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Chwalcie

łąki umajone,

Góry,

doliny zielone,

Chwalcie

cieniste gaiki,

Źródła

i kręte strumyki!

Co igra

z morza falami,

W powietrzu

buja skrzydłami,

Chwalcie z nami

Panią świata,

Jej dłoń nasza

wieniec splata.



W OCZEKIWANIU NA SPOTKANIE Z OJCEM ŚW.

Cała Polska włącza się w przygo-
towanie do pielgrzymki papieskiej,
która przewidziana jest w dniach
od 5 –17 czerwca 1999 r. Papież
rozpocznie pielgrzymkę w Ojczyź-
nie od Gdańska. Nasze przygoto-
wanie jest nie tylko organizacyjne,
ale przede wszystkim duchowe. To
duchowe przygotowanie obejmuje
wielostronne działania. 16-go dnia
każdego miesiąca odbywa się w jed-
nym z kościołów naszej archidiecezji
centralna stacja modlitewna pod
przewodnictwem ks. arcybiskupa
metropolity gdańskiego. Natomiast
w innych parafiach w duchowej
łączności z centralną uroczystością
modlimy się za Ojca św. W mie-
siącu maju podczas nabożeństw ku
czci Matki Bożej będą przybliżane
wiernym sylwetki 108 kandydatów,
których Ojciec św. zaliczy do gro-
na błogosławionych w niedzielę 13
czerwca br. podczas Mszy św. w War-
szawie.

W dniu 5 maja w Gdańskim
Seminarium Duchownym odbędzie
się sympozjum naukowe „Fides et
Ratio” w oczekiwaniu na Papie-
ża. Pod koniec maja w parafiach
odbywać się będą dni skupienia,
a w wielu rekolekcje i misje św.
w celu przygotowania wiernych na
spotkanie z Ojcem św. W naszym
kościele przewidziany jest w te dni
Apel Jasnogórski. Ks. Arcybiskup
proponuje, by w dniach od 30 maja
do 4 czerwca kapłani pełnili dyżury
w konfesjonałach, aby wszyscy wier-
ni mogli skorzystać z sakramentu

pokuty i z okazji spotkania z Ojcem
św. wszyscy przystąpili do Komunii
świętej. 5 czerwca o godz. 11.30
Ojciec św. wyląduje na lotnisku
w Rębiechowie. Przez 10 minut we
wszystkich kościołach Archidiecezji
bić będą wszystkie dzwony na powi-
tanie papieża. Odwołane są Msze św.
i nabożeństwa w godzinach popołu-
dniowych – mimo Oktawy Bożego
Ciała (Msza św. z procesją i Nowen-
ną odbędzie się w naszym kościele
przed południem).

Ojciec św. wjedzie na hipodrom
w Sopocie około godz. 16.15. Mszę
św. odprawi dla wszystkich wier-
nych o godz. 17.15. Nabożeństwo
oczekiwania w Sopocie rozpocznie
się już o godz. 14.00. Przygotowu-
ją go i poprowadzą młodzi kapłani
gdańscy. Włączą się w nie zespoły
młodzieżowe i chóry wraz z orkie-
strą. We Mszy św. weźmie udział 3
tys. chórzystów i 500 członków or-
kiestry. Teren będzie podzielony na
sektory ze swobodnymi dojściami,
będą też służby sanitarne. Trzy szpi-
tale pełnić będą ostre dyżury, w tym
Akademia Medyczna będzie gotowa
na ewentualne przyjęcie Papieża.
Na hipodromie sopockim przewi-
dziano cztery telebimy, czyli duże
ekrany telewizyjne, które ułatwią
zgromadzonym łączność z ołtarzem
papieskim.

Każdy udający się na spotkanie
z Ojcem św. będzie posiadał kartę
wstępu. Każda Metropolia przygo-
towuje pakiety pielgrzymkowe, to
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jest: książeczkę z pieśniami, mo-
dlitwami, które będą wykonywane
w czasie oczekiwania i podczas Mszy
św., kartę wstępu i chustę. Pakiet
będzie w cenie 5 złotych.

Będą one rozprowadzane przez
parafie od początku maja. Na par-
kingi dla autokarów i samochodów
osobowych potrzebne będą osobne
karty. Trzeba się zgłosić po nie

pod koniec kwietnia i w początkach
maja do księdza proboszcza.

Mamy możliwość dojazdu do So-
potu nie tylko samochodem, ale
i zamówionym autobusem. Weźmy
liczny udział w tym wyjątkowym
spotkaniu z „Piotrem naszych cza-
sów”.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Maj 1999

2 maja: Piąta Niedziela
Wielkanocna

Dz 6, 1– 7
1 P 2, 4 – 9
J 14, 1–12

Skałą i fundamentem chrześcijań-
stwa jest Chrystus. On jest Pa-
sterzem, który prowadzi nas przez
„bramę” śmierci do wiecznego ży-
cia. Kto za Nim idzie, już w tym
życiu cieszy się prawdziwą rado-
ścią i wolnością. Dzieje Apostolskie
w pierwszym czytaniu relacjonują
wybór 7 diakonów do posługiwania
ubogim. Liturgię pełnili Apostoło-
wie, a służbę ubogim pełnili diakoni.
Posługa ubogim trwa nieprzerwanie
w Kościele. Spełniają ją różne zako-
ny i instytucje kościelne.

Święty Piotr w liście skierowa-
nym do wiernych wskazuje na Chry-
stusa, który jest kamieniem wę-
gielnym, na którym Bóg zbudował
Kościół jako świątynię. Jej żywymi
kamieniami są wierni. To oni stano-
wią królewskie kapłaństwo. Na wzór

Chrystusa, który złożył Ojcu ofiarę
ze swojego życia, również wierni
jako „królewskie kapłaństwo” mogą
składać duchowe ofiary. Są nimi:
wiara, służba potrzebującym bra-
ciom, a nawet poświęcenie aż do
ofiary z życia, jeśli tego zażąda od
nas Bóg.

Chrystus jest naszą drogą, praw-
dą i życiem – czytamy w Ewan-
gelii św. Stopniowo odsłania swoim
uczniom plan zbawienia, czas swe-
go odejścia do Ojca i zapowiada
powtórny powrót. Ponadto daje im
obietnicę, że nie zostawi nas samy-
mi.

9 maja: Szósta Niedziela
Wielkanocna

Dz 8, 5 – 8. 14 –17
1 P 3, 15 –18
J 14, 15 – 21

Duch Święty nieustannie umacnia
Kościół. Stąd wieloraka jest dzia-
łalność Kościoła: praca misyjna, po-
woływanie różnych dzieł dobroczyn-
nych, czy wreszcie cierpienie prze-
śladowań.
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Po męczeństwie św. Szczepana
wybuchło w Jerozolimie pierwsze
prześladowanie. Wierni rozproszy-
li się po miastach głosząc wszę-
dzie Ewangelię. Szczególnie odzna-
czył się w gorliwości Filip, jeden
z siedmiu diakonów, który w Sama-
rii głosił Ewangelię i czynił cuda.
Apostołowie Piotr i Jan dopełnili je-
go dzieła przez umocnienie Duchem
Świętym. Było to pierwsze bierzmo-
wanie udzielone przez Apostołów.
W ten sposób umocnili wiarę i jed-
ność Kościoła. Niesłychane jest to,
że Samarytanie i Żydzi od wieków
nastawieni wrogo do siebie, dzięki
przyjęciu Ewangelii, zjednoczyli się
w Kościele Chrystusowym.

W drugim czytaniu z Listu św.
Piotra poznajemy, że chrześcijanin
to człowiek, który opowiedział się za
Chrystusem i w Chrystusie złożył
swoją nadzieję. Gdy spotka go nie-
sprawiedliwy sąd, wówczas powinien
zachować godną postawę w znosze-
niu cierpień, czerpiąc wzór z Chry-
stusa, który „przyszedł przecież do
swoich, a swoi Go odrzucili”.

Miłość do Chrystusa polega na
pełnieniu Jego woli. Ewangelia po-
ucza nas, że Jezus, choć niewidzial-
ny, jest blisko nas przez Ducha
Świętego. Św. Jan nazywa Ducha
Świętego „Parakletem”, czyli Pocie-
szycielem i obrońcą w niebezpie-
czeństwach, na które narażeni są
wierni w świecie.

16 maja: Siódma Niedziela
Wielkanocna

Dz 1, 12 –14

1 P 4, 13 –16

J 17, 1–11a

Jezus nie przyszedł, aby rozwiązać
wszystkie nasze życiowe problemy.
On przyszedł ukazać nam drogę
do Ojca. Tą drogą jest On sam.
On jest drogą Boga do człowieka
i drogą człowieka do Boga. Bóg stał
się dla nas widzialny w Chrystusie.
Kto widzi Chrystusa – widzi Boga.
Chrystus chce być widzialny dla
chrześcijanina w drugim człowieku,
który potrzebuje pomocy.

Po wniebowstąpieniu Jezusa
Apostołowie wrócili, być może do tej
samej sali, w której była Ostatnia
Wieczerza, i trwali na modlitwie ra-
zem z Maryją, oczekując umocnienia
Ducha Świętego. Warto podkreślić,
że Maryja jak kiedyś była obecna
przy kołysce Jezusa, którego zrodzi-
ła dla świata, tak teraz jest obecna
u początków rodzącego się Kościoła.
Tu mamy biblijne źródło oddawa-
nia czci Maryi jako Matce Kościoła
(święto Matki Kościoła).

W drugim czytaniu św. Piotr
streszcza naukę zawartą w swoim
liście do wiernych. Podkreśla, że
chrześcijanin wie, iż świat przemi-
ja i dlatego nie przywiązuje się do
rzeczy ziemskich. Gdy zaś staje się
uczestnikiem „cierpień Chrystusa”,
jest błogosławiony. Siłę wiary otrzy-
muje od Ducha Świętego.

Ewangelia dzisiejsza przytacza
część mowy pożegnalnej Jezusa
w Wieczerniku, zwanej modlitwą
Arcykapłańską. Zbawiciel modli się,
aby Jego ofiara krzyża osiągnęła
swój cel. Prosi Ojca, by uwielbił
Syna, by zachował uczniów od złego
i uświęcił ich. Wreszcie, by wszyscy
wierzący trwali we wspólnocie, na
wzór jedności Trójcy Świętej. Jezus
modli się za uczniów, a w nich –
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za wszystkich, którzy przyjmą wiarę
w Niego.

23 maja Niedziela Zesłania
Ducha Świętego

Dz 2, 1–11

1 Kor 12, 3b – 7. 12 –13

J 20, 19 – 23

Prawo Nowego Przymierza nie jest
wyryte na kamiennych tablicach
czy w księgach, ale w sercu człowie-
ka. Ono jest duchem ożywiającym
wspólnotę wierzących. W Starym
Testamencie Zielone Święta były ra-
dosnym świętem zbiorów – rodzajem
naszych „dożynek”. Dziś świętuje-
my nowe Zielone Święta. Ich tre-
ścią jest zesłanie Ducha Świętego
jako dopełnienie Wielkanocy. Zesła-
nie Ducha Świętego potwierdza, że
Jezus zmartwychwstał, wstąpił do
nieba, a zarazem stale jest obecny
pośród nas.

W gwałtownej wichurze i ogniu
zstąpił na Apostołów Duch Świę-
ty. Przeminęły zewnętrzne zjawiska,
ale pozostała nowa rzeczywistość.
Z garstki bojaźliwych uczniów po-
wstał prężny i szybko rozrastający
się Kościół misyjny. Odtąd tchnie-
nie Ducha Świętego idzie poprzez
całą historię Kościoła. Wciąż na no-
wo, w sposób niepojęty, dostrzegamy
Jego obecność i działanie. Na na-
szych oczach powstają również dzię-
ki tchnieniu Ducha Świętego nowe
wspólnoty neokatechumenalne, gło-
szona jest Ewangelia całemu świa-
tu, zwłaszcza dzięki pielgrzymkom
Papieża. Ludzie różnych orientacji
religijnych szukają tego co ich łączy,
a nie tego co ich dzieli.

W drugim czytaniu Duch Świę-
ty ukazany jest jako źródło jed-
ności chrześcijan. Cały Kościół ze
wszystkimi instytucjami i funkcja-
mi stanowi jeden wielki organizm
ożywiony Duchem Świętym. Jezus
daje nam Ducha Świętego. Gdy mó-
wi: „Pokój wam” – serce Apostołów
ożywia pokój i radość. Pokój i ra-
dość są owocami Ducha Świętego.
On sam jest największym dobrem
wielkanocnym. Mocą Ducha Świę-
tego uczniowie będą odtąd trwali
we wspólnocie, będą rozdawać łaski
zbawienia i odpuszczać grzechy.

30 maja Niedziela Trójcy
Najświętszej

Wj 34, 4b – 6. 8 – 9
2 Kor 13, 11–13
J 3, 16 –18

Najświętsza Trójca – jedność Trzech
Osób Boskich – zawsze pozostanie
największą tajemnicą. Do niepojętej
tajemnicy Boga należy także Jego
ustawiczne i niezmordowane trosz-
czenie się o człowieka. Nigdy nas nie
porzucił. Raczej Syna Swego wydał
na śmierć, jako okup i ofiarę za nas.

Bóg jest jeden w trzech Osobach.
Tę prawdę objawił nam Jezus, a za-
razem całą głębię miłości miłosiernej
Trójcy Świętej do nas.

W drugim Liście do Koryntian
św. Paweł wzywa do radości, bo
tworzymy jedną wspólnotę, czyli
Kościół. Wszędzie tam, gdzie ta
wspólnota się tworzy i działa, panu-
je radość, która pobudza do hojności
w dawaniu, lecz stawia wysokie wy-
magania w postępowaniu.

„Bóg posłał Syna na świat, aby
świat był przez Niego zbawiony”.

Bóg – Syn – Miłość, to tajem-
nice Trójcy Świętej, o której mówi
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Ewangelia. Miłość to nie uczucie,
lecz Osoba. Tą osobową miłością
jest Syn. Nie chce on „potępiać”
ale „zbawiać” świat. Kto zamyka się
na Boga, odcina się od Bożej Miło-
ści, sam się osądza i pozbawia źródeł
zbawienia. Jeśli tak trwa do śmierci,
sam się skazuje na potępienie.

ŚWIĘTA PAŃSKIE

13 maja: Wniebowstąpienie
Pańskie – uroczystość

Wniebowstąpienie Pańskie należy
do grupy dziesięciu świąt obchodzo-
nych w całym Kościele Powszech-
nym. W tym dniu chrześcijanin ma
obowiązek, jak w niedzielę, uczestni-
czyć we Mszy św. W Polsce święto to
zostało zniesione przez reżim komu-
nistyczny i dotąd nie jest przywró-
cone. Pan Jezus właściwie wstąpił
do nieba w chwili zmartwychwsta-
nia. Tylko do tego momentu zjawiał
się w widzialnej postaci niewiastom,
Apostołom, uczniom. 40. dnia po
zmartwychwstaniu na oczach Apo-
stołów uniósł się wzwyż i już więcej
się nie ukazał. Aniołowie zaś oznaj-
mili zdumionym Apostołom, że zjawi
się w widzialnej postaci przy końcu
świata jako Pan i Sędzia.

Dz 1, 1–11

Ef 1, 17 – 23

Mt 28, 16 – 20

Czas po zmartwychwstaniu Jezus
poświęcił na przygotowanie uczniów
do zadań, jakie bedą ich czeka-
ły w przyszłości. Nadeszła chwila
rozstania. Dał Apostołom ostatnie
polecenie, aby szli na cały świat

i głosili Ewangelię oraz dawali świa-
dectwo o Nim. „Będziecie Moimi
świadkami”. Św. Paweł zaznacza,
że Kościół, który On założył jest
nierozerwalnie związany z Chrystu-
sem, jako jego Głową. Kościół jest
zarazem tym miejscem, w którym
Chrystus obecny jest w świecie i dla
świata.

Św. Mateusz w Ewangelii wyja-
śnia, w jaki sposób Chrystus obecny
jest w Kościele z całą Boską władzą
i mocą. „Jestem z wami po wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt
28, 20). Pan Jezus posyła Apostołów
do całego świata, bo Jego Królestwo
nie ma granic. Stąd Kościół nie na
darmo nazywa się „katolicki”, czy-
li „powszechny”. Uczniami Jezusa
stają się przez chrzest nie tylko
poszczególni ludzie, ale całe narody,
i to tak długo, dopóki zachowują
„wszystko, co przykazał”.

ŚWIĘTA MARYJNE

3 maja: Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski – Głównej
Patronki Polski

Naród polski wielokrotnie w ciągu
swoich dziejów doświadczał szcze-
gólnej opieki Matki Najświętszej.
Moc tej opieki zajaśniała w cza-
sie bitwy pod Grunwaldem, a potem
podczas najazdu szwedzkiego na Pol-
skę. Naród zawdzięcza Jej wyjście
ze 125-letniej niewoli zgotowanej
przez trzech zaborców oraz zwycię-
stwo odniesione 15 sierpnia 1920 r.
nad wojskami bolszewickimi.

Po zwycięstwie nad Szwedami
król Jan Kazimierz dnia 1 kwiet-
nia 1656 r. uroczystym aktem oddał
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nasz kraj pod opiekę Matce Bożej,
proklamując Ją Królową Polski. Pa-
pież Pius XI w 1924 r. ustanowił
specjalne święto Najświęteszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski i polecił
je obchodzić w pamiętną roczni-
cę uchwalenia pierwszej Konstytucji
w dniu 3 maja. Papież Jan XXIII
ogłosił Najświętszą Maryję Pannę
Królową Polski i główną Patron-
ką naszej Ojczyzny, obok świętych
biskupów męczenników Wojciecha
i Stanisława.

Dz 6, 1– 7
1 P 2, 4 – 9
J 14, 1–12

24 maja: Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła – święto

Rdz 3, 9 –15. 20
Dz 1, 12 –14
J 2, 1–11 lub J 19, 25 – 27

Bóg chciał, by wcielenie Jezusa po-
przedziła zgoda Maryi, którą prze-
znaczył i wybrał na Matkę dla swego
Syna.

Maryja stanowi tu przeciwień-
stwo Ewy. Pierwsza niewiasta przy-
czyniła się do śmierci, druga – Mary-
ja przyczyniła się do życia. Zrodziła
Jezusa, który jest nowym Życiem.
Przez posłuszeństwo stała się przy-
czyną zbawienia dla siebie i dla
całego rodzaju ludzkiego. To co Ewa
zniszczyła przez nieposłuszeństwo,
Maryja naprawiła przez posłuszeń-
stwo i wiarę. Słusznie Kościół nazy-
wa Maryję Matką wierzących.

Maryja jest u początku dzie-
ła naprawy świata. Przez swoje
„fiat”, zrodziła światu Zbawiciela,
stała pod krzyżem i była w Wie-
czerniku z Apostołami na modlitwie

po Wniebowstąpieniu, gdy rodził się
Kościół. Stąd jest nazwana Mat-
ką Kościoła. Jezus założył Kościół,
a Ona jest Matką Jezusa, więc i Jego
dzieła, bowiem wspierała Apostołów
w początkach rodzącego się Kościo-
ła. Drogą do Boga jest Jezus Chry-
stus żyjący i działający, uświęcający
w Kościele. Matka Jezusa może
doprowadzić ludzkość do Kościoła,
więc do Boga. W tym znaczeniu jest
Ona ratunkiem dla ludzkości.

Papież Paweł VI, na prośbę bi-
skupów polskich, na zakończenie
III sesji Soboru Watykańskiego II,
w dniu 21 listopada 1964 r. ogłosił
Maryję Matką Kościoła. Episkopat
Polski ustanowił dzień dzisiejszy
świętem Maryi Matki Kościoła.

31 maja: Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny

W okresie między Zwiastowaniem
Pańskim (25 marca) a narodzeniem
św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)
Kościół czci pamiątkę nawiedzenia
św. Elżbiety przez Maryję. Były to
nie tylko odwiedziny Elżbiety jako
krewnej, ale jako matki ostatniego
Proroka Starego Testamentu, któ-
ry przygotował „drogę Panu”. Było
to spotkanie dwóch Matek, a nade
wszystko spotkanie Mesjasza ze swo-
im Poprzednikiem Janem. „Skądże
mi to, że Matka Pana mego przyszła
do mnie?”

„I poruszyło się dzieciątko w ło-
nie moim” – powie uradowana Elż-
bieta. Prawdę tę rozważamy przy
odmawianiu drugiej tajemnicy rado-
snej Różańca św.
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CZCIMY ŚWIĘTYCH

1 maja: św. Józefa Robotnika –
odpust w Postołowie

Św. Józef jest patronem kościo-
ła w Postołowie. Suma odpustowa
o godz. 11.00. Zaprasza serdecznie
ks. proboszcz Kazimierz Glama.

Św. Józef pracował w stałej łącz-
ności z Jezusem i Maryją. Jest on
wzorem spełniania obowiązków do-
mowych i zawodowych. Chrześcija-
nin powinien pamiętać, że pracując
w łączności z Jezusem spełnia nakaz
Boży „czyńcie sobie ziemię podda-
ną” (Ks. Rodzaju) i przygotowuje się
do życia wiecznego.

4 maja: św. Floriana

Jest on patronem miasta Krakowa.
Czczą go strażacy i hutnicy. Rów-
nież w naszym dekanacie znajdują
się jego relikwie w kościele para-
fialnym w Kolbudach. Św. Florian
jest patronem parafii kolbudzkiej.
Zapraszam strażaków na odpust do
Kolbud.

8 maja: Św. Stanisława Biskupa
Męczennika Głównego Patrona
Polski

Św. Stanisław urodził się w Szcze-
panowie około 1030 roku, a od 1071
roku był biskupem diecezji krakow-
skiej. Jako pasterz stał na straży
ładu moralnego wiernych. Prez to
popadł w konflikt z królem Bolesła-
wem Śmiałym i został zabity dnia
11 kwietnia 1079 r. podczas odpra-
wiania Mszy św. Jego kult szybko
się rozwinął, a w 1253 r. został
on ogłoszony świętym. Jego relikwie

są przechowywane w katedrze na
Wawelu.

6 maja: Św. Apostołów Filipa i Ja-
kuba

14 maja: Św. Macieja Apostoła.

WYDARZENIA

1 maja: odpust w Postołowie: Suma
odpustowa o godz. 11.00

***
3 maja: we wszystkich kościołach
ponowienie Aktu Oddania Polski
w Macierzyńską Niewolę Maryi.
Odpust w Lublewie.

***
4 maja: Swięto Patrona strażaków.
Okażmy strażakom wdzięczność za
ich trud i poświęcenie, które podej-
mują, by ratować domostwa, doby-
tek i życie ludzi zagrożonych przez
powódź i pożar.

Zapraszam w tym dniu drogich
strażaków na Mszę św. do nasze-
go kościoła, w którym tyle już lat
pokolenia strażaków pełnią straż
przy Grobie Pańskim, uczestniczą
w procesji rezurekcyjnej i odpusto-
wej. Zapraszam ich też na odpust do
Kolbud, gdzie spotykają się strażacy
z całego dekanatu.

***
6 maja: Pierwszy czwartek miesią-
ca – dzień modlitwy za kapłanów
i o powołania kapłańskie i zakonne.
Spowiedź św. dzieci miejscowych od
14.30, a rodziców dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św. od
15.30 do 17.30.

***
7 maja: Pierwszy piątek miesiąca,
spowiedź św. od 15.30 do 18.00.
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***
8 maja: Spowiedź św. dzieci przed
I Komunią św.:
� Klasa IIa od godz. 8.30;
� Klasa IIb od godz. 9.00;
� Dzieci z wiosek od godz. 9.30.

***
9 maja: uroczystość Pierwszej Ko-
munii św. w parafii. Uroczysta Msza
św. dla dzieci przystępujących do
Pierwszej Komunii św. o godz. 10.00,
a nabożeństwo popołudniowe dla
nich o godz. 16.00.

***
Od 9 maja do 16 maja – Biały
Tydzień. Dzieci przyjęte do I Ko-
munii św. przychodzą na Mszę św.
z mamusią lub tatusiem.

Intencje modlitwy:
� w poniedziałek dziękujemy za ła-

skę I Komunii;
� we wtorek dziękujemy rodzicom

za przygotowanie nas do I Komu-
nii;

� w środę dziękujemy modlitwą na-
szej pani wychowawczyni i na-
uczycielom;

� w czwartek modlimy się o powo-
łania kapłańskie;

� w sobotę oddajemy się w opiekę
Matce Bożej Trąbkowskiej.

***
26 maja – Dzień Matki. Pamiętajmy
w modlitwie o wyrażeniu wdzięczno-
ści naszym mamusiom. Starsi niech
wyrażą modlitwą wdzięczność swo-
im zmarłym rodzicom.

***
W maju będą Msze św. dla chorych:
� 5 maja (środa) godz. 9.00 w Klesz-

czewie u p. Nowaków

� 5 maja (środa) godz. 12.30 w Eł-
ganowie w szkole

� 6 maja (czwartek) godz. 9.00
w Czerniewie w szkole.

***
W niedzielę 11 kwietnia w kościele
Podwyższenia Krzyża Św. w Prusz-
czu Gdańskim odbyło się pierwsze
spotkanie formacyjne służby porząd-
kowej „Semper Fidelis”. Mężczyżni
z „Semper Fidelis” rozpoczęli tym
spotkaniem przygotowania do pod-
jęcia służby podczas nadchodzącej
pielgrzymki papieskiej w Polsce.
Z naszej parafii w szeregi służby
porządkowej weszli:
1. Edward Kaczmarek – moderator
2. Sławomir Banaczyk
3. Jerzy Brokos
4. Dariusz Brokos
5. Kazimierz Cieszyński
6. Daniel Karpiński
7. Krzysztof Kinder
8. Marcin Pirch
9. Krzysztof Szymański

10. Sławomir Surma
11. Wiesław Keler
12. Zbigniew Patelczyk
13. Marek Płocke
14. Tomasz Tysler
16. Adam Antkowiak
17. Łukasz Balcer
18. Zenon Orlikowski
19. Andrzej Chmielewski
20. Tomasz Zajączkowski
21. Robert Mućka
22. Tadeusz Leśniewski
23. Piotr Budnik

ks. E. Szymański
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
w Trąbkach Wielkich (fotoreportaż)
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MARYJA Z NAZARETU
POMAGA PRZYGOTOWAĆ ŚWIAT
na Wielki Jubileusz roku 2000

Jedną z form przygotowujących
wiernych do Wielkiego Jubileuszu
2000 roku jest światowa Peregryna-
cja Figury Maryi z Nazaretu. Orga-
nizatorami są Ojcowie Franciszkanie
z Ziemi Świętej, Bracia Mniejsi i Ka-
pucyni – stróże Sanktuarium w Lo-
reto we Włoszech. Figurę naturalnej
wielkości wyrzeźbili w drewnie ojciec
i syn – rzeźbiarze włoscy.

8 marca 1998 r. nastąpiła jej in-
tronizacja w Bazylice Zwiastowania
w Nazarecie. 15 kwietnia 1998 r. Oj-
ciec św. na Placu św. Piotra w Rzymie
ukoronował figurę diademem z 12
gwiazd. I rozpoczęła się wędrówka fi-
gury od kilku miast włoskich do wielu
już krajów świata. Maryja odwiedziła
już Egipt, Argentynę, Urugwaj, Bra-
zylię, Paragwaj, Stany Zjednoczone,
Bułgarię, Rumunię, Turcję, Rosję,
Kanadę, Irlandię, Wielką Brytanię,
Belgię, Danię, Norwegię, Szwecję,
Finlandię, Niemcy, Francję, Szwajca-
rię, Grecję, Ukrainę, Białoruś.

W dniach od 30 kwietnia do
8 maja br. będzie gościć w Czę-
stochowie w Sanktuarium Narodu
na Jasnej Górze. Majowe nawiedze-
nie poprzedzi inne nawiedzenie –
czerwcowa pielgrzymka Papieża do
Ojczyzny. Odczytujemy tu wyjątko-
wy znak Opatrzności. Matka Słowa,
Nazaretańska Dziewica Słuchająca
pragnie nas przygotować na słucha-
nie i przyjęcie słów Ojca św., które

do nas skieruje. Pragniemy, aby dni
obecności Maryi w znaku pielgrzy-
mującej figury stały się szczególnymi
dniami modlitwy o błogosławione
owoce kolejnej pielgrzymki Papieża
do Ojczyzny. Ufamy, że Maryja przy-
gotuje Kościół w naszej Ojczyźnie na
przyjęcie łask Wielkiego Jubileuszu
Odkupienia.

Po pobycie w Polsce pielgrzy-
mująca Figura pojedzie do Czech,
Słowenii, Chorwacji i Słowacji. Po
nawiedzeniu tych krajów powróci na
Boże Narodzenie 1999 r. do Betlejem
na otwarcie Roku 2000.

ks. E. Szymański
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MARYJA
najpiękniejszy i najcudowniejszy kwiat kobiecości

Dlaczego właśnie Ona została
wybrana spośród wielu panien, mo-
że i ładniejszych urodą, czy też
bogatszych w sensie materialnym.
Czymże to się wyróżniała i czym
zasłużyła na tak Wielką Chwałę.

W Jej dziewczęcym sercu kwitła
czystość, skromność i niewinność.
Niejeden młodzieniec z zachwytem
wpatrywał się w tę pannę czystą
i prawą, sprawiedliwą i pokorną,
również Józef, pragnąc Ją zdobyć.
W jakich okolicznościach dokonało
się tak wielkie dzieło? Ona po-
śród swoich prac jakie wykonywała
sumiennie i rzetelnie znajdowała
zawsze czas na modlitwę, każdą
możliwą chwilę przeznaczała Bogu,
rozmawiając z Nim w modlitwie.
Cudownie łączyła pokorę modlitwy
z uczciwym i rzetelnym wykony-
waniem swoich czynności – Bóg
wybiera to co najpiękniejsze, a więc
nie tylko zewnętrzne, ale i niewi-
doczne – duchowe.

Pewnego dnia gdy przebywała
na kolanach modląc się, posłyszała
szum, po chwili ukazała się postać
– Cudowne Objawienie Słowa Wcie-
lonego – Anioł; zatrwożona i wylęk-
niona tym wydarzeniem i widokiem
w pierwszej chwili szepcze: „jam
nie godna”, zaraz jednak pojmuje,
iż to właśnie przez Jej maleńkie
i delikatne dziewczęce ręce, pogod-
ne i niewinne serce ma się dokonać
Odkupienie – „jakże mi to skoro nie

znam męża”. Bóg nie wkracza gwał-
townie narzucając swoją wolę, daje
czas do namysłu, świadczy o tym
postać Anioła, który kojarzy się ze
światłem i czymś przepięknym, deli-
katnie ale jednak Mocą Swojego Ma-
jestatu wypowiada: „Znalazłaś łaskę
u Pana”. „Błogosławiona jesteś mię-
dzy niewiastami”. W tym momencie
dokonuje się: pod sercem Maryi za-
czyna tętnić życie, cudowne życie
– cudowne poczęcie. Jakże bardzo
wyraźne i widoczne działanie Ojca.
Z pokorą należy przyjmować Wolę
Bożą, gdyż taka postawa prowadzi
do szczęścia, do wypełniania rzeczy
cudownych i zdaje się niemożliwych
do pojęcia ludzkim umysłem. Przez
ręce i serce kobiece rozpoczyna się
życie – jaki zaszczyt dla kobiet –
ale również i męskie, gdyż Bóg
wybiera opiekuna Józefa, przema-
wiając również przez Anioła „nie
bój się poślubić”, daje Maryi wspar-
cie w postaci mężczyzny na trudy
wychowania.

Maryja i Józef wszystko to co
się dokonało i wypełniło świadczy
o ich czystości i niewinności – czyste,
piękne i kwitnące miłością serca – to
właśnie potwierdza dalsze ich życie
– gdyby tak nie było nie dokonało
by się tyle cudów.

Maryja, Matka i Jej obecność
przy Krzyżu: otrzymuje zadośćuczy-
nienie i wynagrodzenie za to co
niewinnie wycierpiała, gdyż w rę-
ce Jana przekazuje opiekę – „Oto
Matka Twoja” – Krzyż największa
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świętość, gdyż na nim dokonała się
dramatyczna walka dobra ze złem,
na Krzyżu dokonało się wszystko
– od tej chwili Chrystusowa Miłość
trwa i promieniuje – dopuszczajmy
do siebie tę łaskę, aby i nas dotykała

tak samo jak Ją. Maryjo tyś Matką
najcudowniejszą, Mocą Słowa Wcie-
lonego – żywego i wiecznego po
wszystkie dni.

Halina Kanka

OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI

Już tylko kilkadziesiąt dni dzieli
nas od przyjazdu Głowy Kościo-
ła Powszechnego do naszego kra-
ju. Czynione są ogromne starania
na przyjęcie Dostojnego Pielgrzy-
ma. Jest to jednak szczególny Gość.
Czy wystarczają tu tylko wyjątkowe
starania organizacyjne?! prześciga-
nie się w projektach budowy ołtarzy
i programy pobytu Ojca św. w po-
szczególnych miejscach?

Każda pielgrzymka Papieża ubo-
gaca wierzących katolików, wnosi
pokój w serca innych. Następca św.
Piotra podczas swych pobytów w Oj-
czyźnie nawoływał niejednokrotnie
do pokoju, do życia Ewangelią, do
„otwierania drzwi Chrystusowi”.

A jaką Polskę zastanie? Ponad
90% Polaków przyznaje się do Chry-
stusa, a tak wiele jest oszustwa,
chuligaństwa, brudnych słów, nie-
tolerancji, gwałtów i morderstw. Oj-
ciec św. oczekuje od nas – rodaków
nieustannej odnowy, miłości i wiary,
bowiem Bóg ukochał każdego z nas
i powierzył za nasze słabości i grze-
chy swego Jednorodzonego. Każdy

więc winien jest Mu wdzięczność
i opamiętanie.

Mieliśmy wiele przykładów na
przestrzeni lat szczególnych spo-
tkań z młodymi. Niejednokrotnie
sami młodzi wypowiadali się o swej
wielkiej fascynacji spotkaniami, głę-
bokimi przeżyciami i przemianami
ich samych. Oby tegoroczna wizyta
Piotra naszych czasów spowodowa-
ła przebudzenie, odnowę i poprawę.
Jeżeli młodzi zdołają wchłonąć go-
rące słowa Papieża: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze tej zie-
mi” i Jego osobisty przykład wielkiej
miłości bliźniego to jest nadzieja, że
zmieni się oblicze naszej Ojczyzny.
Starsze pokolenia używają już wy-
żej wspomnianych słów wskazując
na zmiany polityczne.

Potrzeba jednak, by słowa te
można było wypowiadać o codzien-
nym życiu Polaków, o postępowaniu
młodych, którzy są przyszłością na-
rodu.

Jan Trofimowicz, junior
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BUDOWA GROBU PAŃSKIEGO

Już od kilku lat Wielki Czwartek
jest dniem, który cały poświęcamy
budowie Grobu Pańskiego. Drugi
rok z kolei służył nam pomocą ko-
lega Przemysław Sautycz z synem
Krzysiem (VIII kl. SP w Czernie-
wie). Z chęcią przybyły do pomocy
dziewczynki Iza i Justyna Jaszew-
skie (IV i VIII kl. SP w Trąbkach
Wielkich), Kasia Marchewicz (I kl.
LO), a także Dawid Lewańczyk
(VIII kl. SP w Trąbkach Wielkich).

Prace rozpoczęły się od wcze-
snych godzin rannych i trwały do
17-tej.

Technika budowy Grobu Pań-
skiego jest wciąż ta sama, a jego
aranżacja wymaga dużej ilości ma-
teriału. Co roku potrzebujemy około

100 arkuszy szarego papieru, duże
ilości pinezek i szpileczek. Prace po-
legają na układaniu gniecionego pa-
pieru na ołtarzu bocznym w formie
groty. Jest to bardzo pracochłonne
i wymaga wielkiej dokładności.

Grób przyozdobiony został kwia-
tami ufundowanymi przez członków
Żywego Różańca i panią Anitę Ogó-
rek.

A może jest ktoś, kto ma inną wi-
zję Grobu Pańskiego? Nam jednak
jest żal, że to co tworzymy przez
wiele godzin istnieje w kościele tak
krótko.

Agata Caboń
Dorota Jaszewska
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WIELKI TYDZIEŃ W OBIEKTYWIE

Podobnie jak w roku ubiegłym,
w wielkopiątkowe popołudnie na
placu różańcowym i na terenie dro-
gi krzyżowej przy naszym kościele,
odbyło się Misterium Męki Pańskiej
zatytułowane „Sąd Nad Chrystu-
sem, w wykonaniu Grupy Teatral-
nej „Pomorania” z Warcza. Aktorzy
w stylowych strojach bardzo suge-
stywnie przedstawili przebieg pro-
cesu i sądu nad Chrystusem, Jego
drogę krzyżową i śmierć na krzyżu.

Na stronach 10 i 11 przedstawiamy
fotoreportaż z tego niezwykłego wi-
dowiska. Natomiast poniżej prezen-
tujemy migawki z wigilii wielkoso-
botniej, która w tym roku rozpoczę-
ła się o godz. 22.00 i zakończyła uro-
czystą Mszą św. Zmartwychwstania
Pańskiego z procesją rezurekcyjną
przy światłach pochodni i świec.

S. D.
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WIADOMOŚCI GMINNE

23 kwietnia odbyła się trzecia
w tym roku sesja Rady Gminy,
w trakcie której radni podjęli decy-
zje m.in. w następujących sprawach:
� dokonano zmian w budżecie gmi-

ny na 1999 rok;
� przyjęto sprawozdanie Zarządu

Gminy z wykonania budżetu w ro-
ku 1998;

� nie udzielono absolutorium Za-
rządowi Gminy za 1998 r.;

� powołano zastępcę wójta, którym,
na wniosek wójta w głosowaniu
tajnym, wybrano Adama Zarzyc-
kiego;

� zatwierdzono Regulamin Konkur-
su na stanowisko dyrektora szkoły
podstawowej i Gimnazjum w gmi-
nie Trąbki Wlk.;

� powołano składy komisji konkur-
sowych do przeprowadzenia kon-
kursów na stanowiska dyr. SP Eł-
ganowo i dyr. Gimnazjum w Trąb-
kach Wlk.;

� zatwierdzono „Program profilak-
tyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla gminy Trąbki
Wielkie na rok 1999”;

� powołano kierownika Gminnego
ośrodka Zdrowia w Trąbkach
Wlk., którym została dr Doro-
ta Bąk;

� podjęto uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia studium uwarun-
kowań i zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trąbki Wielkie;

� podjęto uchwałę w sprawie naj-
niższego wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wartości punktu dla

ustalenia wynagrodzenia pracow-
ników zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych naszej gmi-
ny (dotyczy to pracowników ob-
sługi szkół i pracowników Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej);

� podjęto uchwałę o wprowadzeniu
opłaty prolongacyjnej dla płatni-
ków podatków gminnych z wy-
jątkiem podatku rolnego – opłata
będzie obowiązywała przy udzie-
lanych przez wójta odroczeniach
podatków od 1 lipca 1999 roku;

***
8 kwietnia 50 rocznicę zawarcia

związku małżeńskiego (cywilnego)
obchodzili Państwo Urszula i Zyg-
munt Sielscy z Sobowidza. Jubilaci
ślub kościelny zawarli w 1946 roku
w Miłobądzu, a ślub cywilny w USC
w Trąbkach Wlk. w roku 1948. Wy-
chowali 12 dzieci (8 córek i 4 synów)
i doczekali się 34 wnuków oraz 8
prawnuków. Skromna uroczystość
z tej okazji odbyła się w ich domu.
Wójt gminy, w towarzystwie prze-
wodniczącego rady gminy Mariana
Płotki i kierownika USC Ludwi-
ki Zdun, wręczył Jubilatom medale
za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznane przez Prezydenta RP. Ży-
czenia i upominki od władz samo-
rządowych przekazał Pan Marian
Płotka. Tę miłą uroczystość zakoń-
czono przy kawie, a wspomnieniom
z minionych lat nie było końca. Do
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Państwo Urszula i Zygmunt Sielscy.

życzeń dla Jubilatów przyłącza się
również redakcja „Kany”.

***
29 marca miała miejsce nieco-

dzienna uroczystość. 95-lecie uro-
dzin obchodził Alojzy Burak z So-
bowidza. Z tej okazji szacownego
Jubilata odwiedził wójt w towa-
rzystwie kierownika GOPS Krysty-
ny Rody i pracownika socjalnego
Grażyny Wysieckiej. Były kwiaty,
upominek oraz życzenia wszelkiej
pomyślności, a przede wszystkim
zdrowia. Pan Alojzy wraz z żoną
pochodzą z tzw. kresów wschod-
nich, a do Sobowidza przybyli po
II wojnie światowej. Pan Alojzy jest
obecnie najstarszym mieszkańcem
naszej gminy. Do życzeń dla Ju-

bilata dołącza się oczywiście nasza
redakcja.

***
Z dniem 15 kwietnia Zarząd

Gminy powierzył Mariuszowi Pa-
radeckiemu stanowisko dyrektora
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich,
do czasu rozstrzygnięcia konkur-
su na to stanowisko, upoważnia-
jąc go jednocześnie do podejmowa-
nia wszelkich czynności związanych
z uruchomieniem gimnazjum. Na-
leży dodać, że Mariusz Paradecki
jest jedynym kandydatem, który
przystąpił do konkursu na to sta-
nowisko, ogłoszonego przez Radę
Gminy.

***
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Jubilat Alojzy Burak z żoną i synową przy urodzinowym stole.

Rezygnację z funkcji sołtysa wsi
Gołębiewo Średnie złożyła Krysty-
na Maćków. W tej sytuacji, zgodnie
ze statutem sołectwa, Zarząd Gmi-
ny zwołał na 22 kwietnia zebra-
nie mieszkańców tego sołectwa, aby
dokonać wyboru nowego sołtysa.
W trakcie zebrania mieszkańcy jed-
nomyślnie udzielili wotum zaufania
pani sołtys i w tej sytuacji wycofała
ona swoją wcześniejszą rezygnację.

***
Na zebraniu wiejskim w Drzewi-

nie w dniu 16 kwietnia mieszkańcy
odwołali z funkcji sołtysa Zenona
Gutkowskiego, który pełnił te obo-
wiązki ponad 30 lat. Na tym samym
zebraniu mieszkańcy wybrali nowe-
go sołtysa, którym została Henryka
Kępska.

***

Z inicjatywy Zarządu Powiato-
wego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Powiatu Gdańskiego
(ZP ZOSP) 23 marca w Urzędzie
Gminy w Trąbkach Wielkich od-
było się posiedzenie zarządu gmi-
ny poświęcone problematyce ochro-
ny przeciwpożarowej. Na spotkanie
przybyli zaproszeni goście w oso-
bach: prezesa ZP ZOSP Mirosła-
wa Czernisa, będącego jednocześnie
wiceprzewodniczącym Rady Powia-
tu, Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej brygadie-
ra Marka Warakomskiego, preze-
sa Zarządu Gminnego OSP Ada-
ma Zarzyckiego (sekretarza gmi-
ny), Komendanta Gminnego OSP
Eugeniusza Markowskiego (radne-
go i członka zarządu gminy), prze-
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Laureaci konkursu plastycznego wraz z opiekunką na wystawie najlepszych prac
w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.

wodniczącego Rady Gminy Mariana
Płotki oraz przedstawicieli poszcze-
gólnych jednostek OSP z terenu
gminy. Tematem obrad była analiza
bezpieczeństwa pożarowego w na-
szej gminie, problemy i plany po-
szczególnych jednostek OSP, współ-
praca z państwową strażą pożarną
oraz sprawy związane z planem
powołania zintegrowanego systemu
ratowniczego powiatu gdańskiego
w kontekście organizacji krajowego
systemu ratowniczego.

***
Kolejny sukces odniosły dzieci

ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich. Z okazji 50-lecia Rady Eu-
ropy, Narodowy Komitet Konkursu
„Europa w szkole” pod przewodnic-
twem Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, zorganizował ogólnopolski
Europejski Konkurs Szkolny pod

hasłem: „Prawa człowieka i ja”. Na
szczeblu województwa Pomorskiego
organizatorem konkursu było Po-
morskie Kuratorium Oświaty. Do
Komisji oceniających wpłynęło łącz-
nie 729 prac z 68 szkół i placówek.
Z tej liczby do ogólnopolskiego eta-
pu zakwalifikowano 75 prac, z czego
5 prac plastycznych jest autorstwa
uczniów naszej szkoły: Iwony Ka-
mińskiej z Trąbek Wielkich – 2
prace, Doroty Szypicy z Ełgano-
wa, Małgorzaty Dziemińskiej z Trą-
bek Wielkich i Dawida Lewańczyka
z Trąbek Wielkich – po 1 pra-
cy. Prace te zostały wykonane pod
kierunkiem i opieką nauczycielki
plastyki Moniki Beyer. 25 marca
w Nadbałtyckim Centrum Kultury
w Gdańsku odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom szcze-
bla wojewódzkiego oraz otwarcie
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wystawy nagrodzonych prac w Ra-
tuszu Staromiejskim w Gdańsku.

Doceniając ten sukces, zarząd
Gminy ufundował dodatkowe nagro-
dy dla uczniów i ich opiekunów,
a wręczenie tych nagród miało miej-
sce w trakcie uroczystości wojewódz-
kiej w Gdańsku. Należy podkreślić,
że również nasza Szkoła Podstawo-
wa została wyróżniona w kategorii
szkół podstawowych.

***
Przedsiębiorstwo Zagraniczne

Farmaceutyczno-Kosmetyczne „Oce-
anic” Zakład Produkcyjny w Trąb-
kach Małych, wystąpiło do Zarzą-
du Gminy z inicjatywą zatrudnie-
nia około 20 osób – inwalidów II
i III grupy. We współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
wytypowano osoby i listę przekaza-
no do Zakładu. Mamy nadzieję, że
plany te zostaną zrealizowane i ta
pożyteczna inicjatywa zwiększenia
zatrudnienia przyniesie stałą pracę
najbardziej jej potrzebującym.

***
Zarząd Gminy przyznał stypen-

dium Jadwidze Pawelec z Postoło-
wa, uczennicy I klasy Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.
– średnia jej ocen w I półroczu
wyniosła 4,3.

***
W związku z zaplanowanymi na

ten rok obchodami 50-lecie jednostki
OSP w Ełganowie, Zarząd Gminy
zlecił wykonanie sztandaru, który
będzie nadany tej jednostce w lipcu,
podczas obchodów jubileuszu.

***
Znaczący sukces w biegach prze-

łajowych odniosła uczennica Szkoły

Podstawowewj w Drzewinie Malwi-
na Matynia (13 lat). Na rozegranych
20 marca XXXIV Ogólnopolskich
Biegach Przełajowych rozegranych
w Skórczu, Malwina zajęła 8 miejsca
(na 84 uczestniczki) na dystansie 800
m w grupie dziewcząt młodszych.
Opiekunem młodej sporstmenki jest
nauczyciel wf w tej szkole Krystian
Latoszewski.

***
Po prawie 2-letniej przerwie, 18

kwietnia A-klasowy zespół „Orlęta”
Czerniewo rozegrał ligowy mecz na
rozbudowanym i zmodernizowanym
boisku w Czerniewie, odnosząc zwy-
cięstwo 2:0. Mamy nadzieję, że bo-
isko to wykonane znacznym nakła-
dem pracy i kosztów, będzie służyło
przez wiele lat wszystkim chętnym.

***
11 kwietnia, na boisku w Trąb-

kach Wielkich, rozegrano 2 towa-
rzyskie mecze trampkarzy (rocznik
1985) pomiędzy zespołami „Orzeł”
Trąbki Wielkie i BLC „Adler” z Ber-
lina. W tym przypadku wyniki (zwy-
cięstwo i remis) nie są najważniejsze,
ale nawiązane kontakty przez mło-
dzież na niwie piłkarskiej mogą przy-
nieść wielorakie korzyści w przyszło-
ści. Strona niemiecka była bardzo
zadowolona z pobytu u nas i zade-
klarowała, że w najbliższym czasie
wystosuje zaproszenie do złożenia
rewizyty. Życzymy powodzenia.

***
Dobiegają końca roboty zaplano-

wane na br. przy rozbudowie ośrodka
zdrowia w Trąbkach Wielkich.

***
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Wspólne zdjęcie piłkarzy i działaczy z Trąbek Wielkich i Berlina.

Zaawansowanie robót przy rozbudowie ośrodka zdrowia w Trąbkach Wielkich –
19 kwietnia 1999 r.
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W związku z protestami miesz-
kańców Granicznej Wsi i proble-
mami natury technicznej, inwestor
zmienił lokalizację wieży telefonii
komórkowej Era GSM w tej wsi.
Mamy nadzieję, że nowa propozycja
spotka się z aprobatą mieszkańców.

***
15 kwietnia Zarząd Gminy do-

konał oględzin gruntów należących
do gminy pod kątem ich przydat-
ności pod zabudowę mieszkaniową.
Na tej podstawie przygotowane zo-
staną projekty podziału gruntów
na działki budowlane. Tereny takie
znalazły się w Trąbkach Wielkich,
Kleszczewie i Kłodawie. W naj-
bliższym czasie podobny przegląd
zostanie dokonany w następnych
miejscowościach. Po wycenie przez
biegłego działki zostaną przezna-
czone do sprzedaży w przetargach.

Pierwsze z nich będą do nabycia
jeszcze w tym roku.

***
21 kwietnia w szkole w Trąb-

kach Wielkich odbył się koncert
kapeli góralskiej „Kośne Hamry”
z Poronina. Czteroosobowy zespół
wokalno-instrumentalny zaprezen-
tował góralską muzykę, śpiew i ta-
niec oraz opowiadania i dowcipy –
oczywiście w gwarze podhalańskiej.
Szkoda, że nie dopisała publicz-
ność, ponieważ bardzo rzadko ma-
my okazję do podziwiania muzyki
góralskiej na żywo, i to na północy
kraju, tym bardziej, że zespół ten
jest jedną z najlepszych kapel na
Podhalu.

S. D.

Występ gości z Podhala w szkole w Trąbkach Wielkich.

24



DLA DZIECI

Drogie dzieci, zapraszamy do kolejnej krzyżowki. Rozwiązania
z kuponem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu
(do dnia 23 maja).

Litery w oznaczonych polach, odpowiednio uporządkowane,
utworzą nazwę miejscowości, w której objawiła się Matka Boża.
W rozwiązaniu należy podać miejscowość i napisać, komu Maryja się
tam objawiła.

Życzymy dobrej zabawy.

1 4

2

3 1

4

5 5

6

7 2

8

9 3

10

11

12 6

1. . . . z makiem, z pasternakiem

2. Popularny aktor lub piosenkarz

3. Gra sportowa lub sweter

4. Pierwsza litera alfabetu greckiego

5. Imię pierwszego człowieka

6. Dzień, miesiąc, rok

7. Najmniejsza cząstka materii

8. Matka – pieszczotliwie

9. Ogrodzenie zbite z desek

10. Duża ławka

11. Jabłko, gruszka, śliwka itd.

12. Pieniądze zbierane podczas Mszy św.

1 2 3 4 5 6

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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WIERSZE

Wartość bez wartości

Złocisz dłoń
oplatasz szyję
kamienie przygarniasz
wartość tego to nasz wymysł
reszta też jest marna.
Obleczony w te różności
dodatki dziwaczne
czas nadejdzie
stwierdzisz wówczas
one są niesmaczne.
Bo cię rażą, uwierają
schniesz pod ich ciężarem
trzeszczysz cały –
coś powiedział
po co ja je miałem.

Jan Orczykowski

Z własnej winy

Zapłakał człowiek
Nie raz może płakać
Czemu?, więc pieści
Diabelskie nasienie
Ma słodkie piękno
Lecz grzebie w padlinie
I jak zajadle
Choć go nikt nie goni
A on wciąż miesza
Bat kręcąc na siebie
Wkoło ciemności
Sam sobie serwuje
Znowu więc płacze
Jak szczerze, to dobrze
Zawsze ma szansę
Być naprawdę sobą.

Jan Orczykowski

26



INTENCJE MSZY ŚW. Maj 1999

1. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Anieli Salawy – p. Szostek

2. Za śp. Aleksandra Ulatowskiego,
godz. 700

Za śp. Annę i Aleksandra
Jaworskich, godz. 830

Za śp. Zygmunta i Bolesława
Azarowicz, godz. 1100

3. Za śp. Pawła Formellę, godz. 700

Za śp. Juliannę i Gabrielę
Abram, godz. 830

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 1100

4. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

5. Za śp. Danutę Lewańczyk
i zmarłych z tej rodziny

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

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

8. W pewnej intencji, z rodziny
Zulewskich (Czerniewo)

9. Za śp. Józefa, Stanisławę
z rodz. Dopierałów i za śp. Zofię
Walkiewicz, godz. 700

Za śp. Marię i Stanisława Wilk,
godz. 830

O błogosławieństwo dla dzieci
przystępujących do Pierwszej
Komunii św. i ich rodziców,
godz. 1000

10. Za śp. Sylwestra Reimus

11. Za śp. Zofię Barbarę, Teresę
Kusaj i zmarłych z tej rodziny

12. Za śp. Stanisława Kromer,
6. rocznica śmierci

13. Za śp. Irenę Kilas, 2. rocznica
śmierci

14. Za śp. Łucję Selka
15. Za zmarłych z rodziny

Zulewskich i Kuper
16. Za śp. Tadeusza Bartos,

9. rocznica śmierci, godz. 700

Za zmarłych z rodziny Ptach
i Elwart, godz. 830

Za śp. Zofię Gołembiewską,
godz. 1100

17. Za śp. Władysława Knitter
18. Za śp. Józefa Szostek,

4. rocznica śmierci
19. Za śp. Łucję Jaszewską i za

zmarłych z rodz. Młyńskich
20. Za śp. Jolantę Kopicką
21. Za śp. Zenona Szwoch,

4. rocznica śmierci
22. W pewnej intencji, z int.

Krystyny Sienkiewicz
23. Za śp. Urszulę Salewską

i za śp. Helenę Sródkowską,
godz. 700

Za śp. Alfonsa Zulewskiego
i za zmarłych z rodz. Blokus,
godz. 830

Za śp. Romana Niedźwiedź,
godz. 1100

24. Za śp. Magdalenę, Józefa,
Alfreda Karassek, godz. 1000

25. Za śp. Janinę i Wacława Lipów
26. Za śp. Katarzynę Iwanowicz,

1. rocznica śmierci
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27. Za śp. Pawła i Minę Wenzel oraz
za zmarłych z tej rodziny

28. Za zmarłych z rodziny
Tiałowskich i Jasiulewicz

29. Za śp. Genowefę Bożek
i śp. Halinę Kozak

30. Za zmarłych z rodziny
Cesarczyków i z rodziny Reszke,
godz. 700

Za śp. Pelagię Bławat, godz. 830

Dziękczynna w 60-lecie
urodzin Huberta Lewańczyka,
godz. 1100

31. Za śp. Szczepana Goczkowskie-
go, 8. rocznica śmierci

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa:

10 maja: 20 rocznica sakramentu małżeństwa
Janiny i Waldemara Doroch
18 maja: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Sabiny i Zygmunta Nakielskich
18 maja: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Marii i Tadeusza Bławatów

Odeszli do wieczności:
3 maja: Pierwsza rocznica śmierci śp. Pawła Formelli
26 maja: Pierwsza rocznica śmierci śp. Katarzyny Iwanowicz

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


