie zda-
jąc sobie jeszcze sprawy z tego, co
ich czeka i jak wielki będzie ich
wpływ na przyszłe losy Kościoła
i świata.

31 stycznia: 4 Niedziela
zwykła

So 2, 3; 3, 12 –13
1 Kor 1, 26 – 31
Mt 5, 1 –12a

Bóg kocha bogatych i biednych,
sprawiedliwych i grzeszników. Tyl-
ko bogaci uważają, że nie potrze-
bują miłości Boga. Boją się być
kochanymi przez Boga, gdyż są-
dzą, że ich „twarde serce” mogłoby
stać się czułe, wrażliwe i skłon-
ne rozdać to co posiadają. Jak
więc biedni w rzeczywistości są
bogaci! Szczęśliwy – błogosławio-
ny – jest nie ten, kto posiada,
ale kto jest kochany, w kim sobie
Bóg upodobał i go wybrał. Taka
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jest Maryja, pokorna „służebnica
Pańska”. „Błogosławieni ubodzy
duchem” (Ewangelia). Pan Jezus,
jako drugi Mojżesz, ogłasza nowe
doskonalsze Prawo, które prowa-
dzi do większej świętości. Błogosła-
wieństwa są obietnicą i zadaniem.
Wskazują, że należy ufać Bogu,
jakby wszystko od Niego zależało
i tak pracować, jakby wszystko
zależało od nas.

ŚWIĘTA

1 stycznia: Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki

Lb 6, 22 – 27
Ga 4, 4 – 7
Łk 2, 16 – 21

W imię Boże rozpoczynamy No-
wy Rok. Trzeba wzrok wznieść
ku Chrystusowi, który jest: „Prze-
dziwny Doradca”, „Bóg Mocny”,
„Książę Pokoju”, „Ojciec Przy-
szłego świata”. Jego wzrok spo-
czywa na nas. On ma serce Boga
i oczy Matki Najświętszej. W myśl
I czytania prosimy Boga, aby Je-
go błogosławieństwo towarzyszyło
nam przez cały Nowy Rok. Jest
to rok szczególny – ostatni rok
tego tysiąclecia i zarazem wigilia
nowego tysiąclecia, rok Boga Ojca.
„Nadano Mu imię Jezus” (Ewan-
gelia). Jezus znaczy: „Jahwe jest
zbawieniem”. Imię zostało nadane
już podczas zwiastowania Maryi.
Tym imieniem rozpoczynamy No-
wy Rok. W tym Imieniu jest nasza
nadzieja i zbawienie.

6 stycznia: Objawienie
Pańskie – Uroczystość

Iz 60, 1– 6

Ef 3, 2 – 3a. 5 – 6

Mt 2, 1–12

Do Mędrców nie przemówił żaden
anioł, ale zajaśniała im „Światłość
prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka”.

Szukali i znaleźli Pana, ukry-
tego Króla wieków. Dziś słyszymy
słowa, że przybył do nas Pan
i Władca. On przychodzi nadal
w świętych znakach – sakramen-
tach, w drugim, potrzebującym
człowieku.

Objawienie Pańskie to świadec-
two, że poganie są też uczestnika-
mi zbawienia, a nie tylko Naród
Izraelski, któremu przez proroków
dane były obietnice. Nowy lud Bo-
ży składa się z Żydów i pogan.
O przynależności do tego ludu
decyduje wiara.

Dzisiejsze święto otwiera nasze
oczy na wielkie dzieło misyjne
Kościoła i zachęca do modlitwy
i materialnej pomocy na rzecz
misji i powołań misyjnych.

WYDARZENIA

16 stycznia: Dzień Papieski.

18 – 25 stycznia: Tydzień Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan.

ks. E. Szymański
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ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI

Niedziela – dniem
Chrystusa Zmartwychwstałego

Już na początku V wieku pa-
pież Innocenty I pisał: „My świę-
tujemy niedzielę, aby wspominać
chwalebne zmartwychwstanie na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, nie
tylko w dzień Wielkanocy, ale
każdego tygodnia.” Głęboka więź
niedzieli ze zmartwychwstaniem
Pańskim jest podkreślana przez
Kościół Prawosławny, gdzie przy-
jęła się nazwa niedzieli „woskre-
sienie”, czyli „zmartwychwsta-
nie”. Chociaż dzień Pański sięga
korzeniami do dzieła stworzenia
świata i „odpoczynku” Boga, to
jego pełne zrozumienie jest moż-
liwe w świetle zmartwychwstania
Chrystusa, które stanowi istotną
treść chrześcijańskiej niedzieli.

Zmartwychwstanie Jezusa –
jak zgodnie relacjonują Ewange-
liści – nastąpiło pierwszego dnia
po szabacie (sobocie). Tego sa-
mego dnia Pan Jezus ukazał się
uczniom idącym do Emaus, jede-
nastu Apostołom (bez Judasza)
zgromadzonym w Wieczerniku.
Osiem dni później (a zatem znów
w niedzielę) ukazał się Aposto-
łom, gdy Tomasz był z nimi. Była
niedziela – dzień Pięćdziesiątnicy,
czyli pierwszy dzień ósmego tygo-
dnia po żydowskim święcie Paschy.

I oto Duch Święty w postaci ogni-
stych języków zstąpił na Aposto-
łów zgromadzonych wraz z Maryją
Matką Jezusa w Wieczerniku. Był
to dzień pierwszego przepowiada-
nia apostolskiego, dzień inaugu-
racji Kościoła, dzień uroczystego
chrztu udzielonego trzem tysiąc-
om zgromadzonych tam Izraeli-
tów.

Z tych przyczyn, już w cza-
sach apostolskich pierwszy dzień
tygodnia, czyli po szabacie, stawał
się dniem uroczystym, w którym
wierni gromadzili się na modli-
twę i uczestniczyli w „łamaniu
chleba”. Św. Jan w Księdze Apo-
kalipsy świadczy, że dzień ten
zaczęto nazywać dniem Pańskim.
Chrześcijanie gromadzili się już
przed wschodem słońca, by śpie-
wać hymny Chrystusowi (Pliniusz
Młodszy). Początkowo świętowa-
nie dnia Pańskiego nie było łatwe,
bo w imperium rzymskim nie sto-
sowano cyklu tygodniowego. Gro-
madzono się więc przed wschodem
słońca, ponieważ przestrzeganie
tygodniowego rytmu świętowania
uważano za powinność. W pierw-
szym okresie (czasy apostolskie)
Apostołowie uczęszczali w sza-
bat do synagogi, aby głosić tam
Chrystusa, komentując pisma pro-
roków. Od samego też początku
tworzył się zwyczaj współistnienia
szabatu i świętowania niedzie-
li. Kładziono nacisk na niedzie-
lę jako dzień zmartwychwstania.
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W wielu środowiskach judeochrze-
ścijańskich szabat i niedziela były
obchodzone jako dwa dni świą-
teczne, „dwa bratnie dni”.

Chrześcijanie wcześnie też po-
wiązali pierwszy dzień tygodnia
– dzień zmartwychwstania –
z pierwszym dniem stworzenia,
w którym Bóg stworzył światło.
Zmartwychwstanie w tym kontek-
ście jawi się jako początek nowego
stworzenia. W niedzielę wyraźniej
niż w pozostałe dni chrześcijanie
mają pamiętać o zbawieniu zapo-
czątkowanym przez chrzest, któ-
ry odrodził nas i uczynił nowym
stworzeniem. Liturgia podkreśla
też niedzielę, jako właściwy dzień
udzielania sakramentu chrztu św.,
w którym rodzi się nowe chrześci-
jańskie życie, czerpiąc swoją du-
chową moc ze zmartwychwstałego
w tym dniu Chrystusa.

Niedziela jest nie tylko pierw-
szym dniem tygodnia, ale i dniem
ósmym, symbolizuje nie tylko po-
czątek czasu, ale i jego kres –
czyli wieczność, jest znakiem nad-
chodzącego dnia, trwającego bez
końca. Świętowanie niedzieli, dnia
„pierwszego” i „ósmego”, wpro-
wadza chrześcijanina na drogę
wieczności.
Niedziela jest:
� dniem Pańskim,
� dniem nowego stworzenia,
� dniem zapowiadającym wiecz-

ność,
� dniem Światła,
� dniem triumfu Chrystusa zmar-

twychwstałego,

� dniem Ducha Św. (Pięćdziesiąt-
nica),

� dniem wiary ucznia Chrystu-
sowego (od chrztu udzielonego
w niedzielę),

� dniem niezastąpionym.

Wyjaśnijmy tu jeszcze kilka zna-
czeń niedzieli, np. „dzień Światła”
– Chrystus jest światłością świata
(por. J. 9,5). Światło przyszło na
świat na oświecenie pogan (por.
Łk 2, 32).

„Niedziela dniem wiary” –
w czasie liturgii Mszy św. zgroma-
dzeni wierni odmawiają wyznanie
wiary „Wierzę w Boga Ojca” od-
mawiając przyrzeczoną na chrzcie
św. wierność Chrystusowi, Jego
Ewangelii i Jego Kościołowi, któ-
rego stanowią „małą trzódkę”.
Przyjmując zaś Ciało Chrystusa
w komunii św. za Tomaszem wy-
znają „Pan mój i Bóg mój” (por. J
20, 28).

„Niedziela dniem niezastąpio-
nym” – Papież uczy, że za wszel-
ką cenę należy głęboko przeży-
wać świąteczny charakter niedzie-
li i bronić tożsamości tego wielkie-
go dnia, który w miłości dał nam
Pan. Należy podjąć nowy wysiłek
na polu katechezy, duszpaster-
skim, społecznym, gospodarczym,
aby „nikt nie był pozbawiony źró-
dła obfitych łask płynących ze
świętowania niedzieli” – uczy Pa-
pież. U progu trzeciego tysiąclecia
świętowanie chrześcijańskiej nie-
dzieli pozostaje kluczowym zada-
niem naszej wiary.
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W aspekcie papieskiego na-
uczania o świętowaniu niedzieli,
mocno osadzonego na Objawieniu
Bożym, rodzi się pytanie: cośmy
zrobili z tym dniem? Jaki on ma
charakter dla wielu dzisiejszych
rodzin katolickich?

Niedziela stała się, dla jednych
z konieczności, dla innych z wybo-
ru, dniem pracy a nie świętowania.

Niedziela stała się dla wie-
lu pseudochrześcijan tylko dniem
rozrywki, oglądania telewizji i nie
ma już nic wspólnego z chrze-
ścijańskim pojęciem świętowania

i przeżywania wielkich dzieł Bo-
żych. Można by, ku zaskoczeniu
wielu naszych parafian, przypo-
mnieć zasadę: kto wypacza na-
ukę Chrystusa – nie jest uczniem
Chrystusa, bowiem On uczył: kto
nie jest ze Mną, jest przeciwko
Mnie, a kto nie gromadzi ze Mną,
rozprasza (stwierdzenia te pocho-
dzą z Ewangelii wg św. Mateusza).
Cdn.

ks. E. Szymański

TAKA JEST NASZA WIARA

Słowa te podczas chrztu w na-
szym imieniu potwierdzili rodzice
chrzestni. Przypomnijmy je: „Taka
jest nasza wiara, taka jest wiara Ko-
ścioła, której wyznawanie jest naszą
chlubą”.

Bóg kocha nas – tym bardziej
trzeba Mu wierzyć, czyli oprzeć ży-
cie na Bogu. Im bardziej poznajemy
świat, tym większy winien budzić
się podziw dla jego Stwórcy. To Oj-
ciec posłał na świat Syna, by On
nas pouczył o ścieżkach zbawienia.
Jezus przed dwoma tysiącami lat
przyszedł do nas i prosił (a słowa
Jego wciąż są aktualne): „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”
(Mk 1, 15). Grzech oddala od Boga,
a pokuta nie jest karą za grzech,
lecz wejściem na drogę odnowy,
nawrócenia.

Bóg z miłości
przemawia do człowieka

Mówi przez dzieło stworzenia,
jak wielki jest świat – jak wielki
musi być jego Twórca! Jak pięk-
ny jest świat! – piękniejszy jest
jego Stworzyciel. Przemawia przez
przymierze zawarte z pierwszymi
rodzicami, zawarte z Abrahamem –
ojcem narodu wybranego, zawarte
w Jezusie Chrystusie z nami – Jego
dziećmi.

Przemawia przez Słowo na-
tchnione zawarte w Piśmie św.
Starego i Nowego Testamentu.

Bóg z miłości
stworzył świat

Bóg stworzył świat, bo chciał
podzielić się szczęściem, mądrością,
dobrocią ze swoim stworzeniem.
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Jedynym powodem, dla którego Bóg
stworzył świat, jest Jego miłość
i dobroć.

Na tym świecie tylko człowiek
jest wezwany do uczestnictwa w ży-
ciu Bożym przez poznanie i miłość.
Bóg powołał wszystko do istnienia
dla człowieka, ale człowiek został
stworzony, by służył Bogu i kochał
Go. Dlatego Bóg stworzył człowieka
na swój obraz i obdarzył go swoją
przyjaźnią.

Bóg z miłości
stał się człowiekiem

Jak rodzice pochylają się nad
swoim dzieckiem, tak Bóg w Je-
zusie Chrystusie pochyla się nad
człowiekiem i posyła człowiekowi
swego Jedynego Syna. „On to dla
nas ludzi i dla naszego zbawienia
stał się człowiekiem” (skład Apo-
stolski).

Bóg z miłości
przyjął krzyż

Poza krzyżem nie ma innej dra-
biny, po której można by dostać
się do nieba. Krzyż więc nie może
służyć do ozdoby. Jest przepojony
cierpieniem Boga za grzech człowie-
ka i świadczy o zwycięstwie. Krzyż
jest drogą do nieba i zarazem zna-
kiem rozpoznawczym wyznawców
Chrystusa.

Bóg z miłości
jest z nami w Kościele

Dzięki Kościołowi wiemy o Chry-
stusie. Są ludzie, którzy mówią:

Bóg – tak, Kościół – nie. Kościół
nie powstał przypadkowo, ale się-
ga początkami woli Bożej, istnieje
i działa z ustanowienia Chrystusa.
Jest widzialną wspólnotą wierzą-
cych. Chrześcijanie zawsze tworzyli
gminy, byli „ludem Bożym”. Fun-
damentem Kościoła jest Chrystus.
To On powołał Apostołów, rozesłał
na cały świat, polecił im głosić
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
W rezultacie tego nakazu powsta-
ły pierwsze gminy chrześcijańskie.
Siłą Kościoła jest Duch Święty –
„Weźmijcie Ducha Świętego. . .” On
działa w Piotrze i jego następcach,
w jego urzędach, w sakramentach
i modlitwach. Kościół w nauczaniu
Św. Pawła jest Ciałem Chrystusa.
Znaczy to, że chrześcijaninem moż-
na być wyłącznie w ścisłej więzi
z Chrystusem i Jego Ciałem – Ko-
ściołem. Wierzymy w jeden Kościół,
święty Kościół, powszechny Kościół,
apostolski Kościół. Za sprawą Chry-
stusa Kościół jest święty, za spra-
wą ludzi jest obciążony słabościami
i potrzebuje ciągłej odnowy.

Bóg z miłości
ubogaca nas łaskami
w sakramentach

„Sakrament” znaczy „rzecz
święta”, „tajemnica”. Wszystkie sa-
kramenty czerpią moc z Chrystusa,
który poprzez sakramenty objawia
nam swoją dobroć, idzie z nami
przez całe życie, aż do śmierci.
Wszystkie sakramenty służą zba-
wieniu człowieka.
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Wśród siedmiu sakramentów
najcenniejszym jest Eucharystia.
Uobecnia się w niej Chrystus, żywy
i prawdziwy. Stąd Msza św., która
jest celebracją Eucharystii, nie jest
symbolem, ale uobecnieniem Chry-
stusa. To nie my składamy ofiarę
Mszy św., ale Chrystus ją składa,
wstawiając się za nami i dokonuje
naszego pojednania z Ojcem.

Bóg z miłości
ofiaruje nam życie wieczne

Bóg zaprasza nas do udziału
w swoim szczęściu, gdzie „oko nie
widziało ani ucho nie słyszało co
zgotował tym, którzy Go miłują”.

Bóg kocha człowieka – tym bar-
dziej powinniśmy otwierać przed
Nim swoje serce na modlitwie. Lu-
dzie wszystkich czasów modlili się.

Jezus nauczył nas modlitwy, pozwa-
lając Boga nazywać Ojcem – „Ojcze
nasz. . .”. Do Boga winniśmy kie-
rować nie tylko prośby, a raczej
modlitwy dziękczynienia, uwielbie-
nia, adoracji. Święci wstawiają się
za nami, stąd w modlitwie do Matki
Najświętszej – Wszechmocy Błaga-
jącej – o to prosimy. Kto modli się
z wiarą, ten poddaje siebie i swój los
Bogu, na wzór modlitwy naszego
Brata Chrystusa w Ogrójcu: „Ojcze
jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten
kielich. Jednak nie moja wola, lecz
Twoja niech się stanie” (Łk 22,
42). Bóg zawsze nas wysłuchuje,
ale czasem w inny sposób niż się
spodziewamy.

ks. E. Szymański

REFORMA SYSTEMU EDUKACJI

„Wykształcenie jest inwesty-
cją narodów i wolnych ludzi we
własną przyszłość. To oświata
i szkolnictwo wyższe zdecyduje
o pozycji Polski pośród innych
państw.” Oświata to jedno z waż-
niejszych zadań samorządu gmi-
ny. W cyklu artykułów postaram
się przybliżyć główne założenia
reformy systemu edukacji.

Projektowany harmonogram
wprowadzania reformy ustroju
szkolnego przedstawia się nastę-
pująco:

a) Rok szkolny 1998/1999
– przedstawienie informacji
o planowanej przebudowie
systemu szkolnego i czeka-
jących zmianach

b) Rok szkolny 1999/2000 – uru-
chomiona zostanie 6-letnia
szkoła podstawowa:
– w klasach I – IV wprowadzo-

na zostaje reforma progra-
mowa,

– w klasach V – VI realizowa-
ne będą programy przejścio-
we.
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– z dniem 1 IX 1999 r. po-
wstaje 3-letnie gimnazjum.
Uczniowie obecnej klasy VI
stają się I klasą gimnazjum.

c) Rok szkolny 2000/2001 – funk-
cjonować będzie I i II klasa
gimnazjum

d) 2001/2002 – funkcjonować bę-
dzie pełne trzyklasowe gimna-
zjum

e) Rok szkolny 2004/2005 – peł-
ne wdrożenie nowego ustroju
szkolnego i reformy progra-
mowej.

Etapy edukacji według reformy
przedstawiać się będą następują-
co:
1. KLASA ZEROWA – rocz-

ne przygotowanie dziecka do
szkoły. Klasa w przyszło-
ści może być obowiązko-
wa i ewentualnie włączona
w strukturę szkoły podstawo-
wej.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA –
trwałaby 6 lat i obejmowała
dzieci w wieku 7 –12 lat. Nie
byłoby tu nauczania według
dyscyplin akademickich, zaś
nieliczne przedmioty byłyby
złączone w bloki edukacyjne.
W VI klasie uczeń pisze egza-
min sprawdzający, który nie
decyduje o ukończeniu szkoły.
Dostarcza jedynie uczniowi,
rodzicom i szkole informacji
o osiągnięciach lub brakach
w opanowaniu materiału.

3. GIMNAZJUM – obowiązkowa
szkoła ogólnokształcąca trwa-
jąca 3 lata dla młodzieży

w wieku 13 –15 lat. Na tym
etapie wprowadza się eduka-
cję przedmiotową. W klasie III
uczeń po egzaminie sprawdza-
jącym decydowałby o wyborze
rodzaju liceum lub szkoły za-
wodowej.

4. LICEUM PROFILOWANE –
3-letnie kończące się maturą

lub
5. SZKOŁA ZAWODOWA –

2-letnia – szkoła przygotowu-
jąca do pracy zawodowej.

Dla lepszego zrozumienia zmian
strukturalnych przedstawiam je
również w formie schematu no-
wego ustroju szkolnego (na na-
stępnej stronie).

W naszej gminie trwają obec-
nie intensywne prace, które ma-
ją wprowadzić reformę systemu
edukacji. Odbyły się już nara-
dy kolegium dyrektorów w tej
sprawie. Dnia 3 XII 1998 r. dy-
rektorzy szkół z terenu gminy
spotkali się pierwszy raz z no-
wym wójtem i Zarządem w tej
sprawie. Tydzień później spra-
wy zmian w oświacie na naszym
terenie były omawiane w obecno-
ści przedstawicieli Kuratorium
Oświaty i Wychowania. W na-
stępnym artykule przybliżę pań-
stwu założenia, które dotyczyć
będą nowej formy szkolnej jaką
będzie gimnazjum.

Mariusz Paradecki
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Schemat nowego ustroju szkolnego. Liczby po lewej stronie oznaczają wiek.
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CO NOWEGO W SŁUŻBIE ZDROWIA

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Trąbkach Wielkich jako samo-
dzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej, 19.11.1998 r. złożył
ofertę do Pomorskiej Kasy Cho-
rych na podpisanie umowy o finan-
sowanie świadczeń zdrowotnych
w 1999 r. na rzecz mieszkańców
naszej gminy. Zgodnie z usta-
wą o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, pacjentom przysłu-
giwać będą w dalszym ciągu świad-
czenia bezpłatne takie jak: porada
lekarska w poradni ogólnej, pe-
diatrycznej, podstawowe badania
diagnostyczne, podstawowe lecze-
nie stomatologiczne, szczepienia
dzieci i młodzieży zgodnie z ka-
lendarzem szczepień. Bezpłatne
zostają także świadczenia pogoto-
wia ratunkowego dotyczące wy-
padków, urazów, zagrożenia życia,
związane z ciążą i porodem.

W innych przypadkach pacjent
korzystając z pogotowia zobowią-
zany będzie sfinansować usługę
z „własnej kieszeni”.

Przestają funkcjonować tzw.
recepty zielone, natomiast bez-
płatne zaopatrzenie w leki przy-
sługuje w dalszym ciągu inwali-
dom wojennym, wojskowym oraz
zasłużonym honorowym dawcom
krwi.

Ubezpieczony ma prawo do wy-
boru lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej i lekarzy specjalistów.
Bez skierowania może się udać
do ginekologa i położnika, stoma-
tologa, dermatologa i wenerologa,
onkologa i psychiatry, na leczenie
odwykowe, do poradni chorych
na gruźlicę i zakażonych wirusem
HIV.

Dokumentem potwierdzają-
cym uprawnienie ubezpieczonego
do korzystania ze świadczeń zdro-
wotnych ma być karta elektro-
niczna zawierająca dane osobowe.
Do czasu wydania karty jej ro-
lę pełnić będą kupony książeczek
RUM, w których odnotowywane
będą usługi medyczne, recepty,
skierowania. W 1999 r. wszyscy
zgłaszający się do ośrodków zdro-
wia zobowiązani będą do okazania
książeczek RUM oraz pisemnego
zadeklarowania wyboru lekarza,
u którego będą się leczyć. Do-
kładniejszych informacji będzie-
my udzielać na tablicach ogłoszeń
oraz w ośrodkach zdrowia.

W imieniu swoim i pracowni-
ków GOZ życzę wszystkim zdro-
wia oraz spokoju i cierpliwości
w trudnym czasie wprowadzania
zmian w opiece zdrowotnej.

Dorota Bąk
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WIADOMOŚCI GMINNE

11 grudnia odbyła się III sesja
Rady Gminy, na której radni podjęli
m.in. następujące decyzje:
� podjęto uchwałę o przystąpieniu

do zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Trąbki
Wielkie w części dotyczącej wsi
Pawłowo, w związku z zamiarem
władz Skarszew doprowadzenia
gazu ziemnego do miasta z bie-
gnącego przez naszą gminę gazo-
ciągu;

� podjęto uchwałę o utworzeniu
świetlicy socjoterapeutycznej przy
Szkole Podstawowej w Sobowi-
dzu. Świetlica ta będzie miej-
scem, gdzie dzieci z rodzin zagro-
żonych alkoholizmem będą mo-
gły po południu odrobić lekcje
i zjeść posiłek pod okiem nauczy-
ciela. Środki finansowe na urzą-
dzenie i funkcjonowanie świetlicy
pochodzą z opłat za wydawane
przez Urząd Gminy zezwolenia
na sprzedaż alkoholu. Będzie to
pierwsza na terenie naszej gminy
tego typu świetlica – jeśli spełni
nasze oczekiwania, prawdopodob-
nie powstaną następne świetlice
w innych wsiach. Inicjatorem tego
rodzaju pomocy dzieciom z rodzin
zagrożonych alkoholizmem jest
Gminna Komisja ds. Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;

� podjęto decyzję o kontynuacji ro-
bót przy rozbudowie Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wlk. Pro-
blemy wynikłe w trakcie robót,
ze względu na bardzo złe warun-
ki gruntowe, spowodowały wzrost

kosztów robót o około 20% war-
tości umowy zawartej z wyko-
nawcą. Ponieważ chodzi o kwotę
około 100 tys. zł, radni postano-
wili, że należy ograniczyć zakres
robót, ażeby nie przeznaczać na
tę inwestycję środków z budże-
tu gminy. Całość robót zaplano-
wanych do realizacji w ramach
zawartej umowy, miała być wy-
konana ze środków otrzymanych
od wojewody na służbę zdrowia
i zaoszczędzonych z bieżących wy-
datków w IV kwartale 1997 roku
i w roku bieżącym;

� powołano stałe komisje problemo-
we Rady Gminy;

� w trakcie sesji miało miejsce ogło-
szenie wyników i wręczenie na-
gród w IV edycji Pucharu Gmi-
ny Trąbki Wielkie za 1998 rok.
W tegorocznej rywalizacji wzię-
ły udział 22 sołectwa. Po raz
trzeci z kolei zwyciężyło Ełgano-
wo, 2 miejsce zajęło Czerniewo,
trzecie Trąbki Wielkie i czwarte
Kleszczewo. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a pierwszych sześć sołectw otrzy-
mało puchary, nagrody rzeczowe
i pieniężne.

***
W kilku sołectwach odbyły się

w grudniu zebrania wiejskie, w cza-
sie których wybrano sołtysów i rady
sołeckie.

W Łaguszewie sołtysem wybra-
no Halinę Wrocławską, w Klesz-
czewie ponownie Bolesławę Wenzel,
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Przedstawiciele nagrodzonych sołectw w Pucharze Gminy 1998 – sesja Rady Gminy
w dniu 11 grudnia 1998 r.

Podziękowania Janowi Zielke za 28-letnie pełnienie funkcji sołtysa w Trąbkach
Wielkich składa wójt i przewodniczący Rady Gminy – zebranie wiejskie w dniu 16
grudnia 1998 r.
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w Ełganowie Zenona Orlikowskiego
oraz w Trąbkach Wielkich Edwarda
Kaczmarka. Należy podkreślić, że
w Trąbkach Wlk. sołtysem przez
ostatnie 28 lat był Jan Zielke, który
ze względu na stan zdrowia, zrezy-
gnował z kandydowania na tę funk-
cję na następną kadencję. W obecno-
ści niezbyt licznie zgromadzonych
mieszkańców, na zebraniu wiejskim
w dniu 16 grudnia, z rąk przewodni-
czącego Rady Gminy Mariana Płotki
i wójta Stanisława Dziemińskiego,
otrzymał kwiaty, pamiątkowy dy-
plom i album przyrodniczy, jako
symboliczny dowód uznania za wie-
loletnią służbę mieszkańcom jako
sołtys. Do wszystkich podziękowań
i życzeń dołącza się również nasza
redakcja.

***
W listopadzie i grudniu Zarząd

Gminy zajmował się wieloma spra-
wami, między innymi:
1) pozytywnie zaopiniowano lokali-

zację zakładu przetwórstwa mię-
snego w Sobowidzu, który doce-
lowo zatrudniałby nawet do 100
osób;

2) pozytywnie zaopiniowano lokali-
zację zakładu produkcji miesza-
nek i zapraw budowlanych w Go-
łębiewie Wielkim, który również
docelowo dałby zatrudnienie kil-
kudziesięciu osobom;

3) na wniosek Zarządu Rada Gmi-
ny wyraziła zgodę na sprzedaż
budynku byłej kotłowni w Do-
machowie na cele produkcyjne,
usługowe lub składowe;

4) pozytywnie zaopiniowano propo-
zycję budowy hotelu oraz osiedla

domków rekreacyjnych w Posto-
łowie, w pobliżu pola golfowego;

5) rozstrzygnięty został przetarg na
adaptację części pomieszczeń po
restauracji w Mierzeszynie na
bibliotekę wiejską. Roboty wy-
konywać będzie firma „SMOK”
ze Starogardu Gd.;

6) podjęto decyzję o przystąpie-
niu do negocjacji z Gdańską
Kompanią Energetyczną w spra-
wie likwidacji linii napowietrznej
15 kV i zastąpienie jej pod-
ziemną linią kablową, w związ-
ku z kolizją linii napowietrz-
nej z planowaną budową gimna-
zjum w Trąbkach Wlk. Szacun-
kowy koszt tego przedsięwzięcia
łącznie z dokumentacją – około
50 tys. zł;

7) Zarząd Gminy zorganizował
2 spotkania z dyrektorami szkół
podstawowych i przedstawiciela-
mi Kuratorium Oświaty w Gdań-
sku w sprawie reformy oświaty.
Zgodnie ustalono, że najlepszym
rozwiązaniem jest budowa nowe-
go gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich (obok hali sportowej), któ-
rego budowę wstępnie planuje
się na lata 2000 – 2001. Czasowo,
tzn. w latach 1999 – 2001, mło-
dzież gimnazjalna (klasy pierw-
sze i drugie) uczyć się będzie
w swoich obecnych szkołach pod-
stawowych;

8) pozytywnie zaopiniowano lokali-
zację wieży telefonii komórkowej
w Granicznej Wsi. Kilka dni póź-
niej mieszkańcy tej wsi złożyli
protest w sprawie tej lokalizacji;

9) zatwierdzono zasady oraz nagro-
dy dla szkół, które wezmą udział
w VI Turnieju Ekologicznym.
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***
Zakończyły się prace przy budo-

wie sygnalizacji świetlnej na przej-
ściu dla pieszych w Trąbkach Wlk.
Po jej uruchomieniu zostaną zlikwi-
dowane najbliższe 2 przejścia. Koszt
tej inwestycji, łącznie z projektem,
wynosi około 60 tys. zł, przy czym
25 tys. zł pochodzi w budżetu gminy.

***
Trwają prace remontowe przy

budynku świetlicy w Zaskoczynie,
który gmina przejęła od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa
(AWRSP).

***
Rozpoczęły się prace przy budo-

wie kanalizacji sanitarnej w Doma-
chowie, którą gmina przejęła rów-
nież od AWRSP.

***
9 grudnia miał miejsce pożar

w kotłowni ogrzewającej sale kate-
chetyczne przy parafii w Trąbkach
Wielkich. Pożar gasiły 3 jednostki

straży. Ostatecznie straty nie są
zbyt duże, ponieważ pożar został
dość wcześnie dostrzeżony przez
ks. proboszcza, a następnie spraw-
nie zlokalizowany i ugaszony przez
strażaków. Niestety, konieczny jest
remont pomieszczeń kotłowni jak
i wymiana pieca co.

***
11 grudnia odbyło się na ple-

banii w Trąbkach Wlk., spotkanie
formacyjne i opłatkowe Przymierza
Rodzin.

***
Sąd Rejonowy w Gdańsku doko-

nał rejestracji Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wlk., jako
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej. Fakt ten umoż-
liwia zawarcie kontraktu z Pomor-
ską Kasą Chorych na świadczenie
usług podstawowej opieki zdrowot-
nej w roku 1999.

S. D.

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Trąbkach Wielkich –
zdjęcie z 19 grudnia 1998 r.
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Wykonywanie pokrycia dachu hali sportowej w Trąbkach Wielkich, 17.12.1998 r.

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach Wielkich. Stan robót
w dniu 17.12.98 r.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 15 grudnia br. do Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich przy-
wieziono niepełnosprawnych wraz
z opiekunami z terenu gminy na
„spotkanie opłatkowe”, zorganizo-
wane przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Punktualnie o godz.
1100 przy pięknie udekorowanych
stołach, w ciepłych słowach przy-
witała zebranych pani kierownik
Krystyna Roda.

Uroczystość uświetnił występ
dziecięcego chóru i zespołu muzyki
dawnej pod kierownictwem pan Ja-
nusza Beyera ze Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich. Gdy tylko
zabrzmiały pierwsze takty znanych
kolęd, rozśpiewała się cała sala, a by-
ło nas około 50 uczestników. Wielki

aplauz wywołało pojawienie się św.
Mikołaja, którego przyprowadził ks.
proboszcz Edward Szymański.

Po odśpiewaniu pieśni „Pod
Twoją obronę Ojcze na niebie. . .”
odbyło się łamanie opłatkiem i skła-
danie życzeń. Podczas rozdawania
upominków ksiądz urządził nam mi-
ni-konkurs z wiedzy religijnej. Po
odejściu św. Mikołaja bawiliśmy się
bardzo wesoło do godz. 1500. Po im-
prezie odwieziono uczestników do
domu.

Pozostało nam miłe wspomnie-
nie – oby takich wspomnień było
w naszym życiu jak najwięcej.

Gerda Skibowska
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Na zdjęciach przedstawiamy migawki z tej przepięknej uroczystości.

PLAN KOLĘDY W STYCZNIU

� 1 stycznia, piątek, od godz. 1820 – Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
„Kasary” blok 8-rodzinny i pałac przy ul. Gdańskiej.

� 2 stycznia, sobota, od godz. 800 do 1430 – Kleszczewo, od p. Kanków
do p. Majewskich, bez szkoły.

� 3 stycznia, niedziela, od godz. 1820 – Kleszczewo, od p. Richert do
szkoły włącznie.

� 4 stycznia, poniedziałek, od godz. 1400 – Kleszczewo, od p. Wenzel
do p. Janusów, potrzebny pojazd.

� 5 stycznia, wtorek, od godz. 1400 – Kleszczewo, od p. Ogórków do
p. Kolibskich, potrzebny pojazd.

� 6 stycznia, środa, od godz. 1830 – Czerniewo, od p. Ptach do
p. Wickiej.

� 7 stycznia, czwartek, od godz. 1400 – Czerniewo, od p. Zawickich
do p. Zulewskich.
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� 8 stycznia, piątek, od godz. 1400 – Ełganowo, od p. Zittermann do
Czerniewka, prawa strona ul. Szkolnej, szkoła.

� 9 stycznia, sobota, od godz. 800 do 1430 – Ełganowo, od p. Kusajów
do p. Bernarda Zulewskiego.

� 10 stycznia, niedziela, od godz. 1820 – Trąbki Wielkie, ul. Krótka,
ul. Pasteura, ul. Pawłowskiej od p. Preuss, bez bloku „Nadzieja”.

� 11 stycznia, poniedziałek, od godz. 1400 – Ełganowo, ul. Łąkowa,
ul. Szkolna od p. Dubielów

� 12 stycznia, wtorek, od godz. 1400 – Ełganowo, ul. Macierzy Szkolnej
od p. Czerniewskich.

� 13 stycznia, środa, od godz. 1400 – Trąbki Wielkie, ul. Sportowa od
p. Kujach, bez bloku SKR.

� 14 stycznia, czwartek, od godz. 1400 – Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
od p. Kopickich.

� 15 stycznia, piątek, od godz. 1400 – Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej
do krzyża.

� 16 stycznia, sobota, od godz. 800 do 1430 – Trąbki Wielkie,
ul. Pawłowskiej – blok „Nadzieja”.

� 17 stycznia, niedziela, od godz. 1830 – Trąbki Wielkie, ul. Polonii
Gdańskiej od p. Kęsy do p. Heblów.

� 18 stycznia, poniedziałek, od godz. 1400 – Trąbki Wielkie,
ul. Parkowa od p. Kuszów do p. Gorzyńskich.

� 19 stycznia, wtorek, od godz. 1400 – Trąbki Wielkie, ul. Parkowa
dwa bloki.

� 20 stycznia, środa, od godz. 1400 – Trąbki Wielkie, ul. Gdańska od
p. Tkaczyk do p. Marciniaków z pominięciem „Agronomówki”.

� 21 stycznia, czwartek, od godz. 1400 – Trąbki Wielkie, osiedle
ul. Pawłowskiej, ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, ul. Akacjowa.

� 22 stycznia, piątek, od godz. 1400 – Trąbki Wielkie, osiedle
ul. Jesionowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa.

� 23 stycznia, sobota, od godz. 800 do 1430 – Trąbki Wielkie,
ul. Sportowa blok SKR.

� 24 stycznia, niedziela, od godz. 1830 – Trąbki Wielkie, ul. Gdańska
„Agronomówka”.

� 25 stycznia, poniedziałek, od godz. 1500 – Trąbki Wielkie, ul. Leśna
od p. Ziemianów, zakończenie kolędy u p. Płockich.

Uwaga:

Jeżeli plan w danym dniu ulegnie zmianie, wówczas kolęda w po-
miniętych rodzinach odbędzie się po zakończeniu kolędy określonej
w planie.
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INTENCJE MSZY ŚW. Styczeń 1999

1. Za zmarłych z rodziny Ptach
i Elwart, godz. 830

Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Stanisława
– p. Chmielewskiego, godz. 1100

Za śp. Stanisława Wilka
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1700

2. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Jadwigi – p. Papis

3. Ku czci Chrystusa Króla
Wszechświata, godz. 830

Za śp. Jolantę Kopicką,
godz. 1100

Za śp. Alojzego i Jerzego
Kisickich, godz. 1700

4. Za śp. Reginę i Józefa Bąków

5. Za zmarłych z rodziny
Ulatowskich i z rodziny Zager

6. Za śp. Józefę Linko (1. rocznica
śmierci), godz. 1700

7. Za śp. Krystynę Oroń

8. Za śp. Helenę Siatkowską,
Bronisławę Dreschel, Teodozję
i Józefa Belau

9. Dziękczynna za miniony
szczęśliwie rok – z intencji p.
Bachusz

10. Dziękczynna w 40 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Aleksandry i Henryka
Malinowskich, godz. 830

Za śp. Reginę i Józefa Bąków,
godz. 1100

11. O zdrowie dla Kazimierza Bugi
12. Za śp. Czesława Gdańca oraz

za śp. Wandę i Zygmunta
Gołuńskich

13. Za śp. Józefa Rodę
14. Za śp. Władysława Bogdana (2.

rocznica śmierci)
15. Za śp. Władysława Myszk
16. O zdrowie i błogosławieństwo

dla Eryki Macholi
17. Za śp. Alfreda Karasek,

godz. 700

Za śp. Antoniego Brembora,
godz. 830

Za śp. Helenę, Jana, Wandę
Kruków, godz. 1100

19. Za śp. Helmuta Rickauer
20. Za śp. Jadwigę Antoniewicz (3.

rocznica śmierci)
23. Dziękczynna w 20 rocznicę

sakramentu małżeństwa
Bożeny i Marka Stefańczyków

24. Za śp. Józefę Linko, godz. 830

Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich, godz. 1100

25. Za śp. Danutę Soboń
30. Za śp. Klarę Sławińską

23



ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

31 stycznia: Klaudia Wawrynowicz

Rocznice sakramentu małżeństwa:

14 stycznia: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Tadeusza
Podhajnych
20 stycznia: 20 rocznica sakramentu małżeństwa Barbary i Marka
Stefańczyków
29 stycznia: 5 rocznica sakramentu małżeństwa Barbary i Romana
Jażdżewskich

Odeszli do wieczności po nagrodę u Pana:

2 stycznia: Pierwsza rocznica śmierci Estery Kinder
7 stycznia: Pierwsza rocznica śmierci Marianny Marczyńskiej

Wydarzenia

6 stycznia o godz 1400 zostanie odprawiona Msza św i odbędzie się opłatek
dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

18 – 25 stycznia: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W Nowym Roku 1999,

bezpośrednio przygotowującym nas do przeżycia

Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa,

wszystkim drogim Czytelnikom „Kany”

życzymy obfitych łask Bożych,

Jego miłości, radości i pokoju!

Redakcja

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


