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On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.

(Iz 53, 5)

Ach, mój Jezu,
co za boleść

cierpisz w ostrej
koronie.

Twarz najświętsza
zakrwawiona,

głowa wszystka
w krwi tonie.

Przyjdź mój Jezu,
przyjdź mój Jezu,
przyjdź mój Jezu,

pociesz mnie,
bo Cię kocham

serdecznie.



WIELKOPOSTNE REFLEKSJE

Przeżywamy czas Wielkiego
Postu. Wprowadzeniem w ducha
pokuty jest krótki artykuł w luto-
wym numerze „Kany” pod tytu-
łem: „Przeżyjmy z Jezusem czas
Wielkiego Postu”. Czy wystarczy
nam wiary? Posypanie głowy po-
piołem, powstrzymanie się w piąt-
ki od potraw mięsnych, to jeszcze
nie post. Prorok Joel napomi-
na: „Nawróćcie się całym ser-
cem. . . Rozdzierajcie jednak wa-
sze serca, a nie szaty. Nawróćcie
się do Pana Boga Waszego (Joel
2, 12). Św. Paweł wzywa: „Prosi-
my was: pojednajcie się z Bogiem
(2 Kor). Izajasz prorok wytyka
Izraelowi i nam fałszywy post:
„Otóż pościcie wśród waśni i spo-
rów.” Radzi rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli. . . dzielić
swój chleb z głodnym. . . wtedy za-
wołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz
pomocy, a On rzecze: Oto jestem”
(Iz 58, 1– 9). Czas 40-dniowego
postu niech będzie czasem:
� pojednania w rodzinie i sąsiedz-

twie, w urzędzie i zakładzie
pracy;

� powrotu do modlitwy – niech
nie będzie dnia bez porannej
i wieczornej modlitwy (wspól-
na modlitwa szczególnie spaja
rodzinę i łączy ją z Bogiem);

� udziału w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej czy Gorzkich Żali;

� coniedzielnego uczestnictwa we
Mszy św. wszystkich domowni-
ków;

� zrezygnowania z picia alkoholu
i palenia papierosów;

� odmówienia sobie, przynajmniej
w piątki, oglądania telewizji;
piątek – pamiątka śmierci Chry-
stusa za nasze grzechy – bez
telewizji, niech będzie dewizą
chrześcijańskiej rodziny;

� w soboty – dni poświęcone Mat-
ce Bolesnej – udziału w adora-
cji Najświętszego Sakramentu
i Nowennie ku Jej czci, w du-
chu realizacji zawierzenia siebie
i swojej rodziny Jej Niepokala-
nemu Sercu; rodziny z dalszych
wiosek niech uklękną przez ob-
razem Matki Bożej do wspólnej
sobotniej modlitwy; niech Ona
będzie dla każdego wzorem, po-
mocą, Matką;

� pamiętania o dobrych uczyn-
kach ubogacających naszą wia-
rę.

Św. Jakub Apostoł wyjaśnia, że
wiara bez uczynków jest martwa.
Jezus wprost powiedział: „cokol-
wiek uczyniliście tym braciom Mo-
im najmniejszym, Mnieście uczy-
nili”. Płytkość wiary, martwej wia-
ry, uwidacznia się w tym, że nie-
które parafianki miejscowe wypi-
sują się z Żywego Różańca lub
nie chcą do niego się włączyć,
bo wiąże się to z okazaniem po-
mocy pani Gerdzie w przybyciu
do kościoła na Mszę św. Zatem
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wiele naszych matek (oczywiście
po katolicku wychowujących dzie-
ci) jest zdania, że głęboko wierzą
w Boga, kochają Go, ale modlić się
we wspólnocie różańcowej nie bę-
dą, by nie pomagać człowiekowi,
który tej pomocy potrzebuje. Czy
taka wiara jest wiarą żywą, czy

faryzejską! Pamiętajmy, Bóg pa-
trzy w serce. Kochajmy bliźnich.
Miejmy oczy i serca otwarte na
ich potrzeby i uczmy swoje dzieci
nieść pomoc potrzebującym.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Marzec 1999

7 marca: 3 Niedziela Wielkiego
Postu

Wj 17, 3 – 7

Rz 5, 1– 2. 5 – 8

J 4, 5 – 42

Istnieje głód i pragnienie ciała. Lu-
dzie umierają z braku pożywie-
nia i wody. Człowiek odczuwa rów-
nież pragnienie życia, miłości oraz
wieczności. Jezus jest źródłem ży-
cia wiecznego. Woda wydobyta ze
skały na Horebie (1 czytanie) była
odpowiedzią na „szemranie” prze-
ciw Bogu. „Lud szemrał”. Było to
znakiem braku zaufania do Bożej
Opatrzności. Bóg dotrzymuje obiet-
nic. Okazuje się „Skałą, Opoką”,
obdarowując nawet wodą potrzeb-
ną do codziennego życia. Jego mi-
łość rozlana jest w naszych sercach
przez Ducha Świętego (II czytanie).
Przy studni Jakubowej Pan Jezus
rozmawia z Samarytanką o „wo-
dzie żywej”. Sam Bóg jest „źródłem
wody żywej”. To Jemu należy się
najwyższa cześć oddawana nie tyl-
ko w zewnętrznych obrzędach, ale

w najgłębszych pokładach duszy,
w „Duchu i prawdzie” (Ewangelia).

14 marca: 4 Niedziela
Wielkiego Postu

1 Sm 16, 1b. 6 – 7. 10 –13a
Ef 5, 8 –14
J 9, 1– 41

Dzisiejsza niedziela „Laetare” wy-
raża nadzieję i radość ze zbliża-
jących się Świąt Paschalnych. Bóg
swoim wzrokiem wnika w serce
człowieka i czyta człowiecze myśli.
Obdarzył też człowieka wzrokiem
duszy i ciała. Człowiek niewidomy
jest nieszczęśliwy, a jeśli nie chce
widzieć spraw duchowych, jest bied-
ny. Aby mógł dostrzec rzeczywistość
Bożą, musi się „obmyć” w sakra-
mencie Pokuty. Tylko w czystym
sercu może „zajaśnieć” Chrystus.
Bóg patrzy na serce (I czytanie).
Upatrzył sobie Dawida na króla
i posłał Samuela by go namaścił.
W Starym Testamencie namaszcza-
no kapłanów i królów. W Nowym
Testamencie wszyscy są namaszcza-
ni podczas chrztu i bierzmowania
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i otrzymują udział w kapłaństwie
Chrystusa. Czy tej godności od-
powiada moje wewnętrzne usposo-
bienie? Chrzest jest przeniesieniem
z ciemności (grzechu) do światła (ła-
ski). Jeśli nie czynię dobra lecz zło,
to znak, że wracam znów w ciem-
ność (2 czytanie). Niewidomemu
od urodzenia Pan Jezus nie tylko
otworzył oczy ciała ale i oczy du-
szy, gdy wyznał wiarę w Chrystusa.
W zakończeniu dzisiejszej Ewange-
lii Pan Jezus objawia się jako Syn
Człowieczy i ogłasza: „Ja jestem
światłością świata” (J. 8,12). Niewi-
domy zobaczył to światło i stał się
„synem światłości”. Światłem dla
nas jest Chrystus. W Nim pozna-
jemy prawdę o Bogu i człowieku.
Ślepota ducha, to zawinione zamy-
kanie oczu na prawdę o Bogu.

21 marca: 5 Niedziela
Wielkiego Postu

Ez 37, 12 –14

Rz 8, 8 –11

J 11, 1– 45

Jezus nie uwolnił nas od śmier-
ci. Sam zakosztował jej goryczy.
W tym również jest podobny do
nas. Poprzez grób zwyciężył śmierć.
Poprzez grób i nas prowadzi do
nowego życia. Drogą jest On sam.
„Ja jestem zmartwychwstanie i ży-
cie” (Ewangelia). Dzisiejsze pierw-
sze czytanie jest wyjaśnieniem wi-
dzenia proroka Ezechiela. Widział
on dolinę usianą kośćmi, które po-
wstały do życia. Wizja ta była obra-
zem niewoli Izraelitów w Babilonie.
Pobyt w niewoli to jakby przeby-
wanie w grobie. Ich życie podobne

było wtedy do śmierci. Bóg wydobę-
dzie swój lud z grobów (z niewoli),
jak niegdyś wywiódł go z niewoli
egipskiej. W zestawieniu tego czy-
tania z Ewangelią o wskrzeszeniu
Łazarza poznajemy głębiej prawdę,
że prawdziwe życie odzyskujemy
powracając do Boga i zachowuje-
my je, gdy trwamy w przyjaźni
z Bogiem. To przeprowadzenie ze
śmierci do życia jest dziełem Ducha
Świętego. Wizja Ezechiela o dolinie
i rozrzuconych kościach jest rów-
nież obrazem spustoszenia, jakie
grzech czyni w duszy człowieka.
Św. Paweł w drugim czytaniu mó-
wi, że Duch Święty przez chrzest
zamieszkał w nas. Jeśli pozwolimy
działać Duchowi Świętemu, to bę-
dzie nam udzielał coraz więcej ze
swej mocy i wolności, aż przekształ-
ci nasze życie od wewnątrz i uczyni
w nas godną dla siebie świątynię. We
wskrzeszeniu Łazarza (Ewangelia)
Chrystus objawia swoją moc i chwa-
łę. Nad grobem Łazarza, sam bliski
śmierci, oznajmia: „Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem”. Zmar-
twychwstanie nie jest odległe. Mówi
bowiem do Marty, siostry Łazarza:
„Ja nim jestem”. Każdy kto słucha
Jego nauki i wierzy, może już tu na
ziemi wejść w pełnię Jego boskiego
życia.

28 marca: 6 Niedziela
Wielkiego Postu – Niedziela
Palmowa

Iz 50, 4 – 7
Flp 2, 6 –11
Mt 26, 14 – 27, 66 (Męka Pańska)

Królestwo Boże, które przepowia-
da Pan Jezus, jest dla „ubogich
w duchu”. Triumfalny wjazd wśród
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okrzyków „Hosanna” do Jerozoli-
my niczego nie zmienił. Ci ludzie za
parę dni zwrócą się przeciw Jezu-
sowi. Opuszczą Go i najbliżsi. Moc
Jezusa i Kościoła jest nie w „trium-
faliźmie”, ale w „mocy Ducha i sile
miłości”. Sługą Pańskim z proroc-
twa Izajasza, według Nowego Te-
stamentu, jest Pan Jezus. Przez
Niego przemawia Bóg. Słuchając
Jego słów musimy opowiedzieć się
za lub przeciw Bogu. On się uniżył
dla nas. Przyjął postać Sługi. Oto
jak nas ukochał. Swoją wielkość ob-
jawia w służeniu i posłuszeństwie aż
do pójścia na śmierć krzyżową. Dla-
tego Bóg wywyższył Go i uwielbił
czyniąc Panem wszystkiego. W opi-
sie Męki Jezusa postrzegamy, że
jest poniżony do ostatnich granic,
a zarazem zachowuje Boską god-
ność. „Tak Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego wydał,
aby każdy kto w Niego wierzy nie
zginął, ale miał życie wieczne” (J.
3,16). Jezus wydaje samego siebie
za nas. Jezus umiera za grzechy
świata. Wszystko to pozostaje dla
nas nieprzeniknioną tajemnicą. Po-
jąć ją może tylko pełna pokory i czci
wiara człowieka. Z chwilą śmierci
Jezusa zakończyło się Stare Przy-
mierze, „zasłona Przybytku rozdar-
ła się”, zaczęło się Nowe Przymierze
przynoszące przebaczenie i nadzieję
szczęścia wiecznego.

ŚWIĘTA

4 marca: Św. Kazimierza
Królewicza

Patron Polski i Litwy. Żył w la-
tach 1458 –1484. Był synem króla

Kazimierza Jagiellończyka. Jednym
z jego wychowawców był wybitny hi-
storyk ks. Jan Długosz oraz św. Jan
Kanty. Zmarł na gruźlicę w Grodnie
4 marca 1484 r. Wieść o jego śmier-
ci okryła cały kraj żałobą. Ciało
spoczęło w katedrze w Wilnie. Do
jego grobu wnet zaczęły przybywać
liczne pielgrzymki. Kanonizowany
w 1521 r. przez papieża Leona X.
Papież Pius XII ogłosił go patronem
młodzieży.

19 marca: Św. Józefa
oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny, Patrona Kościoła
Powszechnego, uroczystość;
święto wymienione wśród
dziesięciu obowiązujących
w Kościele katolickim

Św. Józef wywodził się z królewskie-
go rodu Dawida. Nie miał majątku.
Na życie zarabiał jako rzemieślnik.
Był cieślą. Józef nie był ojcem Jezu-
sa, ale otoczył Go najczulszą opieką,
jak i Jego Matkę. W Nazarecie uczył
Jezusa tego co sam potrafił – pra-
cy. Ostatni raz Ewangelia wspomina
o Józefie z racji pielgrzymki do Jero-
zolimy na święto Paschy, gdy Jezus
miał 12 lat. Tradycja przypuszcza,
że zmarł przed rozpoczęciem pu-
blicznej działalności przez Jezusa.
Apokryfy, czyli pisma pozabiblijne,
ukazują Józefa jako człowieka peł-
nego dobroci, wzór męża i ojca
oraz współuczestnika dzieła Wcie-
lenia i Odkupienia. Jest patronem
Kościoła, licznych zakonów noszą-
cych jego imię oraz wielu krajów –
Austrii, Hiszpanii, Czech, Kanady,
Portugalii, miast – między innymi
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Kalisza, gdzie jest sanktuarium św.
Józefa. Jest patronem rzemieślni-
ków wykonujących pracę związaną
z drewnem. Jest patronem dobrej
śmierci.

25 marca: Zwiastowanie
Pańskie, uroczystość

Kościół czci Tajemnicę Wcielenia
Syna Bożego osobnym świętem –
dokładnie dziewięć miesięcy przed
Bożym Narodzeniem. Liturgia kła-
dzie akcent na Maryi, ochoczo przyj-
mującej wolę Bożą przekazaną przez
Archanioła Gabriela. Wspominamy
w tym dniu rocznicę ustanowie-
nia Metropolii Gdańskiej i wyboru
Metropolity Arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego.

WYDARZENIA

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

***
5 marca: pierwszy piątek miesią-
ca; spowiedź święta od godz. 1330;
o godz. 1500 Droga Krzyżowa dla
wszystkich dzieci i udzielenie Ko-
munii św.

***
Uwaga:
a) Droga Krzyżowa dla starszych

o godz. 1700; później Msza św.
pierwszopiątkowa.

b) Proszę, by dzieci do spowiedzi św.
w piątek przybywały od godz.
1330, a nie kilka minut przed

nabożeństwem, bo nie zdążą się
wyspowiadać wszystkie w jednej
chwili.

c) W każdą sobotę w godz.
1500 –1700 (w lecie do 1800) od-
bywa się Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Szczególnie w Wiel-
kim Poście poświęćmy chwilę
czasu na spotkanie z Jezusem
cierpiącym za nasze grzechy.

***
7 marca, niedziela: po drugiej
Mszy św., o godz. 930, szafarze
zaniosą Komunię św. chorym we
wszystkich wioskach.

***
W każdą sobotę kontynuujemy
9-tygodniową Nowennę do Matki
Bożej (rozpoczętą w sobotę, 27 lu-
tego) w intencji dzieci przygotowu-
jących się do Pierwszej Komunii
św. i ich rodziców. Proszę o ko-
nieczną obecność tych dzieci wraz
z rodzicami.

***
W sobotę, 27 marca podczas wie-
czornej Mszy św. ku czci Matki
Bożej rozpoczynamy wielkopostne
rekolekcje święte. Rekolekcje za-
kończą się w środę, 31 marca, która
będzie dniem spowiedzi świętej.

***
W sobotę, 27 marca w czasie wie-
czornej Mszy św. dzieci pierwszoko-
munijne przyniosą do poświęcenia
książeczki.

ks. E. Szymański
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CZEKAJĄC NA PAPIEŻA

W Ojczyźnie naszej, a szcze-
gólnie w diecezjach, które gościć
będą Ojca św. Jana Pawła II, trwa-
ją intensywne przygotowania, nie
tylko organizacyjne, ale i modlitew-
ne. Katolicka Agencja Informacyjna
w dniu 7 stycznia tego roku poda-
ła dokładny program Pielgrzymki
Ojca Świętego do Ojczyzny.

Pielgrzymka rozpocznie się w so-
botę 5 czerwca przylotem Papieża
na lotnisko w Rębiechowie o godz.
1130. O godz. 1715 Papież odprawi
uroczystą Mszę św. w Sopocie dla
wszystkich przybyłych pielgrzymów
archidiecezji gdańskiej i z diecezji
sąsiadujących.

Następne stacje pielgrzymki pa-
pieskiej to:

6 czerwca – Pelplin i Elbląg. Z El-
bląga o godz. 1900 Papież odleci do
Lichenia. W poniedziałek 7 czerw-
ca odwiedzi Bydgoszcz i Toruń, we
wtorek 8 czerwca – Ełk. W środę, 9
czerwca Papież będzie odpoczywał
na Wigrach. W czwartek, 10 czerwca
odwiedzi Siedlce i Drohiczyn, w pią-
tek nawiedzi Warszawę, w sobotę,
12 czerwca – Sandomierz i Zamość
a w niedzielę, 13 czerwca w War-
szawie podczas uroczystej Mszy św.
dokona beatyfikacji męczenników –
ofiar II wojny światowej.

Następne miasta, które gościć
będą Ojca świętego to Łowicz i So-
snowiec (14 czerwca), Kraków i Gli-
wice (15 czerwca), Stary Sącz (tu
dokona kanonizacji błogosławionej
Kingi) i Wadowice (16 czerwca).

Wieczorem powróci do Krakowa.
W czwartek 17 czerwca o godz. 1400

planowany jest odlot z Krakowa do
Rzymu.

Jan Paweł II w czasie tegorocz-
nej pielgrzymki do Polski odwiedzi
21 miast. Przewodniczyć będzie 11
Mszom św. z udziałem wiernych.

Koordynatorem papieskiej piel-
grzymki jest komisja kościelno-rzą-
dowa. Ze strony Episkopatu Polski
komisji przewodniczy Arcybiskup
Tadeusz Gocłowski, a stronę rządo-
wą reprezentuje minister Wiesław
Walendziak.

Tegoroczna pielgrzymka będzie
przebiegać pod hasłem „Bóg jest
miłością”. Kanwą papieskich ka-
techez będzie 8 błogosławieństw,
które określił Papież jako: „ma-
gna charta” ewangelicznej moralno-
ści. Głoszenie swych katechez Jan
Paweł II rozpocznie w Gdańsku,
5 czerwca, a zakończy je po trzyna-
stu dniach w Krakowie. Tegoroczna
pielgrzymka połączy się z obchoda-
mi jubileuszowymi 1000-lecia kano-
nizacji św. Wojciecha oraz z mil-
lenium powstania diecezji krakow-
skiej. Papież spotka się z przed-
stawicielami wielu środowisk. Bez-
precedensowa jednak będzie jego
wizyta w połączonych izbach Par-
lamentu (Sejm – Senat) w obecno-
ści prezydenta, premiera i rządu,
z udziałem Korpusu Dyplomatycz-
nego, przedstawicieli innych Ko-
ściołów i wspólnot wyznaniowych.
W Toruniu spotka się z rektorami
250 wyższych uczelni, w Licheniu
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z rolnikami, w Siedlcach z grekoka-
tolikami, w Drohiczynie z przedsta-
wicielami różnych wyznań, w tym
z polskimi muzułmanami. W Kra-
kowie Papież nawiedzi grób swoich
rodziców i brata na cmentarzu Ra-
kowickim, a w Wadowicach modlił
się będzie w kościele, w którym
przyjął sakrament chrztu i ukoro-
nuje obraz Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, przed którym modlił się ja-
ko chłopiec.

Pielgrzymka papieska jest wy-
darzeniem wymagającym wielkie-
go wysiłku organizacyjnego. Władze
centralne, wojewódzkie i lokalne
wraz z kościelnymi służbami, mu-
szą zadbać o bezpieczne, bezko-
lizyjne przemieszczanie się setek
tysięcy pielgrzymów, o ich wyżywie-
nie i bezpieczeństwo Ojca świętego
i wiernych. Trzeba zbudować ołta-
rze, przygotować tereny, które po-
mieszczą kilkaset tysięcy pielgrzy-
mów, zapewnić sprawne funkcjo-
nowanie nagłośnienia, przygotować
miejsca dla dziennikarzy, fotogra-
fów, aby umożliwić im przekazywa-
nie w świat relacji z pielgrzymki.

Trzeba opracować liturgię i śpie-
wy, ustalić kto pójdzie w procesji
z darami i jakie one będą. Trzeba
zorganizować pracę centrów praso-
wych. Toruński biskup pomocniczy
Jan Chrapek, przemierza trasę piel-
grzymki, koordynując przygotowa-
nia w terenie, np. w diecezji dro-
hiczyńskiej trzeba naprawić długie
odcinki drogi, nadrabiając wielo-
letnie zaniedbania. W Toruniu na
ukończeniu jest remont budynku
kurii biskupiej, w którym przed

wojną miała siedzibę loża masoń-
ska. Odnawiane są szkoły w Pel-
plinie, w Ełku i hala sportowa
w Sieldcach. Odnawiane są kluby
wojskowe w Bydgoszczy i Elblągu,
gdzie także będą centra dziennikar-
skie. To tylko nieliczne przykłady
wielkich prac przygotowawczych do
pielgrzymki papieskiej.

Wszyscy zdają sobie sprawę, że
takie wydarzenie jak pielgrzymka
następcy św. Piotra w ich regio-
nie, jest wydarzeniem wyjątkowym,
które prawdopodobnie się już ni-
gdy nie powtórzy. „Czy jakiś papież
przyjedzie jeszcze kiedyś do Drohi-
czyna?” zastanawia się zagadnięta
przez dziennikarza mieszkanka te-
go miasta.

W miastach, gdzie Papież będzie
odprawiał Mszę św. dla pielgrzymów,
projektanci prześcigają się w wyko-
naniu jak najpiękniejszych ołtarzy.

Ołtarz w Sopocie zaprojektował
autor poprzedniego ołtarza z 1987 r.
wybitny plastyk i scenograf profesor
Marian Kołodziej. W centrum ołta-
rza papieskiego będzie usytuowany
obraz Trójcy Przenajświętszej. Po
obu stronach będą ustawione świąt-
ki i kapliczki, wykonane z drew-
na przez kaszubskich i pomorskich
rzeźbiarzy ludowych.

By ułatwić każdej rodzinie para-
fii włączenie się w te wydarzenia,
na przyjęcie Ojca Świętego wykona-
liśmy cegiełki, które jak mniemam,
nabędzie każda rodzina, i w ten
sposób będzie miała swój wkład
w tym wielkim przedsięwzięciu ca-
łego Narodu, bo Papież przybywa
do wszystkich Polaków, i swoje na-
uczanie do nas wszystkich chce
przekazać.
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Równocześnie z przygotowania-
mi materialnymi podejmowane są
w diecezjach, zwłaszcza tych, któ-
re odwiedzi Ojciec Święty, dzieła
modlitwy: nowenny, adoracje Naj-
świętszego Sakramentu, przybliża-
nie nauczania papieskiego. Chorzy
ofiarują w tej intencji swoje cier-
pienia. W archidiecezji krakowskiej
trwa peregrynacja obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej, a w diecezji
zamojsko-lubaczowskiej, w Wielkim
Poście, rozpocznie się peregrynacja
krzyża, by duchowo przygotować
wiernych do spotkania z Ojcem
Świętym.

W Gdańsku Kuria Metropoli-
talna wraz z Kuratorium
Oświaty organizuje konkurs
o Papieżu, w którym uczest-
niczą dzieci, młodzież i stu-
denci. Konkurs obejmuje
prace plastyczne, literackie
i znajomość wiedzy o życiu
i posłudze Papieża. Najlep-
sze prace plastyczne zostaną
wykorzystane do dekoracji
ołtarza papieskiego w Sopo-
cie. Obejrzy je sam Ojciec
Święty.

Młodzież Podlasia rozpo-
częła duchowe przygotowa-
nie do pielgrzymki papie-
skiej w Siedlcach. Otrzymała
z rąk miejscowego biskupa
„Kartę duchowego przygoto-
wania do pielgrzymki Jana
Pawła II w Siedlcach”. Karta
zawiera zadania modlitew-
ne oraz miejsce na wpisa-
nie osobistych postanowień.

Powstanie Instytutu Teologiczno-
-Pastoralnego imienia Jana Pawła
II, wybudowanie klasztoru kontem-
placyjnego dla sióstr karmelitanek
oraz wydanie rocznika diecezjalnego
z historią każdej parafii i fotogra-
fiami kościołów, będą w diecezji rze-
szowskiej materialnymi pomnikami
papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny
i Jubileuszu Roku 2000. Tak oto
w skrócie wyglądają przygotowa-
nia w naszej Ojczyźnie na przyjęcie
Wielkiego Pielgrzyma, Papieża Ro-
daka, Następcy św. Piotra i Zastępcy
Pana Jezusa na ziemi.

ks. E. Szymański
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JAK PRZEŻYJEMY VII PIELGRZYMKĘ OJCA ŚW.
DO OJCZYZNY?

Kiedyś stawiano pytanie: „Do ja-
kiej Polski przyjeżdża Papież?” Obec-
nie należałoby zapytać: „Jaka jest
wiara Narodu, który Papież odwie-
dzi?”

Korzystając z doświadczeń po-
przednich pielgrzymek, Kościół
w Polsce chce uniknąć słabych stron,
których doświadczył. Zaliczyć do
nich trzeba zbyt małe włączenie
całego Narodu w przeżycie papie-
skich pielgrzymek. Zainteresowane
były jedynie miasta czy regiony od-
wiedzane przez Ojca Świętego. Na-
tomiast głównym miejscem skupia-
jącym ludzi wierzących stał się pokój
z telewizorem. Nie można mówić
o owocach duchowych w pełnym
wymiarze, jeżeli w czasie pielgrzy-
mek do Ojczyzny życie wspólnot
lokalnych przeniosło się ze świą-
tyń, w których pozostawiono Jezusa
Eucharystycznego, przed telewizory.

W tegorocznej pielgrzymce pla-
nuje się, że dni poprzedzające przy-
bycie Ojca świętego stanowić bę-
dą jakby rekolekcje całego Narodu.
Pierwsze 3 dni (31 maja, 1 i 2
czerwca) stanowić będą ewangeliza-
cyjne triduum – poniedziałek, wto-
rek i środa. Czwarty dzień, czwartek
(3 czerwca) – to Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
W tym dniu cały Kościół w Pol-
sce skupi się na uczczeniu Chry-
stusa Eucharystycznego. Piątek (4
czerwca) będzie dniem postu i ado-
racji Najświętszego Sakramentu we

wszystkich kościołach. Każdy dzień
będzie miał swój temat:
� 31 maja – poniedziałek, będziemy

rozważali prawdę o Miłości Boga,
� 1 czerwca – wtorek, rozważymy

problem grzechu,
� 2 czerwca – środa, skupimy się

na osobie Jezusa jako jedynego
Zbawiciela

� 3 czerwca – czwartek, Boże Ciało,
tematem będzie „Jezus a Eucha-
rystia i Kościół”

� 4 czerwca – piątek, dzień postu
i adoracji Najświętszego Sakra-
mentu we wszystkich kościołach
kraju.

W przebieg pielgrzymki będą włą-
czone wszystkie parafie i wszyscy
duszpasterze. Modlitwa ewangeliza-
cyjna, rozpoczęta w czasie triduum,
będzie kontynuowana także podczas
pielgrzymki. Na poszczególne dni
pobytu Ojca Świętego w Ojczyźnie,
wyznaczono rozważanie treści bło-
gosławieństw, będących tematem pa-
pieskiego nauczania. W czasie Mszy
św. kapłani będą głosić homilie na
temat błogosławieństw. Po Mszy św.
odbywać się będzie wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, treści pod-
jęte w kazaniu powrócą podczas
adoracji. Każda parafia otrzyma ma-
teriały pomocnicze. Pielgrzymka pa-
pieska będzie więc wielką modlitwą
całego Kościoła w Polsce, co powinno
przyczynić się do odnowienia wiary
Narodu.

ks. E. Szymański
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BOSKIE ŁZY

Weszliśmy w okres przeżywa-
nia największej Tajemnicy Boga –
Syn swoją drogą krzyżową, męką
bolesną, śmiercią na krzyżu odku-
pił świat. „Ludu mój ludu cóżem
ci uczynił. . .”, przyszedłem do was
z miłością, pochylam się nad czło-
wiekiem chorym, kalekim, ułom-
nym, grzesznikiem, dokonując cu-
dów uzdrowienia ciała i wyzwolenia
ze słabości, obdarowując łaską Du-
cha Świętego.

Jak ówcześni ludzie odczytali te
cudowne znaki czasu? Otóż odpłaci-
li Mu całkowitym przeciwieństwem
tego, co czynił Jezus – krzyżu-
jąc Go obok złoczyńców. W tym
momencie nasuwa się refleksja –
również w naszych czasach w taki
sam sposób wypełnia się czas. Nie
potrafimy znaleźć wspólnego języ-
ka, przesłać drugiemu człowiekowi
uśmiechu, pomocnej ręki, dobrego
słowa czy też pociechy w jakimś
zmartwieniu. Czy i my również od-
wracamy swoją twarz od Boga, jeśli

tak, to dokąd nas to zaprowadzi?
Zastanówmy się nad tym głęboko –
przecież miał tak wielką moc, aby
pokonać wszystko zło wśród ludzi –
jednak widząc niewierność i grzesz-
ność ludzką nie dokonuje tego. Czy
po dziś dzień nie odczuwamy na
sobie Boskich łez?

Nie sposób tutaj również pomi-
nąć obecności Matki przy Krzyżu.
Jak straszliwy ból przepełniał serce
Tej, która porodziła i wychowała Je-
zusa, Syna Boga. Jej matczyne oczy
muszą oglądać taki obraz. Gdzież
jest Bóg Ojciec i czy ich opuścił?

Dopełnię słowami poety Juliana
Tuwima:

Jeszcze do Ciebie powrócę
– Chrystusie. . .
I z taką wielką żałobą
będą się korzył przed Tobą. . .
I duch mój przed Tobą klęknie
i wtedy serce mi pęknie
– Chrystusie!

Halina Kanka

CIEMNA JUTRZNIA I TOPIENIE JUDASZA
czyli co się robiło w Wielkim Poście

Wielki Post kojarzy nam się
z pewnym skupieniem, zamyśle-
niem. . . Tymczasem nasi przodko-
wie często łączyli tę powagę z żarta-
mi i hałasem. Chociażby w Środę Po-
pielcową: młodzież czatowała przed

kościołem na kobiety i przypinała
im na plecach kurze nogi, indycze
szyje, skorupy od jaj lub kości uwią-
zane na sznurku przyczepionym do
zagiętej szpilki (służącej za haczyk).
Innym zwyczajem było rozbijanie
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garnka z popiołem tuż przed ludź-
mi, co powodowało ich obkurzanie.
Wołano przy tym: „Popielec, mości
panie!” Tego też dnia wkładano do
wody rózgi wierzbowe, z których
robiono później palmy. W Niedzielę
Palmową ten, kto wstał pierwszy,
miał okazję wychłostać resztę do-
mowników (w ich łóżkach, oczywi-
ście) palmą, zastrzegając przy tym:
„Wierzba (Palma) bije, nie ją biję.
Za tydzień Wielki Dzień
Za sześć noc – Wielkanoc.”

Następnie święcono palmy, co
miało im nadać zbawienne właści-
wości. Mikołaj Rej pisał żartobliwie:
„W Kwietną Niedzielę, kto bagniąt-
ka czyli kotki, tj. pączka z palmy
wielkanocnej nie połknął, ten już
zbawienia nie otrzymał.” Połknię-
te bazie gwarantowały zdrowie, zaś
same palmy przechowywane były za
obrazami świętych i palone z na-
dejściem zimy lub kolejnych Świąt
Wielkanocnych. W Niedzielę Pal-
mową (zwaną też Wierzbną lub
Kwietną) przedstawiano w koście-
le dialogi o Męce Pańskiej, zaś po
nabożeństwie młodzież wygłaszała
żartobliwe oracje o śledziu, poście
i przysmakach wielkanocnych. Od
czasów Augusta III (XVII w.) zwy-
czaj ten praktykowany był wyłącz-
nie w domach, gdyż uznano, że jest
zbyt niepoważny jak na dom Boży.

W Wielki Czwartek (zwany też
Cierniowym) w niektórych okoli-
cach chłopi przebierali się za żołnie-
rzy, robili kukłę Judasza ze słomy
i szli do kościoła na Ciemną Jutrz-
nię (po każdym psalmie gaszono

jedną świecę), po której niesiono
„Judasza” na cmentarz i chłostano
go tam kijami, następnie wieziono
na taczkach na plebanię i do gospo-
dy (wszędzie odbywała się podobna
ceremonia, jak na cmentarzu), fi-
nalnie zaś topiono kukłę w wodzie
lub palono. Gdzie indziej obchód
ten miał miejsce w Wielką Sobo-
tę – najpierw zrzucano „Judasza”
z dzwonnicy, a potem wypędzano
grzechotkami z kościoła.

Podczas, gdy chłopcy zabawia-
li się w ten sposób, dziewczęta
kąpały się o zmroku w bieżącej
wodzie (rzeka, strumień. . .). Miało
to być gwarantem, że dziewczyna
będzie przez cały rok „czerwona jak
krew, biała jak śmietana, zdrowa
jak orzech, ponętna jak jabłko”.

Wielkopiątkowy Grób Jezusowy,
to pozostałość przedstawień pasyj-
nych odgrywanych w kościołach od
XII lub XIII w. Tego dnia przez
pola szła procesja lub zakopywa-
ne były w ziemi krzyżyki – na
urodzaj!. . . W Wielki Piątek, korzy-
stając z tego, że Jezus leży w gro-
bie, po świecie swobodnie latały
czarownice, upiory, zmory, dziwożo-
ny. . . Wtedy też lubczyk miał naj-
większą moc, toteż co odważniejsze
dziewczęta biegły wieczorem do la-
su, by się zaopatrzyć w ten specyfik
(w wiadomym celu).

Wielka Sobota to już spokojny
czas znanych dobrze i nam przygo-
towań do Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. . .

Marianna
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DZIEŃ CHORYCH W PARAFII

W dniu wspomnienia Matki Bożej
z Lourdes – Światowy Dzień Cho-
rego – w salce katechetycznej naszej
parafii odbyło się spotkanie ludzi star-
szych. Z gości, zaszczycili to spotkanie
pani Nina Kawczyńska – przewodni-
cząca Klubu Seniora „Solidarność”
w Pruszczu Gd., pan wójt Stanisław
Dziemiński, pani doktor Dorota Bąk
– kierownik Gminnego Ośrodka Zdro-
wia oraz pani kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna
Roda wraz z pracownikami. Były 32
osoby.

Punktualnie o godz. 1500, w krót-
kich, serdecznych słowach, przywitał
wszystkich ksiądz proboszcz Edward
Szymański, następnie odczytał frag-
ment Pisma św. i odśpiewał hymn
responsoryjny. Potem w modlitwie
wiernych modliliśmy się zgodnie z in-
tencją owego dnia i zasiedliśmy do po-
częstunku, który składał się z kawy,
herbaty, cukierków, owoców i pącz-
ków, był to bowiem tłusty czwar-
tek. Sponsorem tego poczęstunku był

m.in. Radny powiatowy pan Romu-
ald Dunst, przewodniczący Związ-
ku Zawodowego „Solidarność” GPRD
w Pruszczu, któremu na łamach „Ka-
ny” pragniemy złożyć serdeczne „Bóg
zapłać”.

W rozmowie przy kawie ksiądz
naświetlił nam ideę cierpienia, prze-
czytał fragment wspomnień o św. Ber-
nadecie, wspomniał o najstarszych
parafiankach, którymi są 91-letnia
Małgorzata Rogal z Trąbek Wielkich
i 90-letnie Małgorzata Cylke z Klesz-
czewa i Kunegunda Karasek z Eł-
ganowa. Po ofiarowaniu Matce Bożej
Bolesnej ludzi chorych i modlitwie
za ludzi starszych udaliśmy się do
kościoła na Mszę św.

Kończąc pragnę przypomnieć, że
w marcu spotykamy się w klubie se-
niora „Wieczernik” 11 marca i 25
marca o godz. 1500. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.

Gerda Skibowska

Spotkanie z okazji dnia chorych.
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BAL SPORTU ’99

W dniu 29 stycznia 1999 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich
odbył się doroczny Bal Sportu, zorga-
nizowany przez Urząd Gminy, Radę
Gminną LZS oraz GOKSiR Trąb-
ki Wielkie. W balu wzięli udział
sportowcy i działacze sportowi oraz
zaproszeni goście, wśród których
znaleźli się m.in. przedstawiciele
władz gminy, przewodniczący RW
LZS Wiesław Szczodrowski, lokalni
sponsorzy oraz reprezentanci regio-
nalnej prasy. Zgodnie z tradycją lat
poprzednich, bal stał się okazją do
złożenia podziękowań osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla rozwoju spor-
tu w Gminie Trąbki Wielkie w 1998
roku. Wśród wyróżnionych znaleźli
się: turyści z Zaskoczyna, zdobyw-
cy wielu nagród na wojewódzkich
i ogólnopolskich zlotach turystycz-
nych: Marian i Beata Szulejewscy
oraz Piotr Sildath; czwarty zawod-
nik Mistrzostw Europy Weteranów
LA w rzucie oszczepem Sylwester
Maliszewski z Trąbek Wielkich, czo-
łowy sprinter i były rekordzista Pol-
ski Weteranów LA w biegu na 100 m
Marcin Masa, Władysław Mazurek
– trener i wychowawca wielu poko-
leń dobrych tenisistów z Sobowidza,
Tomasz Kempa – trener i opiekun
młodzieżowych drużyn piłkarskich
przy GOKSiR w Trąbkach Wielkich,
Marian Lewańczyk z Trąbek Wiel-
kich, Józef Kornath z Sobowidza
i Bogdan Kowalczyk z Czerniewa –
wiejscy animatorzy sportu, społeczni
sędziowie i organizatorzy, Zdzisława
i Zygmunt Preuss – właściciele firmy

ROLSTAL z Trąbek Wielkich oraz
Marek Gapa z Pruszcza Gdańskie-
go – sponsorzy A-klasowej drużyny
Orzeł Trąbki Wielkie, Henryk Kin-
der z Gdańska i Józef Sroka – Prezes
RSP 1 Maja w Kłodawie – sponorzy
wiejskich i gminnych imprez sporto-
wo-rekreacyjnych, Firma OCEANIC
– nabywca sprzętu sportowego dla
drużyny piłkarskiej juniorów przy
GOKSiR w Trąbkach Wielkich, Pań-
stwo Szczukowscy z Kaczek, Kru-
kowie z Gołębiewa oraz Laskow-
scy z Sobowidza – rodzice młodych
sportowców. Wyróżnienie za rozpo-
wszechnianie działalności sportowej
i rekreacyjnej RG LZS oraz GOK-
SiR w Trąbek Wielkich na łamach
regionalnej prasy otrzymał redak-
tor „Echa Pruszcza”, Pan Janusz
Rolczyński. Wójt gminy Stanisław
Dziemiński, przewodniczący Rady
Gminy Marian Płotka oraz dyrektor
GOKSiR Lidia Orzechowska wręcza-
li nagrodzonym upominki w postaci
pamiątkowych pater. Specjalną na-
grodę Przewodniczącego RW LZS
w Gdańsku, pana Wiesława Szczo-
drowskiego, za duży wkład pracy
w rozwój LZS Orzeł Trąbki Wielkie
w latach 1997/1998, otrzymał An-
drzej Gralla z Trąbek Wielkich. Po
zakończeniu części oficjalnej grono
uczestników balu, przy skocznych
rytmach piosenek proponowanych
przez zespół MARINI ze Skarszew,
przystąpiło do zabawy, która jak
wieść niesie, trwała do wczesnych
godzin porannych.

Tomasz Kempa
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Pamiątkowe zdjęcie osób nagrodzonych i wyróżnionych.

REFORMA OŚWIATY
Nowe programy nauczania

Jednym z ważniejszych elemen-
tów reformy edukacji jest refor-
ma programów nauczania. Reforma
programowa przewiduje wprowa-
dzenie dwóch rodzajów programów
w kształceniu ogólnym:
� programy nauczania dopuszczone

do użytku dla wszystkich szkół
przez MEN – wpisane do wykazu

� programy przeznaczone dla kon-
kretnej klasy dopuszczone do
użytku wewnątrzszkolnego przez
dyrektora szkoły.

Głównym założeniem reformy pro-
gramowej jest wielość programów.

Daje to możliwość wyboru nauczy-
cielowi programu, który będzie do-
stosowany do możliwości dzieci czy
specyfiki lokalnej.

Na następnych stronach w for-
mie tabel przedstawiam projekty
planów nauczania, które pokazu-
ją jakie przedmioty będą nauczane
w poszczególnych etapach i w jakiej
liczbie godzin.

Liczba godzin religii nie wcho-
dzi do ogólnej puli godzin i jest
to regulowane oddzielnym aktem
prawnym.

Mariusz Paradecki
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Szkoła podstawowa – I etap edukacyjny

Klasa
Lp. Zajęcia edukacyjne

I II III

1 Zajęcia prowadzi nauczyciel
(nauczyciele) według ustalonego planu,
dostosowując czas zajęć i przerw do
aktywności uczniów

15 16 17

2 Zajęcia wyrównawcze 2 2 2

3 Godziny do dyspozycji 3 3 4
dyrektora/wychowawcy

Razem 20 21 23

Religia 2 2 2

Gimnastyka korekcyjna 2 2 2

Szkoła podstawowa – II etap edukacyjny

Klasa
Lp. Zajęcia edukacyjne (przedmioty)

IV V VI

1 Kultura i język polski
6 6 6

2 Historia i społeczeństwo

3 Matematyka
6 6 6

4 Przyroda

5 Język obcy 3 3 3

6 Sztuka i technika 3 3 3

7 Wychowanie fizyczne 3 3 3

8 Godziny do dyspozycji 5 5 5
dyrektora/wychowawcy

Razem 26 26 26

Religia 2 2 2
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Gimnazjum

Klasa
Lp. Zajęcia edukacyjne (przedmioty)

I II III

1 Język polski 4 4 4

2 Historia

3 Kultura i tradycja 4 4 4

4 Wychowanie obywatelskie

5 Matematyka 3 3 3

6 Język obcy 3 3 3

7 Biologia

8 Chemia
5 5 5

9 Fizyka i astronomia

10 Geografia

11 Informatyka

12 Technika
2 2 2

13 Muzyka

14 Plastyka

15 Wychowanie fizyczne 3 3 3

16 Godzina z wychowawcą 1 1 1

17 Godziny do dyspozycji 3 3 3
dyrektora/wychowawcy

Razem 28 28 28

Religia 2 2 2
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WIADOMOŚCI GMINNE

Zakończyły się zebrania wiej-
skie, w trakcie których mieszkańcy
wybierali sołtysów i rady sołeckie.
W poprzednich numerach „Kany”
podaliśmy nazwiska wcześniej wy-
branych sołtysów, a obecnie uzupeł-
niamy tę listę:
� Błotnia – ponownie – Czesław

Ronowicz
� Kaczki – ponownie – Benedykt

Buga
� Zła Wieś – ponownie – Marek

Glina
� Czerniewo – ponownie – Krystyna

Sienkiewicz
� Trąbki Małe – ponownie – Jerzy

Gębura
� Pawłowo – po raz pierwszy –

Henryk Cejk

� Warcz – po raz pierwszy – Kry-
styna Gwóźdź

� Kłodawa – po raz pierwszy –
Krystyna Wilczewska

� Sobowidz – po raz pierwszy –
Witold Gros

� Graniczna Wieś – po raz pierwszy
– Arkadiusz Karasek

***
23 stycznia w naszym ko-

ściele odbył się niezwykły kon-
cert, zorganizowany przez pa-
na Janusza Beyera przy współ-
pracy GOKSiR. W programie
usłyszeliśmy preludium i fugę
J.F. Händla w wykonaniu Toma-
sza Stroynowskiego z Kleszcze-
wa, kilkanaście utworów muzyki

Występ zespołu „Chimeros Friends” z Gdyni w naszym kościele.

18



dawnej w wykonaniu Zespołu Mu-
zyki Dawnej „Conradus” z Trąbek
Wielkich oraz kolaż muzyczny mu-
zyki etnicznej w wykonaniu orkie-
stry „Chimeros Friends” z Gdyni.
Ten ostatni zespół zaprezentował
bardzo oryginalną muzykę z wy-
korzystaniem nietypowych instru-
mentów takich jak conga, didgerido
czy piła. Koncert odbył się przy
niemal wypełnionym kościele i do-
starczył bardzo wiele różnorodnych
wrażeń muzycznych. Brawa dla or-
ganizatorów za pomysł i muzyków
za wykonanie.

***
W dniach 23 – 30 stycznia Zespół

Muzyki Dawnej „Conradus” uczest-
niczył w XXI Ogólnopolskim Prze-
glądzie Uczniowskich Kameralnych

Zespołów Muzyki Dawnej „Schola
Cantorum” w Kaliszu. Organizato-
rami przeglądu byli: Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Urząd Miej-
ski, Kuratorium i Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu.

W tym roku w przeglądzie
uczestniczyły 43 zespoły z całej
Polski, które wcześniej wygrały eli-
minacje wojewódzkie. Zespoły wy-
stępowały w sześciu kategoriach,
a w najliczniejszej kategorii (17 ze-
społów) rywalizował nasz zespół,
zajmując II miejsce i zdobywając
srebrną „Harfę Eola”. Przypomi-
namy, że zespół „Conradus” w la-
tach 1997 i 1998 zdobył brązowe
„Harfy Eola”. Członkami zespołu
są uczniowie i absolwenci Szkoły
Podstawowej w Trąbkach Wielkich

Janusz Beyer oraz przedstawiciele zespołu „Conradus” odbierają nagrodę za zajęcie
II miejsca w Kaliszu.
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Emilia Ziemian, Teresa Bławat, Ju-
styna Gralla, Łukasz Bębenek, Mi-
chał Nowak i Maciej Kucharski.

Janusz Beyer

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

***
W IV Ogólnopolskim Konkursie

plastycznym „Twórczość plastycz-
na inspirowana muzyką dawną”
organizowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Kuratorium
Oświaty, Instytut Pedagogiczno-Ar-
tystyczny w Kaliszu, dzieci miały
się udać w podróż po zaczarowa-
nym świecie muzyki dawnej. Była
to już czwarta edycja konkursu,
który towarzyszy Ogólnopolskiemu
Przeglądowi Uczniowskich Kame-
ralnych Zespołów Muzyki Dawnej.

Celem konkursu jest popularyzowa-
nie muzyki dawnej wśród młodzieży
uzdolnionej plastycznie, konfronta-
cja dorobku dzieci i efektów pracy
nauczycieli.

Konkurs przebiegał w kilku eta-
pach, a wzięło w nim udział kilka
tysięcy uczniów z całej Polski.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich chętnie
uczestniczą w różnych konkursach
plastycznych. Mają na swym koncie
wiele nagród wojewódzkich i ogól-
nopolskich. Również do tego kon-
kursu przystąpili z zapałem, tym
bardziej, że muzyka dawna jest
im znana. Wielkim sukcesem by-
ło zakwalifikowanie się do etapu
ogólnopolskiego prac następujących
uczniów: Pauliny Niemczyk, Ani
Janus, Olimpii Chyły, Iwony Ka-

Monika Beyer i Paulina Niemczyk z dyplomami laureatów Konkursu plastycznego
w Kaliszu.
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mińskiej i Daniela Kwiatka. Nikt
nie spodziewał się nagrody głów-
nej. Spełniły się marzenia – Paulina
Niemczyk z kl. VIa została laure-
atką IV ogólnopolskiego konkursu
plastycznego „Twórczość plastycz-
na inspirowana muzyką dawną”.
Specjalnie powołane jury, w skład
którego weszli artyści-plastycy, pe-
dagodzy, pracownicy naukowi i hi-
storycy sztuki, przyznało 15 dy-
plomów i nagród dla uczniów i 7
dyplomów i nagród dla nauczycieli.
Wśród nagrodzonych za inspira-
cję i opiekę nad młodymi twórca-
mi znalazłam się również ja. Wraz
z uczennicą otrzymałyśmy darmowy
tygodniowy pobyt w Kaliszu oraz
udział w warsztatach plastycznych
pt. „Malowanie muzyki”. Nagrodzo-
ne prace plastyczne eksponowane
są w Galerii Sztuki Współczesnej
Biura Wystaw Artystycznych w Ka-
liszu. Na uroczystościach inaugura-
cyjnych obecni byli prezydent Kali-
sza, wiceminister Kultury i Sztuki
i przedstawiciele Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej

Monika Beyer

***
Do Zarządu Gminy wpłynął

list od Stowarzyszenia Społeczno-

-Kulturalnego „Pomorania” z War-

cza, przedstawiający ich działalność

w roku 1998. Publikujemy obszerne

fragmenty tego listu:

W związku z zakończeniem ko-
lejnego już roku teatralnego Ama-
torskiej Grupy Teatralnej POMO-
RANIA chcemy podziękować Zarzą-
dowi Gminy za pomoc udzielaną
w roku 1998. Przyjemnie jest nam

składać podziękowanie, bowiem ma-
my poczucie, że dobrze wykorzysta-
liśmy dane nam szanse dla rozwija-
nia pozytywnych wartości w naszym
gminnym środowisku.

Przy tej okazji informujemy rów-
nież, że pomimo kłopotów material-
nych, finansowych a nawet natury
wychowawczej, Zespół nadal skupia
około 30 osób, w tym młodzież w róż-
nym wieku, od szkoły podstawowej
do klas maturalnych, młodzież pra-
cującą oraz osoby dorosłe – w tym
rodzice.

Mimo wspomnianych trudności
udało nam się w minionym roku
„wyjść z sali” z dwoma widowi-
skami plenerowymi, które to od
ubiegłego roku będą stale i w tym
samym czasie i miejscu eksponowa-
ne corocznie, tj.:
� „Droga Krzyżowa” na terenie pa-

rafii w Mierzeszynie
� „Męka Pańska” na terenie Sank-

tuarium Maryjnego w Trąbkach
Wielkich.

� Dwie imprezy środowiskowe dla
Warcza i Domachowa, tj. Dzieci
Matki oraz Bal Aktora w tym
roku połączony z Balem Spor-
towca z LZS PIAST Domachowo
(6.II.99 r.)

Zainspirowaliśmy oraz mieli-
śmy wiele pracy z przygotowa-
niem scenografii i przeprowadze-
niem I Gminnego Przeglądu Te-
atralnego, a Zespół wziął w nim
również udział (Sobowidz, 6.I.99 r.)

Wzięliśmy udział w V Przeglą-
dzie Kociewskich Zespołów Folk-
lorystycznych w Piasecznie 19 – 20
września 1998 r. przedstawiając tam
niekonwencjonalny program oparty
na twórczości naszego rodzimego

21



twórcy Z. Bukowskiego (w prezenta-
cję tego widowiska włączył się sam
autor co poczytujemy sobie za za-
szczyt).

Najbardziej jednak cenimy sobie
ponowny sukces na IX Przeglądzie
Teatralnym w Sierakowicach 16, 17,
18 stycznia 1999 r. z tej racji, że jest
to największy przegląd uznawany za
wojewódzki. Zespół za prezentację
„Szopki Polskiej ’98” uzyskał II na-
grodę, a jej autor nagrodę specjalną
za tekst widowiska.

Były również występy w celach
komercyjnych dla podtrzymania ży-
cia zespołu (np. na zaproszenie
Międzynarodowych Targów Gdań-
skich). W sumie stwierdzamy, że
miniony rok był równie udany dla
Amatorskiej Grupy Teatralnej, tak
pod względem pracy wychowawczej
z młodzieżą, jak i animacji życia kul-
turalnego, a także promocji naszego
środowiska gminnego na terenie wo-
jewództwa.

Składając serdeczne podziękowa-
nia za dotychczasową pomoc, liczymy
na jej kontynuację z jeszcze głębszym
zaangażowaniem.

Z szacunkiem

Prezes Stowarzyszenia
Krzysztof Klepacz

***
22 stycznia, w sali widowisko-

wej GOKSiR w Trąbkach Wielkich,
odbyło się spotkanie przy kawie se-
niorów z Trąbek Wielkich, Kaczek
i Kleszczewa z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Z zaproszenia skorzysta-
ło około 50 osób, a czas spotkania
umiliły im występy chóru szkolnego
z Mierzeszyna oraz Zespołu Muzy-
ki Dawnej „Conradus”. Gości za-
bawiała również współuczestniczka

imprezy pani Stefania Werochow-
ska z Gołębiewka. Na zakończenie
spotkania wstępnie ustalono, że se-
niorzy będą mogli raz w miesiącu
przychodzić do GOKSiR-u i wspól-
nie spędzać czas na rozmowach czy
organizowanych dla nich imprezach
kulturalnych.

***
28 stycznia „Złote gody” mał-

żeńskie obchodzili państwo Izabela
i Adam Hoffmann z Gołębiewka.
Z tej okazji Jubilatów w domu od-
wiedził wójt wraz z kierownikiem
USC, którzy wręczyli im wiązankę
kwiatów, upominek, okolicznościowy
dyplom i złożyli życzenia wszelkiej
pomyślności. Państwo Hoffmann zo-
stali również odznaczeni medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie,
nadanymi przez Prezydenta RP. Ju-
bilaci wychowali 4 dzieci, doczekali
się 10 wnuków i 3 prawnuków. Oboje
pochodzą z Kociewia: Pani Izabela
z Gołębiewka, Pan Adam z sąsied-
niego Mirowa, a ślub zawarli przed
50 laty w kościele w Godziszewie.

***
6 lutego Przymierze Rodzin zor-

ganizowało bal kostiumowy w sal-
kach katechetycznych w Trąbkach
Wielkich. Zadaniem uczestników by-
ło „zorganizowanie” jak najzabaw-
niejszego i oryginalnego kostiumu,
w którym należało nie tylko przy-
być na imprezę, ale też uczestni-
czyć w tym przebraniu w zabawie.
Uczestnicy mieli wiele doskonałych
pomysłów jak np.: rodzina klownów
cyrkowych, karateka, Chińczyk, ba-
letnice, diabeł, Pippi itp. W balu
brały udział rodziny z dziećmi oraz
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zaprzyjaźnione osoby i wszyscy ba-
wili się doskonale prawie do rana.

***
7 lutego 90 rodziny obchodziła

Pani Małgorzata Cylke z Kleszcze-
wa. Z tej okazji sędziwą Jubilatkę
odwiedził wójt wraz z kierownikiem
GOPS w Trąbkach Wielkich. Pani
Małgorzata otrzymała piękny bukiet
oraz upominek, a także życzenia dłu-
gich lat życia w zdrowiu i pogodzie
ducha.

Do życzeń dołącza się również
redakcja „Kany”.

***
14 lutego, w naszym kościele,

liturgię Mszy św. przedpołudnio-
wych uświetniły występy dziewczę-
cego zespołu wokalno-instrumental-
nego „Jordan” z Parafii św. Piotra
i Pawła z Pogódek – gm. Skarsze-
wy. W ich wykonaniu usłyszeliśmy
kilka mało znanych, ale pięknych
piosenek, które znalazły się również
na kasecie nagranej w 1998 roku.
Sympatycznym dziewczętom życzy-
my sukcesów i satysfakcji z muzyko-
wania.

***

Dostojna Jubilatka Małgorzata Cylke z Kleszcze-
wa wraz z córkami.

20 lutego w Gdańsku Nowym
Porcie odbył się pogrzeb tragicznie
zmarłego śp. Romana Tempskiego
– Dyrektora Wydziału Kształcenia
Podstawowego Kuratorium Oświaty
w Gdańsku.

Zmarły, przez lata pracy w Kura-
torium, dał się poznać jako człowiek
niezwykle kompetentny, a zarazem
bardzo otwarty i chętny do pomocy
w rozwiązywaniu problemów oświa-
ty. Był zwolennikiem, propagatorem
i głównym realizatorem wprowa-
dzanej obecnie reformy oświaty na
terenie województwa. Był przyjacie-
lem dzieci, młodzieży, pedagogów,
dyrektorów oraz pracowników zaj-
mujących się w gminach sprawami
oświaty – można powiedzieć, że żył
sprawami szkolnictwa i swoje talenty
wykorzystywał dla oświaty. Zawsze
uśmiechnięty, życzliwy i uczynny –
chętnie wszystkim służył radą i po-
mocą. I takim go zapamiętajmy.

W ostatniej jego drodze towa-
rzyszyło mu bardzo liczne gro-
no dzieci, młodzieży, nauczycie-
li, współpracowników, przyjaciół,

przedstawicieli miast i gmin,
instytucji i urzędów. Obec-
ni byli m.in. wiceminister
edukacji Wojciech Książek,
poseł Jacek Rybicki, woje-
woda pomorski Tomasz So-
wiński, ks. Stanisław Bogda-
nowicz. Udział w uroczysto-
ściach pogrzebowych wzięli
również dyrektorzy naszych
szkół, a samorząd gminy re-
prezentowali wójt i inspektor
ds. oświaty.

Niech spoczywa w Bogu.

S. D.
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ZIMĄ . . . NAD MORZE

1 lutego grupa 38 uczniów szkół
w Mierzeszynie i Drzewinie wyje-
chała na tygodniowe zimowisko do
Juraty. Już sama podróż dla niektó-
rych była wielką frajdą, dla innych
pasmem niezapomnianych przeżyć.
Wszyscy jednak myśleliśmy – co nas
czeka w Juracie? To, co zobaczy-
liśmy przerosło nasze oczekiwania.
Dzieci ulokowano w pokojach dwu-
osobowych z telewizorem, łazienką
i ubikacją. Cały ośrodek był ładnie
urządzony, a przede wszystkim, po-
łożony tuż nad morzem, w pięknym
parku dendrologicznym. Na począt-
ku dzieciaki, uradowane z telewizji,
na pamięć potrafiły wyrecytować kie-
dy i na jakim programie leci „se-
rial-tasiemiec”. Ale po paru dniach
wspólnego pobytu, nie ciągnęło do
telewizora, tylko do wspólnych zajęć.
Pierwszą naszą zasadą było korzy-
stanie ze świeżego powietrza. Space-
rowaliśmy bardzo dużo, oglądaliśmy
spustoszenia jakie poczynił sztorm.
Dzieci z przerażeniem
zwracały uwagę na tysiące
śmieci przyniesione przez
Bałtyk. Wspólnie mogli-
śmy również korzystać z si-
łowni (raj dla chłopców).

Niezapomnianym prze-
życiem były dyskoteki
– z najnowocześniejszymi
efektami świetlnymi. I tak
na marginesie – nasze
dzieciaki wspaniale potra-
fią się bawić – od prawie
przedszkolaczków do mło-
dzieży VIII klasy. A wi-
działam to, mimo że na
parkiecie śmiało i pew-
nie poruszali się sportow-
cy z obozu kondycyjnego,

nasi bawili się pięknie. Oprócz wypo-
czynku, rozrywki, wspólnie z dzieć-
mi uczestniczyliśmy we Mszach św.
w kościółku w Juracie. Malowniczy,
nowy kościół z pięknymi freskami ze-
wnętrznymi i wewnętrznymi. Nasza
dwukrotna wizyta bardzo ucieszyła
księdza proboszcza. W trakcie trwa-
nia zimowiska dzieci uczestniczyły
w zajęciach programu profilaktycz-
nego „Spójrz inaczej”. I chyba było
nam wszystkim dobrze ze sobą – bo
świadczą o tym łzy uczestników na
miejscu, już w domu.

A wszystko to, dzięki jednej osobie,
która potrafiła zorganizować środki
materialne, wyszukać wspaniały ośro-
dek. W imieniu opiekunów i młodzie-
ży serdecznie dziękuję pani Krystynie
Roda.

Prosimy o jeszcze!

Maria Sautycz

Wspomnienia z Juraty „Pełne fokarium”, praca
Marzeny Kuchnowskiej z Mierzeszyna.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, zapraszamy do kolejnej zabawy. Waszym zadaniem
jest wpisanie do krzyżówki znaczenia wyrazów i odgadnięcie zaszy-
frowanego hasła. Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie
do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 21 marca).

Życzymy miłej zabawy.

Poziomo:–
1A – Do spełnienia
1G – Księga liturgiczna
3C – Pokarm duchowy
5A – Pierwszy człowiek
5H – Moja, popełniona . . .
7A – Babel
7G – Plon, zbiór
9A – Starożytny zabytek
9G – Powszedni

11B – Dobra Nowina

Pionowo:–
A1 – Jeden z darów Trzech Króli
B9 – Zbudował Arkę
C1 – Najświętszy
F2 – . . . Święty
I1 – Inaczej Mesjasz
J9 – Pierwsza niewiasta
K1 – Uświęcająca, uczynkowa

Odczytaj zaszyfrowane hasło

1G 7K 5B 9I 1B 9C 10J 1J

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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POEZJA

Czas powrócić

Kamienie choć nie mówią,
wiek swój znają.
Szczęśliwe drzewa co dożyły starości,
widziały wiele.
Trwają z nimi w swej przyjaźni,
na dobre i na złe.
Tylu nas i ich wiele,
na jednym czy dwóch biegunach.
Wygraj pierwowzorze
czas przyjaźni ponagla
jednych i drugich
i całą resztę
a Bóg się ucieszy
błogosławiąc ziemi.

Jan Orczykowski

Pani nasza

Pani nasza, słodka Matko
bądź do nieba naszą kładką
i pokieruj na tę drogę,
którą iść ja z braćmi mogę.
Do Jezusa, który w chwale
liczy swą owczarnię stale
o każdego zatroskany
Pan nasz, Ojciec ukochany.
Podaj rękę utrudzonym
niewytrwałym i zwątpionym
bądź do nieba wszystkim kładką
Pani nasza, słodka Matko.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Marzec 1999

1. Za śp. Stanisława Chmielewskiego
2. Za śp. Kazimierza Krzos
3. Za śp. Kazimierza Dubielę
4. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne w parafii – z róży
św. Maksymiliana Kolbe –
p. Świerczek

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian
– z róży św. Marii Goretti –
Księdza

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

7. Za parafian, godz. 700

Za śp. Władysława Myszk,
godz. 830

Za śp. Leona, Jadwigę, Stanisława
Tiborskich, godz. 1100

Dziękczynna w 20-lecie urodzin
Agnieszki Marciniak oraz za
zmarłych z rodziny Marciniaków,
godz. 1700

8. Za śp. Jana, Frydę Bielskich,
Matyldę Alba i Ryszarda Pikulę

9. Dziękczynna i o błogosławieństwo
Boże w dalszym życiu, w 75-lecie
urodzin Gertrudy Dufke

10. Za śp. Albina Cylke i Zofię
Garczyńską

11. Za śp. Sylwestra Reimus
12. Za śp. Józefa Bachusz, w 10.

rocznicę śmierci
13. O błogosławieństwo Boże dla

solenizantek Krystyny Tkaczyk,
Krystyny Sroka, Krystyny
Dyksa, Krystyny Szymańskiej
i parafianek o tym imieniu

14. Za parafian, godz. 700

Za śp. Alojzego Ptach, godz. 830

Za śp. Mieczysława Butę i Kamila
Hościło, godz. 1100

Dziękczynna i o błogosławieństwo
Boże w dalszym życiu, w 80-lecie
urodzin Jadwigi Górskiej

15. Za śp. Mariannę i Stanisława
Gralla

16. Za śp. Józefa Karassek oraz za
zmarłych z tej rodziny

17. O błogosławieństwo Boże dla
Łukasza Baumgarta, w 18-lecie
urodzin, oraz za śp. Józefę
Tkaczyk

18. Za śp. Tadeusza Dudek,
Wolfganga Kaszubowskiego,
Teresę Karcz, Helenę Niemczyk

19. Za śp. Józefa Szymańskiego i za
zmarłych z rodziny Szymańskich

20. O szczęśliwe rozwiązanie,
z intencji p. Myszk

21. Za śp. Edwarda i Wiktora
Demskich, godz. 700

Za parafian, godz. 1100

22. Za śp. Mariannę i Stanisława
Gralla

23. Za śp. Tomasza Sławińskiego
oraz za zmarłych z rodziny
Sławińskich i Karczów

24. Za zmarłych z rodzin Myśliwiec
i Leszków

25. Dziękczynna i o błogosławieństwo
Boże w dalszym życiu, w 80-lecie
urodzin Marii Knitter

26. Za śp. Stanisława Kucharskiego
oraz za Piotra i Celinę Kusaj

27. Za śp. Stanisława Sienkiewicza
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28. Za parafian, godz. 700

Za śp. Leona Cieszyńskiego,
godz. 830

29. Za śp. Feliksa Srokę, 1. rocznica
śmierci

30. Za śp. Szczepana Goczkowskiego
31. Za śp. Agnieszkę i Annę z rodziny

Elmanowskich oraz za śp. Hertę
Streich

Pierwsza rocznica chrztu:
1 marca: Anna Maria Kiwacz oraz Piotr Jakub Żeligowski

Odeszli do wieczności:
6 marca: Pierwsza rocznica śmierci Henryka Kilasa
13 marca: Pierwsza rocznica śmierci Anny Szarmach
14 marca: Pierwsza rocznica śmierci Mieczysława Buty

21 lutego w wieku 43 lat zmarł nagle lekarz Krzysztof Dębicki,
pracujący w naszym ośrodku zdrowia, pod którego pieczą
znajdowali się przede wszystkim pacjenci z rejonu Sobowidza.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Podziękowanie Księdza Proboszcza

Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim rodzinom naszej parafii,
które poprzez zakup cegiełek przyczyniają się do godnego przyję-
cia Ojca św. Jana Pawła II w naszej Ojczyźnie. Zachęcam pozostałe
rodziny, aby również włączyły się w materialne przygotowanie tej
Apostolskiej Pielgrzymki.

ks. E. Szymański

Redakcja „Kany” z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży pisma przekazała
1000 zł na budowę Domu Pielgrzyma w Trąbkach Wielkich; 100 zł
przeznaczyła na zakup 5 cegiełek na przygotowanie pielgrzymki Ojca św.
do Ojczyzny; 100 zł ofiarowała dla Weronisi Lefańczyk na planowany
przeszczep wątroby; za resztę pieniędzy zakupiono papier do druku
„Kany” oraz nagrody dla dzieci za rozwiązania krzyżowek zamieszczanych
w naszym piśmie.

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


