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POKŁOSIE KOLĘDOWE

Trwa jeszcze kolęda w rodzi-
nach, stąd trudno o pogłębioną
analizę tegorocznej kolędy. Jej pro-
gram został umieszczony w gru-
dniowym i styczniowym numerach
„Kany”.

W tegorocznej kolędzie „po
burzliwej dyskusji” zdecydowali się
uczestniczyć szafarze Eucharystii.
Wyrażam im tu szczerą wdzięcz-
ność. Musieli bowiem brać urlop
lub zastępstwo w pracy, aby wypeł-
nić posługę kolędową. Wszyscy oni
spisali się wspaniale. Cechował ich
takt i dyskrecja oraz wielka osobi-
sta kultura, a także przejęcie się
pełnioną funkcją. Dało się zauwa-
żyć ich rozmodlenie i nigdy nie
narzekali na trudy kolędowania,
choć byli utrudzeni.

Zamierzeniem kolędowania by-
ło zawierzenie każdej rodziny Mat-
ce Bożej Trąbkowskiej i podkreśle-
nie, że razem ze swoim duszpa-
sterzem, każda rodzina jest stró-
żem naszego Sanktuarium, od-
powiedzialna za jego utrzymanie
i rozwój.

Za nami są trzy piękne re-
ligijne przeżycia, które powinny
wycisnąć piętno Maryjne na każ-
dym wierzącym. Najpierw koro-
nacja Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej przez papieża
Jana Pawła II w dniu 12 czerw-
ca 1987 r. na gdańskiej Zaspie.
Z okazji 10-lecia koronacji dokona-
ło się nawiedzenie przez Matkę Bo-
żą Trąbkowską wszystkich rodzin

parafii. W czasie tego nawiedze-
nia wieczornej modlitwie rodzinnej
przewodniczyłem osobiście. Cenię
sobie te wspólne wieczory modli-
tewne w waszych mieszkaniach.
Pozostaną one dla mnie niezapo-
mnianym przeżyciem. W tym roku
wyraziliśmy wdzięczność Maryi za
Jej obecność w naszym domu po-
przez poświęcenie rodzin i każdego
z nas Jej Niepokalanemu Sercu.

Obydwa wydarzenia, nawiedze-
nie rodziny i zawierzenie rodziny
Matce Bożej, są udokumentowane
wpisem na rewersie pamiątkowego
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej,
który posiada prawie każda rodzi-
na. Sądzę, że w najbliższych latach
będą tam wpisane jeszcze inne
ważne rodzinno-parafialne wyda-
rzenia.

Odtąd jesteśmy wszyscy stróża-
mi naszego Sanktuarium. Ufam,
że przez zawierzenie rodzin Mat-
ce Bożej pogłębi się wiara w ro-
dzinach, wyrażająca się zwłasz-
cza w nieopuszczaniu niedzielnej
i świątecznej Mszy św. Niech każ-
da mamusia czuje się misjonarką
swojej rodziny i niech czuwa wy-
trwale, by w każdą niedzielę wszy-
scy domownicy uczestniczyli we
Mszy św. Czy można kochać Mat-
kę Najświętszą, Jej się zawierzyć,
a zarazem lekceważyć przykazania
Jej Syna i ranić Jego serce? Ona
kocha niezmiernie każde dziecko.
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Jest Matką kochającą i wymaga-
jącą. Nam, dzieciom swoim, sta-
wia żądanie „uczyńcie wszystko,
cokolwiek Mój Syn wam powie”.

Ufam, że w sobotę, dzień Matki
Bożej, z każdej miejscowej rodziny
ktoś będzie na Nowennie, na ad-
oracji Najświętszego Sakramentu,
a wszyscy w domu uklękną do
wspólnej wieczornej modlitwy i od-
mówią chociaż dziesiątkę Różańca.
Pamiętaj, w każdą sobotę czeka na
ciebie Matka Boża.

Powinnością każdego dziecka
jest pamiętać o urodzinach mamu-
si, a więc my wszyscy w święto
Narodzenia Matki Bożej, z któ-
rym wiąże się Tygodniowy Od-
pust, złóżmy Maryi w darze „czyste
serce”, przystępując do spowiedzi
i Komunii św.

Takie są moje kapłańskie na-
dzieje tegorocznego kolędowania,
które składam w Boskim Sercu Jej
Syna – Jezusa Chrystusa.

Spostrzeżenia z tegorocznej ko-
lędy mam, zasadniczo, bardzo do-
bre. Prawie we wszystkich domach
była obecna cała rodzina. Wiem,
że niektórzy zwolnili się z pra-
cy, prosili o zastępstwo lub brali
dzień urlopu. Odświętnie ubrani;
stół przygotowany jako ołtarzyk
domowy. Dziękuję za to bardzo
wszystkim parafianom. Nie było
„politycznych” tematów. Nie spo-
tkałem się z „atakiem” na księ-
ży, hierarchię, czy Kościół. Wielu
tylko z troską stawiało pytanie,
w jaki sposób będą zbierane ofiary
na pokrycie kosztów pielgrzym-
ki Ojca św. do Ojczyzny. Ogólnie,

panował w domach nastrój rado-
sny, świąteczny, a rodziny ochoczo,
w postawie klęczącej dokonywały
zawierzenia się Matce Najświęt-
szej.

Chociaż zdarzały się przypadki
zawierzenia się Matce Bożej „na
niby”, co wyraziło się np. decyzją
wypisania się z Żywego Różańca
bezpośrednio po „modlitwie zawie-
rzenia”.

Trzeba jednak z satysfakcją od-
notować, że wszyscy parafianie ko-
chają swój kościół, nasze Sanktu-
arium i cieszą się z jego piękna.
Wyrażam serdeczną wdzięczność
parafianom, którzy, choć sami bu-
dują domy, spłacają mieszkania
lub pożyczki, deklarowali pomoc
na powstający Dom Pielgrzyma.
Pobieżnie przejrzałem swój notes
z deklaracjami; wynika z niego,
że największe poparcie projekt bu-
dowy Domu Pielgrzyma uzyskał
w Trąbkach Wielkich, tutaj aż 182
rodziny zadeklarowało pomoc na
252 rodziny mieszkające (kolęda
jeszcze trwa) oraz w Kleszczewie,
gdzie na 84 rodziny deklaracje zło-
żyło 66 rodzin; w Czerniewie na
31 rodzin pomoc obiecały 22 ro-
dziny. W Ełganowie na 118 rodzin
deklarację pomocy złożyło tylko
55 rodzin. Dzieło budowy Domu
Pielgrzyma powierzam opiece św.
Józefa i mocno wierzę, że się nie za-
wiodę. Wszystkim życzliwym temu
dziełu rodzinom składam gorące
podziękowanie „Bóg zapłać”. Was
dotyczą słowa św. Pawła Apostoła
„ochotnego dawcę Bóg miłuje”.
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Dotychczas, podczas tegorocz-
nej kolędy, nie zastałem pijanych
domowników, choć wydaje się, że
kilka osób przed księdzem uciekło.
Trudno orzec, czy są oni katolika-
mi, czy tylko ludźmi ochrzczonymi.
Przykro mi, że jedna rodzina z Trą-
bek Wielkich w 1998 r. odstąpiła
od Kościoła i przeszła do sekty
Świadków Jehowy.

Na koniec, proszę przyjąć ser-
deczne podziękowania za przyjęcie
kapłana w swoich rodzinach, za
życzliwą postawę, za modlitwę za-
wierzenia się Matce Bożej, za po-
częstowanie posiłkiem, za złożone

ofiary kolędowe, które przezna-
czam na Dom Pielgrzyma. Życzę,
aby moje „kolędowe rozważania”
w waszych rodzinach wprowadzić
w życie. Były one podyktowane
moją wielką troską o umocnienie
się rodziny w wierze. Raz jeszcze
dziękuję wam drodzy szafarze za
tegoroczne kolędowanie ze mną.
Dobrze, że dzięki temu, lepiej po-
znali was parafianie.

Niech Bóg za wstawiennictwem
Matki Bożej Trąbkowskiej obfi-
cie błogosławi wszystkim rodzinom
naszej sanktuaryjnej parafii.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Luty 1999

7 lutego: 5 Niedziela zwykła

Iz 58, 7 –10
1 Kor 2, 1– 5
Mt 5, 13 –16

Przed Bogiem większą wartość ma-
ją czyny niż słowa. Co czynimy
dziś, decyduje o tym, jak jutro
będzie wyglądał świat. Nie muszą
to być wielkie czyny, bo Pan Bóg
dokonuje wielkich dzieł posługując
się małymi znakami czy słabymi
ludźmi. Prorok Izajasz wyjaśnia,
że na nic wielkie posty i mo-
dlitwy, jeżeli nie wypełnimy obo-
wiązków wobec słabych, ubogich
i głodnych. Bóg wymaga harmonij-
nego połączenia pobożnych praktyk
z czynną miłością bliźniego. Jezus

w Ewangelii, ucząc o „soli ziemi”
i „świetle świata”, ukazuje naszą
odpowiedzialność za losy świata.
Od uczniów Chrystusa, czyli wła-
śnie od nas, zależy czy nasze słowa
i czyny pomogą innym w nawróce-
niu i uświęceniu.

14 lutego: 6 Niedziela zwykła

Syr 15, 15 – 20
1 Kor 2, 6 –10
Mt 5, 17 – 37

Przy podejmowaniu działania czło-
wiek dokonuje wyboru między do-
brem a złem. Jest jednak granica
wolności, której przekroczyć nie
wolno! Tą granicą są przykazania
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Boże. Autor pierwszego czytania
występuje przeciwko dwom błęd-
nym opiniom:
1) grzechy są nieuniknione,
2) Bóg nie troszczy się o człowieka.
Prawda jest inna, człowiek jest
istotą wolną i może dokonywać
wyboru między dobrem i złem,
ale Bóg nie pozostawia człowieka
samemu sobie i w podejmowaniu
dobra zawsze mu pomaga. Jezus
w Ewangelii ukazuje wymagania
nowej sprawiedliwości, w której li-
czy się wewnętrzna postawa miłości
nawet wobec nieprzyjaciół.

21 lutego: 1 Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 2, 7 – 9. 3, 1– 7

Rz 5, 12 –19

Mt 4, 1–11

Duch Boży wyprowadził Jezusa na
pustynię, miejsce samotności, gło-
du i doświadczenia. Pustynia jest
symbolem miejsca, gdzie człowiek
może odnaleźć siebie i spotkać się
z Bogiem. Księga Rodzaju ukazuje
stworzenie człowieka i jego grzech
oraz skutki tego grzechu. Autor
biblijny ukazuje praźródło dziejów
ludzkich, by dać odpowiedź, dla-
czego tak, a nie inaczej, toczą się
dzieje człowieka. Człowiek przez
grzech oddalił się od Boga i utracił
dar nieśmiertelności. Dzięki odku-
pieniu przez Chrystusa może jed-
nak wrócić do wspólnoty z Bogiem
i wówczas śmierć nie jest unice-
stwieniem, ale przemianą. Adam
uległ pokusie; lud izraelski nie
wytrwał w czasie wędrówki przez

pustynię do Ziemi Obiecanej. W Je-
zusie Izrael i cała ludzkość wraca
na drogę wierności Bogu. Pogoń
za chlebem zaszczytami i władzą,
to potrójna pokusa, której stale
podlegamy. Doświadczył tego Pan
Jezus na pustyni jako człowiek
i przezwyciężył pokusę. Zjednocze-
ni z Jezusem i my możemy skutecz-
nie opierać się grzechowi. Wielki
Post sprzyja ascezie, pogłębieniu
wiary i otwarciu serca na potrzeby
„braci”.

28 lutego: 2 Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 12, 1– 4a
2 Tm 1, 8b –10
Mt 17, 1– 9

Abraham był u początku Bożych
zamiarów, a wypełniły się one
w Chrystusie. W Chrystusie stał
się dla nas widzialny i słyszalny
sam Bóg. Obecnie Bóg daje się
poznać przez tych, którzy wierzą
w Jezusa Chrystusa. Z chwilą po-
wołania Abrahama, rozpoczyna się
nowy etap historii zbawienia. Hero-
iczna wiara Abrahama jest dla nas
przykładem i światłem na naszej
drodze ku Bogu. Ewangelia przybli-
ża nam prawdę o „chwale Bożej”
w wydarzeniu przemienienia się
Chrystusa. Na Górze Przemienie-
nia promieniało nie tylko oblicze
Chrystusa, jak niegdyś u Mojżesza,
ale cała jego postać. Apostołowie
słyszą głos potwierdzający, że Je-
zus jest Synem Bożym, żądający
posłuszeństwa: „Jego słuchajcie”.
Słuchać w języku biblijnym znaczy
wierzyć i być posłusznym nauce,
którą Jezus ogłosił światu.

5



ŚWIĘTA

2 lutego: Ofiarowanie Pańskie

Ml 3, 1– 4
Łk 2, 22 – 40

Święto obchodzone jest od 5 wie-
ku w Jerozolimie, z niemal taką
radością jak uroczystości wielka-
nocne. Mesjasz przychodzi do świą-
tyni i spotyka się ze swoim ludem,
w osobach Symeona i Anny. Święto
zamyka cykl świąt związanych z ob-
jawieniem się Boga światu, w osobie
Jezusa Chrystusa.

WYDARZENIA

2 lutego: poświęcenie świec dzie-
ciom klas II; mogą być to świece
od ich chrztu świętego. Poświęcenie
odbędzie się na Mszy św. o godz.
1700.

***
3 lutego: wspominamy św. Błażeja,
patrona chorób gardła. W tym dniu
Kościół udziela błogosławieństwa
św. Błażeja, posługując się w tym
celu poświęconymi świecami.

***
4 lutego: pierwszy czwartek mie-
siąca; spowiedź św. dzieci miejsco-
wych od godz. 1430.

***
5 lutego: pierwszy piątek miesią-
ca; spowiedź święta od godz. 1330;
o godz. 1530 Msza św. z odwozem
dzieci do wiosek.

***
11 lutego: w liturgiczne wspomnie-
nie Matki Bożej z Lourdes przypada
Międzynarodowy Dzień Chorych.

Zapraszam wszystkich w podeszłym
wieku do sali katechetycznej na
godz. 1500 na specjalne spotkanie
połączone z modlitwami i błogosła-
wieństwem chorych oraz Mszą św.
w ich intencji.

***
16 lutego: dzień papieski; modlimy
się o szczęśliwą pielgrzymkę do
Ojczyzny papieża Jana Pawła II.

***
17 lutego: Środa Popielcowa; post
ścisły oraz posypanie popiołem na
Mszach św.
� godz. 900 Msza św. z posypa-

niem popiołem dla dzieci szkol-
nych i przedszkolnych z udziałem
nauczycieli i wychowawców

� godz. 1130 – w Czerniewie w szko-
le, dla dzieci i dorosłych

� godz. 1500 w Ełganowie w szkole
lub klubie

� godz. 1700 w Trąbkach Wielkich,
dla wszystkich

***
19 lutego: w piątek Droga Krzy-
żowa dla wszystkich dzieci o godz.
1500 oraz dla dorosłych o 1700

z Mszą św.

***
21 lutego: w niedzielę Gorzkie Żale
o 1630; będą we wszystkie niedziele
Wielkiego Postu.

***
27 lutego: w sobotę rozpoczynamy
dziewięciotygodniową Nowennę do
Matki Bożej Trąbkowskiej w inten-
cji dzieci przygotowujących się do
Pierwszej Komunii Św.

ks. E. Szymański
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PRZEŻYJMY Z JEZUSEM CZAS WIELKIEGO POSTU

W tym roku, 17 lutego, Śro-
dą Popielcową, udziałem w Eu-
charystii i posypaniem popiołem
naszych głów ze słowami: „Pamią-
taj człowieku, że prochem jesteś
i w proch się obrócisz”, rozpocznie-
my 40-dniowy post. Post wyjątkowy,
bo będzie przygotowywał Kościół
do obchodów Wielkiego Jubileuszu
2000-lecia wiary.

Niech będzie dla każdego z nas
czasem rewizji swojego duchowego
życia. Niech będzie to czas prawdzi-
wej odnowy wiary, czas walki z grze-
chem, z nałogiem, czas prawdziwego
pojednania z Bogiem i braćmi.

W czasie tegorocznej wizyty ko-
lędowej, nasze serca, nasze rodziny
zawierzyliśmy Niepokalanemu Ser-
cu Matki Bożej. Post jest okazją do
realizacji tego zawierzenia. Pozwól-
my się prowadzić Matce Bożej do
Jej Syna. Nie można kochać Matki,
Jej zawierzyć siebie, a ranić serce
Jej Syna.

Proszę, by w aspekcie tego
„zawierzenia”, nie było odtąd do-
browolnego opuszczania niedziel-
nej Mszy św. w naszych rodzinach.
Wszyscy bądźmy apostołami wiary.
Jedni dla drugich bądźmy przykła-
dem wierności Bożemu przykaza-
niu: Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił.

Odmówmy sobie palenia papie-
rosów i używania napojów alkoho-
lowych. Wzmocnimy przez to naszą
wolę w czynieniu dobra, a zaoszczę-
dzone pieniądze posłużą do niesie-
nia pomocy potrzebującym braciom.

Wielki Post to też czas wdzięcz-
ności Jezusowi, że przez krzyż
i mękę swoją świat odkupić raczył.
Wyraźmy tę wdzięczność udziałem
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali.

Rozważając mękę naszego Pana
i Jego Matki bardziej uczulimy serce
na popełnione zło i podejmiemy wolę
poprawy.

ks. E. Szymański

ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI

W liście Ojca św. Jana Pawła II
o świętowaniu niedzieli znajduje
się głębokie uzasadnienie tego dnia
w planach Bożych i naturze czło-
wieka.

Niedziela w nauczaniu papie-
skim jest:

� dniem radości,

� dniem odpoczynku,

� dniem solidarności.
W liturgii maronickiej niedziela

jest dniem radosnego uwielbienia
Boga: „Niech będzie błogosławiony
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Ten, który wielki dzień niedzie-
li wywyższył ponad wszystkie dni.
Niebiosa i ziemia, aniołowie i lu-
dzie nie posiadają się z radości”.
Pierwotnie, gdy chrześcijanie byli
niejako w ukryciu, nie było nie-
dzieli w kalendarzu cywilnym, ale
radość niedzieli trwała w sercach
wierzących, podkreślona przerwa-
niem postów, radosnym uwielbie-
niem Zmartwychwstałego.

Niedziela jest wypełnieniem,
a nie zniesieniem starotestamen-
towego szabatu. W dniu Pańskim,
który Stary Testament wiąże z dzie-
łem stworzenia, chrześcijanin świę-
tuje nowe przymierze dopełnione
w męce, śmierci i zmartwychwsta-
niu Chrystusa.

Księga Rodzaju zaznacza, że Bóg
pobłogosławił i uświęcił dzień,
w którym „odpoczął” po dokonaniu
dzieła stworzenia. Od tego dnia roz-
począł się bieg czasu z podziałem na
tygodnie. Szabat (u chrześcijan nie-
dziela) związany jest bezpośrednio
z dziełem dokonanym w szóstym
dniu stworzenia – człowiekiem. Nie
odpoczął Bóg, gdy stworzył niebo
i ziemię. Nie odpoczął, gdy stworzył
rośliny i zwierzęta, ale dopiero po
stworzeniu człowieka na swój obraz
i podobieństwo. Istnieje więc ści-
sła więź i zależność między „dniem
człowieka” – stworzeniem człowieka
– i „dniem Boga” – odpoczynkiem.

Boże przykazanie mówi: „pamię-
taj o dniu szabatu, aby go uświęcić”
(Wj 20, 8). Odpoczynek w tym
znaczeniu nie jest uciążliwym obo-
wiązkiem, lecz pomaga człowiekowi
dostrzec swoje powołanie do współ-
pracy z Bogiem.

Świętując, człowiek-chrześcija-
nin poznaje, że dzień Pański jest
do głębi przeniknięty Bożym błogo-
sławieństwem, co pomnaża w nim
radość życia. W księdze Powtórzo-
nego prawa jest zapis „Będziesz
zważał na szabat (dzień Pański),
aby go święcić, jak ci nakazał Pan
Bóg twój. Sześć dni będziesz pra-
cował i wykonywał wszelką twą
pracę, lecz w siódmym dniu jest
szabat Pana” (Pwt 5, 12).

Panem szabatu jest Chrystus,
który uczy, że zachowanie tego dnia
wiąże się z wyzwoleniem człowieka
z grzechu.

W pierwszym Kościele przestrze-
ganie świętowania wymagało nieraz
heroicznej odwagi, a często trze-
ba było je przypłacić prześlado-
waniem. Gdy ustały prześladowa-
nia, po upadku Cesarstwa, Sobory
nieustannie opracowywały przepisy
dotyczące święcenia niedzieli.

Dla chrześcijan, nie jest normal-
ną sytuacją, gdy niedziela, dzień
święta i radości, nie jest także
dniem odpoczynku.

Cykl pracy i odpoczynku, wpi-
sany w ludzką naturę, jest zgodny
z wolą samego Boga, co poświadcza
opis stworzenia w Księdze Rodzaju.

Odpoczynek więc jest rzeczą
świętą; pozwala bowiem człowie-
kowi na nowo sobie uświadomić, że
wszystko jest dziełem Bożym, od
Niego wszystko zależy. Uznanie tej
prawdy jest konieczne dla współcze-
snych wiernych, którzy w pogoni
za pracą i pieniędzmi spłycili lub
odrzucili Boży zamysł odpoczynku
i świętowania.
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Świąteczny odpoczynek, pisał
papież Leon XIII w Encyklice Re-

rum novarum, jest prawem człowie-
ka pracy, które państwo powinno
zagwarantować. Chrześcijanie po-
winni dołożyć starań, aby prawo-
dawstwo cywilne brało pod uwagę
ich obowiązek świętowania niedzie-
li.

Niezależnie od tego są zobowią-
zani w sumieniu do takiego zapla-
nowania odpoczynku niedzielnego,
aby mogli uczestniczyć we Mszy św.
powstrzymując się od prac i zajęć nie
licujących z nakazem świętowania
dnia Pańskiego.

Sam wypoczynek nie ma być
bezczynnością, ale źródłem ducho-
wego wzbogacenia i ma sprzyjać
braterskiej wspólnocie. Stąd wśród
różnych form rozrywek, jakie pro-
ponuje społeczeństwo, wierni winni
wybierać te, które najbardziej odpo-
wiadają życiu zgodnemu z nakazem
Ewangelii. Niedziela powinna rów-
nież sprzyjać dziełom miłosierdzia.
Uczy Jezus: „Jeżeli będziecie zacho-
wywać Moje przykazania, będziecie
trwać w miłości Mojej. . . To wam
przykazuję, aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna.
To jest Moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem” (J 15, 10 –12).
Tak więc, niedzielna Msza św. nie
zwalnia nas z obowiązku miłosier-
dzia, lecz przynagla nas do pełnienia
wszelkich dzieł miłości, pobożności
i apostolstwa. Już w czasach apo-
stolskich zgromadzenie niedzielne
było dla chrześcijan sposobnością

do braterskiego działania i dziele-
nia się dobrami materialnymi z ubo-
gimi (zwanymi skarbami Kościoła).
We Mszy św. niedzielnej serce chrze-
ścijanina powinno być otwarte na
potrzeby całego Kościoła. Euchary-
stia jest urzeczywistnieniem brater-
stwa i międzyludzkiej solidarności.
Wzbudza bowiem serce do pełnienia
dzieł miłosierdzia na rzecz potrze-
bujących braci. Już św. Paweł zwra-
cał uwagę Koryntianom na potrzebę
dzielenia się z potrzebującymi. Św.
Ambroży surowo piętnował tych,
którzy mogli, a nie dzielili się do-
brami z ubogimi.

Skoro niedziela – dzień Pański –
jest dniem radości, to chrześcijanin
musi ukazać w konkretnym postę-
powaniu, że nie można być szczę-
śliwym bez dzielenia się z innymi.
W najbliższym sąsiedztwie są często
ludzie chorzy, starzy, dzieci, ubodzy,
którzy właśnie w niedzielę boleśniej
odczuwają swoje „doświadczenie”
i cierpienie. Trzeba ich odszukiwać
i nieść im pomoc. Papież wskazu-
je sposoby: „zaprosić do wspólne-
go stołu osobę samotną, odwiedzić
chorych, zdobyć żywność dla ubo-
giej rodziny, poświęcić kilka godzin
jakiejś konkretnej formie wolonta-
riatu i solidarności”. Wszystko to
jest realizacją miłości Chrystusa za-
czerpniętej przy eucharystycznym
stole.

W tej perspektywie, nie tylko
niedzielna Msza św., ale cała nie-
dziela jawi się jako wielka szkoła
miłości, sprawiedliwości i pokoju.

ks. E. Szymański
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WSKAZANIA DIECEZJALNE
dla czasopism parafialnych

Obok metod tradycyjnych, jak
świadectwo życia, nauka religii,
kontakt osobisty, pobożność ludo-
wa, liturgia i inne obrzędy, bar-
dzo ważnym środkiem ewangeliza-
cji i katechezy stały się obecnie
środki przekazu. . . Środki społecz-
nego przekazu mogą i powinny być
narzędziami w służbie prowadzo-
nej przez Kościół reewangelizacji
i nowej ewangelizacji współczesnego
świata – czytamy w Instrukcji papie-
skiej Rady do Spraw Środków Spo-
łecznego Przekazu Aetatis novae
z 22.02.1992, wydanej w dwudziestą
rocznicę ogłoszenia Instrukcji Com-
munio et progressio z 23.05.1971
(AAS 63/1971/593 – 656) opracowa-
nej stosownie do wskazań Dekretu
Soboru Watykańskiego II o Środ-
kach Społecznego Przekazywania
Myśli Inter mirifica z 04.12.1963
(AAS 66/1964/145 –157). Do wszyst-
kich ludzi dobrej woli kieruje Ko-
ściół zachętę do współpracy nad sku-
tecznym wykorzystaniem środków
społecznego przekazu dla poszuki-
wania prawdy oraz dla przyśpie-
szenia wzrostu postępu ludzkiego.
Chrześcijanin umocniony wiarą jest
przekonany, że orędzie ewangelicz-
ne po to właśnie głoszone, ułatwia
spełnienie tego programu i pozwa-
la osiągnąć braterstwo ludzi pod
opieką Boga Ojca.

Kościół zachęca wiernych do re-
gularnego czytania prasy i wydaw-
nictw katolickich, zarówno dla uzy-
skania informacji o wydarzeniach

w Kościele powszechnym czy lokal-
nym, jak również po to, by na pod-
stawie przedstawionych wiadomo-
ści kształtować w sobie mentalność
chrześcijańską. Przepisy kościelne
mówią też o roztropności w ko-
rzystaniu ze środków społecznego
przekazu, zawsze pod autorytetem
Biskupa Diecezjalnego i Rady przez
niego powołanej dla inicjowania, po-
pierania i koordynowania inicjatyw
oraz całej działalności medialnej na
terenie diecezji.

W ostatnim dziesięcioleciu, obok
czasopism katolickich ogólnodiece-
zjalnych, powstało wiele czasopism
wydawanych przez stowarzyszenia
i ruchy kościelne, a także czaso-
pism parafialnych. W archidiecezji
gdańskiej ukazuje się około 50 cza-
sopism wydawanych przez parafie,
z których 38 uzyskało oficjalne za-
twierdzenie przez władzę diecezjal-
ną. Mają one różny charakter, od
skromnego biuletynu, po wielostro-
nicowe czasopisma w pięknej szacie
graficznej.

Każde czasopismo parafialne po-
winno obowiązkowo uzyskać za-
twierdzenie Kurii Metropolitalnej,
które obejmuje tytuł i charakter
pisma. Kuria ustala też kapłana od-
powiedzialnego za poprawność teo-
logiczną pod względem treści i for-
my publikowania w danym czaso-
piśmie materiałów. Może nim być
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miejscowy proboszcz lub inny ka-
płan, którego imię i nazwisko łącz-
nie z funkcją uwidocznione zostaje
w stopce każdego numeru. W wy-
padku stwierdzenia niepoprawności
teologicznych, Kuria może zażądać
przedkładania jej do wglądu całego
złożonego numeru przed jego opu-
blikowaniem, a w razie ich powta-
rzania się – wstrzymać wydawanie
czasopisma. Parafia (redakcja) zo-
bowiązana jest do systematycznego
przekazywania do Kurii Metropoli-
talnej jednego egzemplarza każdego
numeru czasopisma dla celów ar-
chiwalnych.

Każdorazowa zmiana tytułu,
podtytułu czy charakteru pisma,
a także redaktora naczelnego oraz
opiekuna (moderatora) musi być
przedłożona Kurii Metropolitalnej
do zatwierdzenia. Dokonywanie
zmian w tym zakresie bez zgody
Kurii jest niedopuszczalne. Czasopi-
smo parafialne ma służyć określonej
parafii i powinno być redagowane
przez osoby związane z tą parafią,
zaangażowane w życie Kościoła i tej
konkretnej parafii, a zarazem facho-
wo przygotowane od strony mery-
torycznej i pozostające bez zarzutu
pod względem moralnym w życiu
osobistym i rodzinnym. W wyjątko-
wych wypadkach Kuria może wy-
razić zgodę na wspólne wydawanie
czasopisma przez sąsiadujące z so-
bą parafie, należące do tego samego
osiedla lub dzielnicy, mające wiele
spraw i problemów wspólnych.

Na wspólnocie parafialnej i jej
proboszczu spoczywa troska o spra-
wy finansowe czasopisma. Czasopi-
smo parafialne nie może być sprze-
dawane, lecz powinno być udostęp-
nione wiernym bezpłatnie lub za do-
browolną ofiarę. Sprawy finansowe

nie mogą być usprawiedliwieniem
dla tworzenia mutacji czasopisma
dla parafii położonych w innych
odległych osiedlach czy dzielnicach
miasta; tym bardziej, gdy idzie o du-
że parafie, które są w stanie bez
problemów wydawać własne cza-
sopismo. Czasopismo parafialne nie
może być wykorzystywane dla celów
politycznych ani też służyć intere-
som osób prywatnych lub jakiejś
grupy.

Księża proboszczowie tych para-
fii, które wydają czasopisma para-
fialne, a które nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez władzę diece-
zjalną, są zobowiązani przesłać do
Kurii Metropolitalnej pismo, zawie-
rające podstawowe dane dotyczące
czasopisma, a mianowicie:
1. Tytuł czasopisma;
2. Podtytuł;
3. Częstotliwość ukazywania się;
4. Nazwisko i imię oraz adres kie-

rownika zespołu redakcyjnego
(redaktora naczelnego)

5. Nazwisko i imię księdza, będące-
go opiekunem pisma;

6. Adres redakcji, telefon, fax, e-
-mail;

7. Ogólna charakterystyka pisma;
8. Nakład (aktualny);
9. Rok założenia;
10. Wydawca i drukarnia.
Do podania o rejestrację należy
załączyć trzy ostatnie numery cza-
sopisma (po jednym egzemplarzu);
dla celów zaś archiwalnych należy
przekazać zestaw wszystkich wyda-
nych numerów.
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Księża Proboszczowie niech nie
szczędzą wysiłków i kosztów, by
wspierać inicjatywy swoich parafian
w zakresie wydawania parafialnego
czasopisma. Wielką pomocą mogą
tu służyć stowarzyszenia i ruchy
kościelne, a przede wszystkim pa-
rafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Niniejsze wskazania zostały za-
twierdzone 5 I 1999 r. przez Metro-
politę Gdańskiego.

Gdańsk-Oliwa, dnia 7 stycznia
1999 r.

Kanclerz Kurii
i Wikariusz Generalny

ROZWAŻANIA NOWOROCZNE

Pozostawiliśmy za sobą rok, któ-
ry wniósł w życie każdego z nas
jakieś zmiany prywatne, osobiste,
ale również w życie naszego kraju,
całego świata. Wydarzyło się wiele
rzeczy złych i dobrych. Wkroczyli-
śmy w nowy 1999 rok, otwierający
w każdym z nas nową nadzieję.
Rok ten jest poświęcony bliższemu
poznaniu Boga Ojca. Musimy za-
dać sobie pytanie, czy pragniemy
tego z głębi serca, czy też traktuje-
my jako „obowiązek”, podobnie jak
wykonywanie codziennych czynno-
ści. Dobrze wiemy, jak czasem jest
nam trudno, gdyż wytrzymałość,
zarówno fizyczna, jak i psychicz-
na, po prostu się kończy. W życiu
każdego człowieka bywają chwile
przykre, smutne i złe, wyciskające
łzy. Czasami przyczyny są od nas
niezależne, ale jakże często jeste-
śmy winni sami. Gdy nam jest źle,
wówczas przypominamy sobie o Pa-
nu Bogu – idziemy do świątyni, aby
prosić Go o pomoc, uniknąć kary
za grzech, by szepnąć, że potrze-
bujemy lepszej pracy, więcej pienię-
dzy. Dziwimy się, że nasza prośba
nie została natychmiast spełniona,

a to nasza modlitwa jest bezduszna,
płytka i egoistyczna. Panuje wokół
nas, i w nas, jakiś chaos i nieład;
czy również we Wszechświecie jest
podobnie?.

I jaka może być odpowiedź? Czy
wystarczy nam słów, aby wyrazić
wdzięczność za to, że Bóg jest
święty, że jest naszym Królem,
Panem, że Bóg jest w Kościele,
a więc i w każdym z nas? Czy
zdajemy sobie sprawę, co to zna-
czy wielbić, wychwalać, oddawać
cześć? Rozważając i miłując Bo-
ga we wszystkich okolicznościach
naszego życia, staniemy się zdolni
do głębszego wniknięcia w Prawdę,
a tym samym, otrzymamy klucz do
najprawdziwszego przeżywania ży-
cia wewnętrznego. Chwalmy Boga
własnym życiem, duchowo, rozum-
nie, nie dając się omamić reklamo-
wym obrazkom. Najlepszym sposo-
bem pozostania na prostej drodze
jest uwielbianie Boga w Euchary-
stii, czytaniu i rozważaniu Pisma
Świętego.

Halina Kanka
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REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA
Wybieramy lekarza rodzinnego

Dnia 7 stycznia 1999 r. została
zawarta umowa między Gminnym
Ośrodkiem Zdrowia w Trąbkach
Wielkich a Pomorską Kasą Cho-
rych na świadczenia zdrowotne
dla mieszkańców gminy Trąbki
Wielkie.

Od drugiej połowy stycznia
w Ośrodkach Zdrowia w Trąb-
kach Wielkich, Sobowidzu i Mie-
rzeszynie można wypełniać wnio-
ski o wpisanie na listę lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.
Trzeba podać swoje imię, nazwi-
sko, adres zamieszkania oraz nr
PESEL, a także ośrodek zdrowia
i nazwisko lekarza, którego wy-
bieramy na sprawowanie opieki
nad rodziną. Nie obowiązuje rejo-
nizacja, jednakże należy brać pod
uwagę odległość od ośrodka zdro-
wia i możliwość dojazdu, co wpły-
wa na szybkość uzyskania porady
i koszty związane z transportem.

Pacjenci mogą wybrać spośród
lekarzy zatrudnionych w Ośrod-
kach Zdrowia:

Trąbki Wielkie, tel. 682 – 83 –10
1. Dorota Bąk – pediatra, specja-

lista medycyny rodzinnej,
2. Mieczysław Goczewski – spe-

cjalista medycyny ogólnej,
3. Magdalena Marks – internista,

w trakcie uzyskiwania specjali-
zacji z medycyny rodzinnej,

4. Maciej Wasik – pediatra, inter-
nista, w trakcie uzyskiwania
specjalizacji z medycyny ro-
dzinnej,

Sobowidz, tel. 682 – 82 –16
1. Krzysztod Dębicki – internista,

specjalista medycyny rodzinnej

Mierzeszyn, tel. 682 – 81–18
1. Grzegorz Falandysz – w trakcie

uzyskiwania specjalizacji z pe-
diatrii.

Aby uniknąć wezwań pogoto-
wia ratunkowego, oprócz przy-
jęć pacjentów w godzinach przed-
południowych, planujemy dyżury
w Ośrodku Zdrowia w Trąbkach
Wielkich:
� w dni od poniedziałku do piątku

w godz. 15 –18;
� w soboty w godz. 9 –12;
� w niedziele w godz. 13 –15.

Przypominamy o konieczno-
ści posługiwania się książeczkami
RUM przy korzystaniu z usług
medycznych oraz informujemy, że
wizyta u specjalisty odbywa się na
podstawie skierowania od lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej,
i jest jedynie konsultacją, a nie
rozpoczęciem leczenia w poradni
specjalistycznej.

Dorota Bąk

13



I PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
w Sobowidzu

Mroźna cisza świat okryła
i na ziemię noc spłynęła,
tylko gwiazda świeci.
W ciemnej szopie Maria miła
tuli do snu Dziecię.

W mroźnym poranek 8 stycznia
w Sobowidzu spotkały się repre-
zentacje szkół z Mierzeszyna, Kło-
dawy, Trąbek, Czerniewa, Warcza
i Sobowidza oraz aktorzy z Domu
Pomocy Społecznej w Zaskoczynie.
Okoliczność spotkania była bardzo
ważna, ponieważ dzięki inicjatywie
Stowarzyszenia Pomorania i GOK-
SiR-u odbył się tego dnia I Przegląd
Zespołów Kolędniczych. Temat jak
na prawdziwe jasełka przystało był
jeden – cud narodzenia Pana Je-
zusa. Okazało się jednak, że każdy
z wymienionych zespołów pokazał
tę historię inaczej. Niby wszędzie:
Herod, Rodzina Święta i pastusz-
kowie, a właściwie każda historia
opowiadana była inaczej.

Gorące oklaski zebrały wspania-
łe chóry z Mierzeszyna i Trąbek.
Zachwycił wspaniałą narracją i ru-
chem scenicznym zespół z Sobowi-
dza, prezentując nostalgiczną Opo-
wieść Wigilijną. Rozbawił widzów
zespół z Warcza – Szopką wzbo-
gaconą aktualnościami polityczny-
mi i mocnym śpiewem ludowym.
Kłodawa zwróciła uwagę pięknie
wybranym tekstem. Trąbki Wielkie
pokazały prawdziwie piękną tech-
nikę wysławiania się i starannie

dobrane stroje. Całość wzbogacił ze-
spół wokalno-muzyczny pana Janu-
sza Beyera. Czerniewo rozpoczęło
swoją opowieść od sceny z Ra-
ju, wzruszyło widzów najmłodszą
wśród zespołów Rodziną Świętą.

Trzeba przyznać, że dla nas na-
uczycieli było to bardzo pouczające
spotkanie. Zobaczyliśmy, że mamy
w gminie mnóstwo zdolnych dzie-
ci i wystawienie Jasełek w szkole
daje wspólną radość nauczycielom
i uczniom. Szkoda, że tak małe gro-
no mogło uczestniczyć w oglądaniu
I Przeglądu Zespołów Kolędniczych.

Maria Sautycz

Występ zespołu kolędniczego z Warcza.
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Jasełka w interpretacji zespołu z Trąbek Wielkich.

Jasełka w Czerniewie rozpoczęto od opowiedzenia historii grzechu pierworodnego.
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CZYM JEST GIMNAZJUM

1 września 1999 r., kiedy
to zacznie funkcjonować refor-
ma strukturalna szkolnictwa, po-
jawi się znana starszemu pokole-
niu szkoła, nazywana gimnazjum.
Gimnazjum w starożytnej Grecji
był to park z budynkiem, prze-
znaczony do uprawiania ćwiczeń
fizycznych, równocześnie też miej-
sce spotkań towarzyskich i dysput
filozoficznych. Miejsca te były póź-
niej ośrodkami tworzonych szkół
filozoficznych w starożytnej Grecji
i Rzymie. W Rzymie nazywano tak
również publiczne szkoły średnie
aż do czasów panowania cesarza
Nerona.

W roku 1538 Johannes Strum
zakłada w Strasburgu gimnazjum,
które zainicjuje powstanie nowego
rodzaju szkoły średniej. W Polsce
pierwsze gimnazja powstały w El-
blągu 1545, w Gdańsku 1559,
w Toruniu 1558. Wiele z tych
szkół osiągnęło bardzo wysoki po-
ziom stając się tzw. gimnazjami
akademickimi.

Obecnie gimnazjum może być
tworzone, kiedy spełnione będą
warunki gwarantujące odpowied-
ni poziom nauczania. Według mi-
nistra MEN (Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej) warunki te są
następujące:
1) w obwodzie gimnazjum będzie

co najmniej 150 uczniów,
2) zatrudnieni będą nauczycie-

le do wszystkich przedmiotów

zgodnie z aktualnymi wymoga-
mi kwalifikacyjnymi,

3) szkoła posiadać będzie potrzeb-
ną liczbę sal lekcyjnych, w tym
salę gimnastyczną oraz odpo-
wiednio wyposażoną bibliotekę
szkolną (moim zdaniem rów-
nież stołówkę),

4) sale lekcyjne wyposażone będą
w środki dydaktyczne do pełnej
realizacji programów naucza-
nia.

Warunki te mają gwarantować wy-
soki poziom w gimnazjach. Gim-
nazja mają wyrównać poziom i dać
szansę zwłaszcza młodzieży z te-
renów wiejskich.

Dziś znaczna część tej mło-
dzieży wybiera szkoły zawodowe.
Czynnikiem blokującym dostęp do
liceów jest słabe dostosowanie sie-
ci szkół średnich do rozmieszcze-
nia ludności. Ponad 98% uczniów
liceów ogólnokształcących to ucz-
niowie szkół miejskich. Na tere-
nach wiejskich istnieją głównie
szkoły rolnicze.

PRAWIE WSZYSTKO
O GIMNAZJUM

1. Gimnazjum to trzyletnia
szkoła dla uczniów w wieku
od 13 do 16 lat.

2. Gimnazjum to szkoła obo-
wiązkowa. Każde ma określo-
ny rejon. Uczeń może wybrać
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dowolne gimnazjum, pod wa-
runkiem, że będą tam wolne
miejsca.

3. Uczniami gimnazjum sta-
ną się ci uczniowie, którzy
w czerwcu 1999 r. ukończą
klasę szóstą a także ci, którzy
nie otrzymali promocji z klasy
VII do VIII.

4. Uczniowie po ukończeniu
szkoły podstawowej w roku
1999 nie zdają żadnych egza-
minów wstępnych do gimna-
zjum.

5. W gimnazjum będą obowiąz-
kowe następujące przedmioty:
język polski, historia, filozofia,
sztuka, język obcy, matema-
tyka, fizyka, chemia, biologia,
geografia, technika, informa-
tyka, wychowanie fizyczne.

6. W gimnazjum będzie zacho-
wana właściwa proporcja wie-
dzy, umiejętności i wychowa-
nia.

7. Gimnazjum kończy się spraw-
dzianem (egzaminem). Wyma-
gania zostaną przedstawione
uczniom z odpowiednim wy-
przedzeniem.

8. W gimnazjum silny nacisk po-
łożony będzie na sprawy wy-
chowawcze. Powinno to przy-
czynić się do zmniejszenia
agresji i przemocy.

9. Gimnazjum ma być również
szkołą samorządności.

10. Gimnazjum przygotowuje
młodzież do świadomego wy-
boru dalszej drogi edukacyj-
nej.

11. Gimnazjum stworzy możli-
wość rozwoju zainteresowań
w czasie lekcji i w trakcie
zajęć pozalekcyjnych.

12. Gimnazjum musi być szko-
łą bardzo dobrze wyposażoną.
W ciągu kilku lat szkoły będą
miały nowoczesne pracownie
komputerowe podłączone do
Internetu.

13. W gimnazjum nauczyciele
muszą tworzyć warunki rze-
czywistego wyrównywania po-
ziomu dzieci pochodzących
z różnych środowisk i koń-
czących różne szkoły podsta-
wowe.

14. W gimnazjum zatrudnieni
muszą być bardzo dobrzy na-
uczyciele o wysokich kwalifi-
kacjach merytorycznych.

Gimnazjum na wsi dobrze wypo-
sażone, z wykwalifikowaną kadrą
pedagogiczną, która będzie auto-
rytetem i osobowością dla uczniów,
to szansa dla naszych dzieci. Czy
tę szansę wykorzystamy – zale-
ży tylko od nas. Potrzebna jest
tu mądra i dalekowzroczna po-
lityka. W przyszłości gimnazjum
w naszej gminie może być po-
czątkiem zespołu gimnazjum –
liceum. Tworzenie takich zespo-
łów zaleca MEN. W następnym
odcinku przedstawię założenia re-
formy programowej i wizję sieci
szkół na terenie gminy.

M. Paradecki
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W NOWYM ROKU

Bóg wydaje się być zupełnie nie-
logiczny. Nikt z nas chyba nie mo-
że pojąć Jego działania – narodziny
Chrystusa w rozpadającej się stajni,
ofiarowanie Jednorodzonego Syna za
każdego z nas – grzesznika, przy-
gotowanie nam miejsca wiecznej ra-
dości: „gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział”, nieustanna inge-
rencja w naszą codzienność. . .

A jednak to prawda! Ten „nie-
logiczny” Bóg każe każdemu z nas
wypełniać przykazanie miłości Boga
i bliźniego – zapewniając nagrodę.
Teraz kiedy przeżywamy czas wiel-
kiej radości z faktu narodzin Chry-
stusa, jest nam zapewne łatwo wy-
ciągnąć dłoń do drugiego człowie-
ka – „. . . jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom. . .”, powiedzieć
dobre słowo. . . Trwajmy w takim
postępowaniu w nowym 1999 roku.
Żyjmy tak, aby Ojciec Święty, który
ma przybyć do nas, mógł być z nas
dumny. . . Starajmy się wypełniać sło-
wa Jana Pawła II: „otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. Trwajmy ze świadomo-
ścią, iż Stwórca każdego dnia może

„zapukać” i powołać nas na wieczny
odpoczynek.

Wnośmy pokój w codzienność – bo
prawdę mówiąc – brakuje go w na-
szym życiu. Pokoju wokół nas, a za-
razem pokoju wewnętrznego, ducho-
wego, Bożego. . . Nie bądźmy obojętni
na potrzeby drugiej osoby, nie dopuść-
my, aby podupaść mogło powiedzenie:
„Polak w potrzebie, przygarnie do
siebie. . .”

Zdając sobie sprawę, iż każdy nasz
dzień jest swoistą Drogą Krzyżową
wypełniajmy słowa Jezusa: „Kto nie
bierze swego krzyża, a idzie za Mną,
nie jest mnie godzien” (Mt 10, 38).
Z odwagą, wiarą, nadzieją i miłością
kroczmy na Golgotę, bo tylko wówczas
zmartwychwstaniemy, a wówczas nie
będzie już bólu i łez. Więc chyba
warto. . . A jeśli robimy już wszystko
co w naszej mocy, a efektów nie ma, to
pozostaje nam czekać z wiarą, bowiem
jak mówi Chrystus: „myśli wasze nie
są myślami Moimi, ani drogi wasze
drogami Moimi. . .”

TRZEBA DAĆ ŚWIADECTWO

Poeta współczesny Zbigniew Herbert w cyklu wierszy Pan Cogito nawiązuje
do myśli kartezjańskiej „cogito ergo sum” (myślę więc jestem), próbuje odnaleźć
własne miejsce. Miejsce człowieka w ogóle w odwiecznym dramacie, jakim
okazuje się jego trwanie w historii, kulturze, świecie. Przytoczę kilka wersów,
niechaj one skłonią każdego z nas do odpowiedzi: kim jestem?, jakim jestem?,
gdzie dążę?

. . . Ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo bądź odważny gdy rozum zawodzi
bądź odważny w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. . .
. . . strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne. . .
Bądź wierny Idź

Jan Trofimowicz, Junior
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ZABAWA SYLWESTROWA PRZYMIERZA RODZIN

Podobnie jak w roku 1997, Przy-
mierze Rodzin zorganizowało za-
bawę sylwestrową w salach kate-
chetycznych w Trąbkach Wielkich.
W zabawie wzięło udział około 40
osób – oprócz rodzin z Przymierza
były również zaprzyjaźnione rodzi-
ny z Pruszcza Gdańskiego, Gdań-
ska, Sobowidza, Gołębiewa, a nawet
z Niemiec. Przy muzyce z płyt
oraz w wykonaniu Teofila Bąka
wszyscy doskonale się bawili. Po
północy, wśród zewsząd dochodzą-
cego huku petard i rozbłyskujących

sztucznych ogni, uczestnicy zabawy
udali się na chwilę do Kościoła,
gdzie wspólnie z ks. proboszczem
Edwardem Szymańskim, modlitwą
i śpiewem podziękowali za minio-
ny rok i prosili o błogosławieństwo
w Nowym Roku. Zabawa trwała pra-
wie do rana, a uczestnicy opuszczali
miejsce imprezy bardzo zadowoleni.
Wspólnie postanowiono, że w cza-
sie karnawału zorganizujemy bal
przebierańców.

Zdzisława Dziemińska

Przekażcie sobie znak pokoju na Nowy Rok.
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JAK SZYBKO MIJAJĄ CHWILE

13 stycznia o godz. 13.00 w Szko-
le Podstawowej w Ełganowie odby-
ło się spotkanie Seniorów naszej
wsi. Zaproszone babcie, dziadkowie
i goście mieli okazję obejrzeć przed-
stawienie jasełkowe w wykonaniu
uczniów klasy II i III oraz scenkę
klasy I pt. „O dwunastu miesią-
cach”. Nie zabrakło wierszy i piose-
nek z okazji zbliżającego się święta
Babci i Dziadka. Ściskając oboje
dziadków, dzieci wręczały im sa-
modzielnie wyszywane chusteczki,
pięknie ozdobione laurki i makaro-
nowe naszyjniki. Po części oficjalnej
zebrani goście zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek, który przygoto-
wały mamusie naszych uczniów. Ale
na tym nie koniec. Miłym przeryw-
nikiem był śpiew zebranych, przy
akompaniamencie pana Adama Za-
rzyckiego. Starsi świetnie się bawili
przy słowach
piosenki „Szła
dzieweczka” o-
raz wspominali
z łezką w o-
ku „Jak szybko
mijają chwile”.
W tym roku cze-
kała na senio-
rów jeszcze jed-
na niespodzian-
ka. Zostali oni
poddani wielu
ciekawym pró-
bom. I tak bab-
cie miały za
zadanie zrobić
w określonym

czasie jak najdłuższy łańcuszek na
szydełku. Najlepsza okazała się pa-
ni Hildegarda Gojke. Dziadkowie
zaś starali się tak obrać jabłko
by obierzyna była jak najdłuższa.
Ten konkurs wygrał pan Kotula.
Później były tańce z balonem, roz-
wiązywanie zagadek i dokańczanie
przysłów. Każdy został nagrodzony
losowanym przez siebie prezentem.
Upominki te sponsorował właściciel
sklepu z Ełganowa pan Wiesław
Łącz. Całość imprezy uświetniły
wyroby OSM „Maćkowy”, którymi
zostali obdarowani zebrani goście.

Impreza była bardzo udana –
tak mówili zaproszeni żegnając się.
Szkoda, że tak niesprzyjająca aura
nie pozwoliła przybyć wszystkim.

Irena Drożyńska

Po części oficjalnej zebrani goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek. . .
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Później były tańce. . .

OPŁATKOWE SPOTKANIE. . .

Pamiętne, a w moim odczu-
ciu bardzo wzruszające, spotka-
nie opłatkowe nauczycieli i pra-
cowników oświaty w gościnnych
progach plebanii Sanktuarium
w 1989 roku dało początek miłej
tradycji. Mimo, iż zmieniła się da-
ta owych spotkań – spotykamy się
obecnie 6 stycznia, oraz miejsce
– gdyż progi plebanii zastąpiły
obszerniejsze podwoje salek ka-
techetycznych, to jedno pozostało
niezmienne – miła atmosfera tych
spotkań.

Tak więc i w tym roku
w odpowiedzi na zaproszenie ks.

Edwarda Szymańskiego nauczy-
ciele i pracownicy przedszkola
i szkoły w Trąbkach Wielkich oraz
szkół w Czerniewie i Ełganowie,
a także delegacja Urzędu Gmi-
ny z wójtem Stanisławem Dzie-
mińskim, przybyli na Mszę św.,
po której odbyło się, przy kawie
i ciasteczkach, spotkanie opłatko-
we. Z życzeń, które ks. Edward
Szymański skierował do nas roz-
poczynając spotkanie, jak zwykle,
emanowała życzliwość i zrozumie-
nie dla trudnej i odpowiedzialnej
pracy nauczycielskiej. Idea zinte-
growania środowiska nauczyciel-
skiego naszej parafii przyświeca
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ks. Proboszczowi przy
organizowaniu spot-
kań takich jak to, któ-
re odbyło się 6 stycz-
nia. Zgromadzeni
w salce katechetycznej
przy jednym stole ma-
my też rzadką okazję
spotkania się w szer-
szym gronie niż to
wyznaczone przez mu-
ry jednej szkoły. Przy
dźwiękach kolęd mie-
liśmy też okazję złożyć
„. . . wszyscy wszyst-
kim moc serdecznych
życzeń. . .”

Ewa Wojewódka
Przy dźwiękach kolęd mieliśmy też okazję złożyć
„. . . wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń. . .”

Zgromadzeni w salce katechetycznej przy jednym stole. . .
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WIADOMOŚCI GMINNE

29 grudnia odbyła się IV sesja
Rady Gminy, połączona ze spotka-
niem opłatkowym. W porządku ob-
rad znalazły się m.in. następujące
sprawy:
� podjęto uchwałę o powierzeniu

funkcji dyrektora SP w Sobowi-
dzu P. Marii Madej na okres 5
lat i jednocześnie wręczono za-
interesowanej nominację na to
stanowisko;

� podjęto uchwałę o zwiększeniu
stawki bazowej czynszu regulo-
wanego za lokale mieszkalne –
od 1 stycznia 1999 roku wynosić
będzie 1,00 zł za m2 powierzchni
użytkowej mieszkania;

� podjęto kilka uchwał o wysokości
stawek podatków i opłat lokal-
nych oraz niektórych czynności
urzędowych, które obowiązywać
będą od 1 stycznia 1999 r. Ze
względu na znaczną ilość stawek,
podajemy przykładowo niektóre
z nich:
– podatek od nieruchomości za

budynek mieszkalny – 0,3
zł/m2

– podatek od nieruchomości za
garaż – 4,00 zł/m2

– podatek od nieruchomości za
działkę budowlaną – 0,05 zł/m2

– podatek od posiadania psa –
15 zł/za 1 psa

– opłata administracyjna za spo-
rządzenie testamentu – 35 zł

– opłata za wypis z planu zago-
spodarowania gminy – 40 zł

– opłata za 1 egz. zeznań świad-
ków (ZUS, KRUS) – 12 zł

� podjęto uchwałę o obniżeniu śred-
niej ceny za 1 q żyta do wymiaru
podatku rolnego z kwoty 33,14 zł
na kwotę 30,00 zł.

� powołano komisję inwentaryza-
cyjną dla przeprowadzenia spisu
mienia gminnego.

Po zakończeniu sesji radni oraz
sołtysi udali się na spotkanie opłat-
kowe do GOKSiR. Na spotkanie
to przybyli również zaproszeni go-
ście: ks. bp Zygmunt Pawłowicz
oraz proboszczowie 5 parafii z te-
renu gminy. Ks. bp Pawłowicz,
w krótkim wystąpieniu, pogratu-
lował radnym sukcesu w wyborach
samorządowych, gminie osiągnięć
w działaniach na rzecz mieszkań-
ców, a wszystkim obecnym złożył
życzenia noworoczne. Do życzeń
przyłączył się również ks. dziekan
Edward Szymański oraz wójt gminy.
Następnie podzielono się opłatkiem
i składano indywidualne życzenia.
Na koniec wzniesiono szampanem
toast za pomyślność w Nowym Ro-
ku. Spotkanie uświetniły występy
chóru z zespołem fletowym ze SP
w Trąbkach Wielkich oraz koncert
Zespołu Muzyki Dawnej „Conra-
dus”, działający przy GOKSiR –
występy wszystkich grup poprowa-
dził opiekun i nauczyciel w jednej
osobie – pan Janusz Beyer.

***
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Po uroczystym poświęceniu, ks. Edward Szymań-
ski wręczył pani prezes BS Elżbiecie Kuźmicz
pamiątkowy obrazek Matki Bożej Trąbkowskiej.

8 stycznia odbyło się uroczy-
ste otwarcie, w Trąbkach Wielkich
przy ul. Gdańskiej 15, Oddziału
Banku Spółdzielczego w Pruszczu
Gdańskim. W uroczystości wzięło
udział wielu gości, reprezentują-
cych samorząd powiatowy i gminny,
władze banku oraz przedstawiciele
instytucji i zakładów pracy z terenu
powiatu gdańskiego i naszej gminy.
Poświęcenia nowego budynku doko-
nał ks. dziekan Edward Szymański.
Po poświęceniu i toaście wzniesio-
nym za pomyślny rozwój Banku,
uczestnicy uroczystości udali się na
obiad do restauracji „Myśliwska”.

Mamy nadzieję, że nowy bank
nie tylko upiększy centrum naszej

miejscowości, ale też przy-
czyni się do szybszego roz-
woju gminy oraz, przede
wszystkim, ułatwi miesz-
kańcom i instytucjom korzy-
stanie z usług bankowych –
w najbliższym czasie plano-
wane jest również zainstalo-
wanie bankomatu.

Informujemy ponadto, że
kierownikiem oddziału zo-
stała Janina Szeremeta z So-
bowidza, a dotychczasowy
oddział BS w Sobowidzu
zostanie wkrótce zastąpiony
przez punkt kasowy, usytu-
owany w Sobowidzkiej remi-
zie OSP.

***
W styczniu odbyły się

kolejne zebrania wiejskie,
poświęcone przede wszyst-
kim wyborom sołtysów
i rad sołeckich. W Go-
łębiewie Wielkim dotych-
czasowego, wieloletniego

sołtysa Adolfa Okonia zastąpił Hen-
ryk Nowakowski; w Gołębiewku
sołtysem ponownie wybrano Zeno-
biusza Goleniewskiego; w Mierze-
szynie wybrano na funkcję sołtysa
Jana Rojkiewicza; w Rościszewie
sołtysem została Anna Mączyńska;
w Klępinach na sołtysa wybrano
Andrzeja Lula; w Drzewinie miesz-
kańcy powierzyli tę funkcję Zeno-
nowi Gutowskiemu; W Postołowie
sołtysem ponownie został Mieczy-
sław Lis.

***
19 grudnia 1998 roku 50 roczni-

cę sakramentu małżeństwa obcho-
dzili państwo Franciszka i Marian
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Dostojni Jubilaci, państwo Franciszka i Marian
Trociewicz z Domachowa.

Trociewicz z Domachowa. Jubilaci
pochodzą z Siedleckiego. Wychowali
4 dzieci i doczekali się 7 wnuków.
Z okazji tak niecodziennej rocznicy
odznaczeni zostali medali za długo-
letnie pożycie małżeńskie, nadany-
mi przez Prezydenta RP. W trakcie
krótkiej wizyty w ich mieszkaniu,
wójt wraz z kierownikiem USC wrę-
czyli Jubilatom medale oraz upo-
minki i wiązankę róż.

***
28 grudnia 1998 roku 55 rocz-

nicę zawarcia małżeństwa obcho-
dzili państwo Janina i Jan Mą-
czyńscy z Rościszewa. Na tę oko-
liczność Prezydent RP przyznał

Jubilatom medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie.
W domu państwa Mączyń-
skich, w obecności najbliż-
szej rodziny, wójt, przewod-
niczący rady gminy i kierow-
nik USC, wręczyli Jubilatom
medale i upominki oraz zło-
żyli gorące życzenia. Pań-
stwo Mączyńscy wychowali
3 dzieci, doczekali się 8 wnu-
ków i 7 prawnuków. Oboje
pochodzą z Rzeszowszczy-
zny, a na Wybrzeże przybyli
w związku z wydarzeniami
II wojny światowej.

***
W styczniu br. ukazała

się książka P. Ewy Stapel pt.
„Postołowo i okolice”. Au-
torka, niegdyś mieszkanka
Postołowa, przed kilku laty
postanowiła zgromadzić in-
formacje historyczne i aktu-
alne o Postołowie oraz wielu

innych okolicznych miejscowościach
i wydać je w postaci książki. Przy
pomocy finansowej Urzędu Gmi-
ny Trąbki Wielkie, za sprawą Ko-
ciewskiego Kantoru Wydawniczego
z Tczewa, książeczka ta, dość boga-
to ilustrowana, po blisko dwóch la-
tach starań autorki, ujrzała światło
dzienne. Nakład książeczki wynosi
tylko 1000 sztuk, więc chętni do jej
nabycia powinni się pospieszyć.

***
Zakończony został I etap budowy

wodociągu w Postołowie. Ze wzglę-
du na silne i długie mrozy, trwające
od połowy listopada ub. roku, ter-
min zakończenia prac przesunął się
o 3 tygodnie. Wykonawca, w trakcie

25



budowy wodociągu, otrzymał dodat-
kowy zakres robót w postaci 9 przy-
łączy do posesji, których właściciele.
zgłosili się po przetargu i podpisaniu
umowy na budowę sieci. Tak więc
blisko 40 rodzin z Postołowa ma już
możliwość korzystania z wodociągu
wiejskiego.

***
Wykonany został odcinek około

80 metrów kanalizacji sanitarnej
w Domachowie, o czym pisaliśmy
w styczniowym numerze „Kany”.

***
Ze statystyk gminnych za 1998

rok wybraliśmy niektóre dane:
� stan ludności na 31 grudnia 1998

roku wynosił 9581 osób i był
wyższy o 115 osób w porównaniu
do roku 1997;

� urodziło się 128 dzieci;
� zmarło 102 mieszkańców gminy
� zawarto 101 małżeństw cywilnych
� lokatorzy mieszkań komunalnych

zakupili od gminy 22 mieszkania,

z tej liczby 15 mieszkań w Sobowi-
dzu, 3 w Mierzeszynie, 3 w Trąb-
kach Wielkich i 1 w Złej Wsi.
Ponad 20 rodzin złożyło wnioski
o kupno swoich mieszkań i w naj-
bliższym czasie zawarte zostaną
akty notarialne.

� najemcy lokali użytkowych (skle-
py) kupili 3 lokale – wszystkie
w Mierzeszynie.

� wydano 92 pozwolenia na budowę,
co w porównaniu z rokiem 1997
oznacza wzrost o 20 pozwoleń.

� stopa bezrobocia (bezrobotni za-
rejestrowani w Urzędzie Pracy
w Gdańsku) w gminie na ko-
niec roku wyniosła 3,5% czyn-
nych zawodowo – w liczbach bez-
względnych jest to około 150 osób,
z czego prawie 2/3 stanowią ko-
biety. Oczywiście nie są to liczby
pełne, ponieważ część ludzi pozo-
staje bez pracy, nie rejestrując się
w Urzędzie Pracy.

S. D.

Postołowo – montaż tzw. falownika na ujęciu wody.
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Spotkanie opłatkowe radnych i sołtysów
w dniu 29 grudnia 1998 r.

Ks. bp Zygmunt Pawłowicz składa życzenia noworoczne uczestnikom
spotkania.

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Muzyki Dawnej „Conradus”.
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę 20 grudnia mia-
ło miejsce spotkanie opłatkowe
Rady Duszpasterskiej i mini-
strantów z księdzem probosz-
czem. Spotkanie to ks. pro-
boszcz, już tradycyjnie, rozpo-
czął krótkim podsumowaniem ro-
ku 1998. „Podsumowując ten rok,
chciałbym szczególnie podzięko-
wać wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się
do rozbudowy i upiększenia na-
szego Sanktuarium Trąbkowskie-
go”, stwierdził ks. Szymański.
Dodał, że to, co w ostatnich la-
tach zrobiliśmy, jest naszą chlubą.
„Sanktuaria Maryjne w Polsce,
jak zresztą na całym świecie, są to
miejsca, szczególne, których wy-
gląd zależy od wiernych. Chcemy
podziwiać miejsca sakralne, któ-
re zwiedzamy, a więc także i my
powinniśmy uczynić wszystko, co
jest w naszej mocy, aby pielgrzymi
przybywający do Trąbek Wielkich
wynieśli przekonanie, że wierni
tu mieszkający kochają Matkę
Bożą. Chyba pod natchnieniem
Ducha Św. zrodził się pomysł,
aby przygotować przybywającym
pielgrzymom miejsce zatrzyma-
nia z noclegiem, i nie chodzi tu

o specjalnie komfortowe warun-
ki”, mówił dalej ks. Szymański.
Wywiązała się dyskusja, w trakcie
której zastanawiano się nad moż-
liwościami finansowymi ukończe-
nia rozbudowy domu pielgrzyma.
Oczywiście, żaden złoty środek
nie został znaleziony, tak więc
cały ten problem pozostał „na
głowie” księdza proboszcza, któ-
ry wie, że sam sobie nie poradzi
– liczy na pomoc i ofiarność para-
fian.

W dalszej części spotkania ks.
proboszcz poinformował radnych
o zamiarze kolędowania w to-
warzystwie szafarzy Komunii św.
oraz o planowanym zawierzeniu
rodzin Matce Bożej Trąbkowskiej,
które odbędzie się podczas kolędy.
Na zakończenie, jak co roku na
spotkaniu opłatkowym, członko-
wie Rady Parafialnej i ministran-
ci otrzymali drobne upominki
gwiazdkowe, po czym połamali
się opłatkiem i złożyli sobie na-
wzajem życzenia. W przyjemnej
atmosferze, przy śpiewie kolęd,
spotkanie zostało zakończone.

Józef Sroka
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, po dłuższej nieobecności waszego kącika na
łamach „Kany”, poróciliśmy do umieszczania zgadywanek dla was.
Przypominamy zasady konkursu. Kartkę z odgadniętym hasłem,
podpisaną imieniem i nazwiskiem wkładamy do koszyka na bocznym
ołtarzu do 20 dnia każdego miesiąca.

Przed wami kolejna łamigłówka. Życzymy miłej zabawy.

Z poziomych rzędów należy wykreślić litery tworzące brakujące
wyrazy. Pozostałe literu utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
łamigówki.

1. Anioł ukazał się Józefowi we . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kiedy Jezus się urodził, królem był . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ze Wschodu przybyli Mędrcy, aby . . . . . . . . . Mu pokłon.
4. Przyjechali oni pogążając za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Przywieźli ze sobą w darze złoto, kadzidło i . . . . . . . . . . .
6. Anioł kazał im wracać do swojej . . . . . . . . . . inną drogą.
7. Rodzice uciekli z Jezusem do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

3

4

5

6

7

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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POEZJA

Na drodze życia

Gromadzenie w nadmiarze
prawość nam zamaże
bo z czasem w niewoli,
w której zło się rodzi
złote cielce płodzi
i mamonie sprzyja
co soki wypija
tworząc egoistę
ziemskie, nie wieczyste.
Traktuj przedmiotowo
a wtedy jest zdrowo
czując, że panujesz
bo się kontrolujesz
wówczas twoje życie
nie jest niewolnicze.

Jan Orczykowski

Niezwykła ziemia

Ziemio, na której świat ujrzałem
dumna z dziedzictwa, nieokiełznana.
Tobie ja daję co dostałem
od Największego z Królów Pana.
Bo cóż innego dać ci mogę
jak serce, które we mnie bije
Ziemio, wybrałaś dobrą drogę,
która prowadzi przez Maryję.
Jest w tobie tyle nut różności
lecz są dostojne jak czas wzywa
Pani Trąbkowska strzeż mądrości
tej ziemi, w której Ty przebywasz.

Jan Orczykowski

Do Ciebie Jezu

Bez Ciebie Jezu byśmy byli
jak liść jesienny w jednej chwili
Ty nasz Zbawiciel i Syn Boży
Drogą do Ojca co nas stworzył.
Z Tobą nasz Panie Jezu Chryste
to ziemskie życie jest przejrzyste
bo przyodziane w te wartości,
które się biorą z Twej miłości.
Nie ma imienia Tobie równego
Bo Ono z Boga jest Najwyższego
z Tobą my wiemy dokąd zmierzamy
i swoją pełnię odkrywamy.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Luty 1999

1. Za śp. Józefa, Magdalenę
i Alfreda Karassek oraz za
zmarłych z tej rodziny

2. Za zmarłych z rodziny
Ziemann, Groth i Piszczuk

3. Za zmarłych z rodziny
Zulewskich (Ełganowo)

4. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne w parafii – z róży
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– p. Lewandowskiej

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Franciszka
z Asyżu – p. Kielas

6. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Jacka – p. Lubeckiej

7. Za śp. Jana i Frydę Bielskich
oraz za śp. Matyldę Alba,
godz. 830

8. Za śp. Tomasza Sławińskiego
9. Za śp. Monikę Kromer,

w 1. rocznicę śmierci
10. Za śp. Weronikę Sierżant,

w 7. rocznicę śmierci, oraz za
zmarłych tej rodziny

11. Za śp. Stanisławę Skierka
12. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
13. Dziękczynna z rodziny

Zulewskich (Czerniewo)

14. Za zmarłych z róży św.
Franciszka z Asyżu, godz. 830

15. Za śp. Józefa Plak
16. Za śp. Jerzego Butowskiego,

w rocznicę śmierci
17. Za śp. Magdalenę Karassek

oraz za zmarłych z rodziny
Elmanowskich

18. Za śp. Feliksa, Eugeniusza
i Reginę Karcz oraz za
zmarłych z tej rodziny

19. Za śp. Franciszka, Martę, Aloj-
zego i Jerzego Czerwińskich

20. Dziękczynna
21. Za śp. Alfonsa Zulewskiego,

godz. 830

22. Za zmarłych z rodziny
Sławińskich

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Za śp. Ksawerego Felchne-
rowskiego, w 9. rocznicę
śmierci

25. Za śp. Michalinę i Wawrzyńca
Szymaniaków oraz za
śp. Genowefę Karcz

26. Za śp. Danutę Soboń oraz
za zmarłych z rodziny
Szymańskich

27. Za śp. Agnieszkę Kotula
28. Za śp. Kazimierza i Irenę

Struckiel oraz za śp. Józefa,
Zofię i Brunona Garczyńskich,
godz. 700
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LIST

Łódź, grudzień ’98

Wielebny Księże Dziekanie
Czytając „Kanę”, przysyłaną mi

systematycznie przez Panią Zofię T.
podziwiam ogrom pracy duszpaster-
skiej Wielebnego Księdza w Parafii
Wielkie Trąbki. Roczniki „Kany”
są trwałymi dokumentami, świad-
czącymi o wspaniałym rozwoju tej
Bożej Placówki.

Niech Dziecię Jezus błogosławi
dalej Kochanemu Księdzu Probosz-

czowi w realizacji Jego powołania,
darząc zdrowiem i mocami Ducha
Świętego. Łamiąc się tradycyjnym
Opłatkiem, zapewniam o modlitwie
w intencjach Wielebnego Księdza
Dziekana, szczególnie o młodego,
żarliwego ducha w pięknym dziele
ewangelizacji Parafii. Szczęść Boże
w 1999 roku

Anna Burdówna

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

1 lutego: Aleksandra Kosińska

Rocznice sakramentu małżeństwa:

14 lutego: 1 rocznica sakramentu małżeństwa Anity i Macieja Świerżew-
skich
21 lutego: 1 rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny i Grzegorza
Tkaczyków
23 lutego: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Ireny i Stanisława
Niedźwieckich

Odeszli do wieczności:

8 lutego: Pierwsza rocznica śmierci Tomasza Sławińskiego
9 lutego: Pierwsza rocznica śmierci Moniki Kromer
19 lutego: Pierwsza rocznica śmierci Alojzego Czerwińskiego

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


