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Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę

w dniu ostatecznym. (J 6, 54)



LISTOPADOWE REFLEKSJE

Listopad w przyrodzie odzwier-
ciedla nasze szybko przemijające
życie. To przemijanie wyrażamy nie-
kiedy przy rozstaniu: „Jak szybko
mijają chwile, jak szybko mija czas.
Za rok, za dzień, za chwilę, razem
nie będzie nas”.

Czas przemijania szczególnie
podkreślają groby na cmentarzu,
licznie nawiedzane w listopadowe
dni. Groby naszych dziadków, ro-
dziców, a niekiedy i naszych dzieci
przybliżają prawdę, często wyraża-
ną w homiliach: „Kim ja jestem, tym
ty będziesz”. Będziesz spoczywał też
na cmentarzu, może za rok, a może
prędzej. Wystarczy przejść w mo-
dlitewnym skupieniu wśród mogił,
spojrzeć na napisy. Uderzają w nich
dwie rzeczy. Pierwsza, to prawda,
że wielu tu spoczywających śmierć
zabrała w kwiecie życia, w mo-
mencie, którego się nie spodziewali.
Stąd Chrystusowe zaproszenie do
czujności. „Czuwajcie”, potwierdza-
ją mogiły, w których spoczywają
zmarli w kwiecie życia.

Druga rzecz, to emanująca z tych
grobów, napisów wiara w życie
wieczne. Inaczej – w życie po życiu.
Wprost wyczuwa się wyraźne woła-
nie o modlitwę za nich. Proszą choć
o jedno Zdrowaś Maryjo.

Naszą miłość do tych co odeszli,
a których ciała spoczywają w gro-
bach, wyrażamy na wiele sposobów.
Jedni stawiają im kosztowne po-
mniki. Niekiedy dla oka ludzkiego.
Tak można sądzić o tych, którzy

nigdy nie poproszą kapłana o Mszę
św. w intencji zmarłych.

Inni w drodze do kościoła lub
urzędu, albo w wolnych chwilach
nawiedzają mogiły krewnych, sta-
wiają znicze i świeże kwiaty. Można
zaobserwować, że wielu przycho-
dzących na cmentarz wcale się nie
oddaje modlitwie.

Jeszcze inni przybywają tam
w zadumie, zamyśleniu i z modlitwą
na ustach, dziękują za wszystko, co
dzięki nim zdobyli i proszą dla nich
o pokój i radość wieczną. Ci pamię-
tają o Mszy św. w rocznicę śmierci,
a niekiedy dodatkowo w dniu uro-
dzin czy imienin. Tych powinno być
najwięcej, ale śmiem (z doświadcze-
nia duszpasterskiego) twierdzić, że
tak nie jest.

Nasza pamięć o bliskich zmar-
łych i wdzięczna do nich miłość
niech wyrazi się też w wielkim sza-
cunku do tej nekropolii, jaką jest
każdy cmentarz parafialny czy ko-
munalny. Niech ten szacunek nie
ogranicza się do jednej konkret-
nej mogiły, ale dotyczy wszystkich
grobów.

Przeczy szacunkowi dla zmar-
łych:
a) przy porządkowaniu grobów bli-

skich zaśmiecanie innych gro-
bów,

b) hałaśliwe zachowanie na cmen-
tarzu; cmentarz to miejsce świę-
tej ciszy,
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c) kradzieże kwiatów i innych
przedmiotów; przez to wyrzą-
dzamy duchową krzywdę spoczy-
wającemu i Pan Jezus wypomni
nam to na sądzie Bożym,

d) brak troski o piękno, estety-
kę, czystość całego cmentarza,
do której powinni poczuwać się
wszyscy, których krewni tam spo-
czywają.
Nasz dług wdzięczności wobec

zmarłych wyraźmy nie przez drogie
trumny, wieńce, uroczyste przyjęcie
po pogrzebie, bogaty pomnik, ale
przez modlitwę. Zmarli potrzebują
modlitwy. My kapłani obserwujemy
z troską, jak zanika wśród wiernych
majestat umierania i śmierci. Roz-
wój lecznictwa sprawia, że wielu
chorych karetka pogotowia zabiera
z domu bez otrzymania sakramentu
chorych. W szpitalu nikt o to nie
zapyta, w obawie o zestresowanie
chorego. I umiera tam opuszczony,
samotnie. A potem to już zajmuje
się zmarłym „przemysł usług po-
grzebowych”. Do historii przeszła
praktyka, gdy synowie nieśli trum-
nę z ciałem mamusi czy tatusia na
miejsce spoczynku.

Drodzy Parafianie, niech na-
sza wdzięczność zmarłym i pamięć
o nich przejawia się przede wszyst-
kim we Mszy św. Tu sam Chrystus
wstawia się do Ojca Niebieskiego za
tymi, których Mu polecamy w Eu-
charystycznej ofierze.

Nie jest zbyt wielkim poświę-
ceniem raz w roku poprosić o od-
prawienie Mszy świętej za bliskich
zmarłych, z okazji rocznicy śmier-
ci, urodzin czy imienin. Jeżeli nie
pamiętamy o Mszy św. w ich in-
tencji, to czy inni będą się kiedyś

modlić za nas? Wartość Mszy św.
nie ma granic. Nie bez podstaw jest
mniemanie, że zmarłemu jest ona
tym większą pomocą, im za życia
bardziej ją cenił.

Niekiedy wierni stawiają kapła-
nowi żenujące pytanie: „Ile kosztuje
Msza święta”? Msza dziś jest ofiarą
Chrystusa i nie da się jej ocenić.

W tę ofiarę Chrystusa proszący
włącza swoją ofiarę. Składa więc
ofiarę na jaką go stać. Ma ona też
wyrazić miłość do tych, w intencji
których ją ofiarujemy i wdzięczność
zarazem.

Cenną pomocą duszom w czyść-
cu cierpiącym jest Komunia św.
przyjęta w ich intencji i za nich
ofiarowana.

W pobożności wiernych przyjął
się zwyczaj „zaduszek”. Wypisuje-
my na kartkach imiona zmarłych
i polecamy ich szczególnej modlitwie
Kościoła. Kościół święty pomaga nie
tylko żyjącym swoim dzieciom, ale
i oczekującym w czyśćcu zbawienia.
Dlatego w każdej Mszy św. modli się
za zmarłe swoje dzieci. Nadto, na
mocy zasług Chrystusa i świętych,
pozwala dla nich zyskiwać odpusty,
czyli darowanie im kary czyśćcowej.

Rozważając prawdę o przemija-
niu, nie bójmy się myśli o własnej
śmierci. Pan Jezus przypomina, że
ona może nas przedwcześnie za-
skoczyć. Dlatego aktualne jest Jego
wezwanie do czujności: Niech czę-
sto tematem naszej modlitwy będzie
prośba o szczęśliwą śmierć. Zwłasz-
cza starszych proszę, by w tym
duchu uczęszczali, także w dni po-
wszednie, na Mszę św., która jest
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najdoskonalszą modlitwą. Kto nie
może być często na Mszy św. z po-
wodu odległości czy zdrowia, niech
na różańcu wyprasza dla siebie
i swoich bliskich łaskę szczęśliwej
śmierci. Mniej poświęćmy czasu na
oglądanie bezsensownych nieraz fil-
mów, a znajdzie się więcej czasu dla
uświęcenia duszy. Przypomnijmy so-
bie tutaj prawdę: „Jaka śmierć, taka
wieczność”.

Wreszcie listopad wprowadza
nas w Adwent. Adwent rozumia-

ny nie tylko jako przygotowanie
do Bożego Narodzenia, ale i do
wejścia w Jubileusz dwutysiąclecia
wiary. Na godne wejście w ten Ju-
bileusz przygotują nas tegoroczne
rekolekcje adwentowe, pierwszy raz
urządzane w naszej parafii. Niech
one pomogą nam z czystym ser-
cem i w łasce uświęcającej wkroczyć
w trzecie tysiąclecie wiary.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Listopad 1999

7 listopada: 32 Niedziela
zwykła

Mdr 6, 12 –16

1 Tes 4, 13 –18

Mt 25, 1–13

Teksty liturgiczne dzisiejszej Mszy
św. kierują naszą uwagę na powtór-
ne przyjście Chrystusa. On przy-
szedł na świat, rodząc się z Maryi
Dziewicy, gdy ludzie najmniej się
tego przyjścia spodziewali. Przyj-
dzie powtórnie „z wielką mocą”
i w chwale, w czasie gdy najmniej
będziemy tego przyjścia oczekiwali
i w czasie, który sam wyznaczy.
W sposób sakramentalny Pan Jezus
jest z nami i spotykamy się z Nim
we Mszy św. oraz gdy przyjmuje-
my sakramenty święte. Dzisiejsze
pouczenie św. Pawła i przypowieść
Pana Jezusa o 10 pannach zachę-
cają do nieustannej gotowości na
spotkanie z Panem.

14 listopada: 33 Niedziela
zwykła

Prz 31, 10 –13. 19 – 20. 30 – 31

1 Tes 5, 1– 6

Mt 25, 14 – 30

W pierwszym czytaniu ukazany jest
poemat o dzielnej, wręcz idealnej
niewieście, która odznacza się mą-
drością, pracowitością i roztropno-
ścią. Jest skarbem dla męża i całego
domu.

Podobnie jak w poprzednią nie-
dzielę św. Paweł zachęca do czuj-
ności. Nie tak ważny jest czas po-
wtórnego przyjścia Pana, jak ważne
jest samo wydarzenie. On przyjdzie.
Nie możemy dać się pogrążyć w pi-
jaństwie i innych nałogach, aby nie
zostać odrzuconym na zawsze.

Każdy z nas obdarzony jest ta-
lentami (Ewangelia). Ich różnorod-
ność jest wielka. Pan się opóźnia,
ale powróci nagle, by się rozliczyć
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z przydzielonych nam talentów, czy-
li darów. Nie ma tu mowy o zapłacie
– bo jesteśmy tylko sługami, ale
o nagrodzie, ponieważ Bóg jest hoj-
ny. Talent to 34,272 kg złota lub
srebra.

21 listopada: 34 Niedziela
zwykła, Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata

Ez 34,11–12.15 –17

1Kor 15,20 – 26.28

Mt 25,31– 34

Czytania dzisiejsze podkreślają ab-
solutne pierwszeństwo Chrystusa
nad całym stworzeniem. Wszystko
istnieje dzięki Niemu. On jest mocą
i sercem wszystkiego co stworzone.
W Nim rozpoczął się powrót ca-
łego stworzenia do Boga. On jest
jedynym Pasterzem, najpierw Izra-
ela, a także i nas. „I inne owce
znam, które nie są z tej owczar-
ni” (pierwsze czytanie). Bóg prze-
mawiał do ludzi przez proroków,
a na końcu przemówił przez swoje-
go Syna Jezusa Chrystusa. Dał Mu
władzę, moc, godność królewską,
kapłańską i pasterską. On osta-
tecznie zwycięży grzech i śmierć.
Zwyciężył śmierć przez zmartwych-
wstanie. W życiu Kościoła zostaje
ona przezwyciężona przez chrzest,
w którym otrzymujemy życie Boże.
Całkowite zwycięstwo nad śmiercią
dokona się w powszechnym zmar-
twychwstaniu. Wtedy jako Król, Pa-
sterz i Sędzia zgromadzi wszystkich
i odbędzie się sąd z naszych czy-
nów miłości. Miłość będzie stanowić
kryterium ostatecznego wyroku.

28 listopada: 1 Niedziela
Adwentu

Iz 63, 16b –17. 19b. 64, 3 – 7

1 Kor 1, 3 – 9

Mk 13, 33 – 37

Adwent wzbudza w nas nadzieje
na nadejście lepszej rzeczywistości.
Adwent oznacza przyszłość. Ozna-
cza coś „nowego”. Coś, co jest przed
nami, czego oczekujemy.

Chrystusowym przesłaniem na
ten okres liturgiczny jest wezwanie:
„Czuwajcie”. Czuwajcie, to znaczy
pracujcie, aby wasze czasy stawa-
ły się jaśniejsze, bardziej ludzkie
i bardziej Boże. Adwent to też czas
przygotowania się na dzień przyj-
ścia Chrystusa Pana.

W pierwszym czytaniu prorok
Izajasz, w imieniu będącego w nie-
woli babilońskiej narodu wybrane-
go, woła do Boga o ratunek. Ufa, że
Bóg nigdy nie opuści swojego ludu
i swojego dziedzictwa. Św. Paweł
zarzuca Koryntianom (II czytanie),
że nie żyją nauką Pana Jezusa i są
zgorszeniem dla świata. Muszą więc
podjąć wysiłek aby sprostać swoje-
mu powołaniu, bo każdy dzień zbliża
nas do ostatecznego objawienia się
Chrystusa w chwale.

Krótka przypowieść z dzisiejszej
Ewangelii ma charakter naglące-
go nakazu: „Czuwajcie”. Specjalny
obowiązek czuwania powierza się
stróżowi domu. Są nimi Apostołowie
i ich następcy. Każdy poszczególny
chrześcijanin jest odpowiedzialny za
wyznaczone mu zadanie. Kto jest
świadomy swojej odpowiedzialności,
ten czuwa.
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Święta

1 listopada: Uroczystość
Wszystkich Świętych

Ap 7, 2 – 4. 9 –14
1 J 3, 1– 3
Mt 5, 1–12a

Dzisiejsza uroczystość to jakby do-
roczne „dożynki” w dziejach zbawie-
nia. Święci, błogosławieni to owoc,
który nieustannie wyrasta ze śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa
i osiąga w zbawieniu pełną dojrza-
łość. Wszyscy podążamy ku koń-
cowym „żniwom”, czyli ku dnio-
wi, w którym zbawieni zajaśnieją
jak słońce. Święto ku czci świę-
tych męczenników obchodzono na
Zachodzie 13 maja od VII wieku.
Na pamiątkę poświęcenia w Rzymie
Panteonu ku czci Matki Najświęt-
szej i wszystkich świętych męczen-
ników w dniu 13 maja 609 r. W VIII
wieku przeniesiono datę święta na
1 listopada, obejmując modlitewną
pamięcią nie tylko męczenników ale
wszystkich zbawionych.

W dzisiejszej liturgii słowa (I czy-
tanie z Apokalipsy św. Jana) po-
znajemy nie tylko tragiczne dzieje
świata i ludzkości, ale i jasną stronę
historii świata, która jest historią
zbawienia. Do niej należy wizja
pełnego chwały zgromadzenia zba-
wionych przed tronem Boga.

Św. Paweł (2 czytanie) poucza
nas, że w niebie ujrzymy Boga
i będziemy naprawdę Jego dziećmi.
Kto nie wierzy w Boga, nigdy nie
zrozumie, co znaczy być dzieckiem
Boga, być przez Niego kochanym
i kształtowanym przez Jego miłość.

Ewangelia św. to nauka Pana
Jezusa. Osiem błogosławieństw sta-
nowi warunki dopuszczenia nas do
królestwa Bożego.

Potężna rzesza błogosławionych
w niebie, którym oddajemy dziś
hołd, to ci, którzy za życia na
ziemi upodobnili się do Jezusa.
W gronie świętych są nie tylko
ci kanonizowani i beatyfikowani,
lecz i nasi bliscy, którzy na ziemi
upodobnili się do Jezusa ubogiego,
cichego i miłosiernego.

2 listopada: Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych

Ewangelia:
1. Msza św. Łk 23, 44 – 46. 50.

52 – 53. 24, 1– 6a
2. Msza św. J 11, 32 – 45
3. Msza św. J 14, 1– 6

Nie śmierć jest główną treścią dzi-
siejszego dnia, lecz nadzieja nowego
życia z Bogiem i w Bogu, życia na
zawsze z Chrystusem zmartwych-
wstałym. Nasz smutek po odejściu
najdroższych nam osób jest łago-
dzony wiarą, że posiadają oni nowe,
pełne, szczęśliwe i wiekuiste życie,
dzięki odwiecznej miłości i miło-
sierdziu Boga do człowieka. Dziś
w modlitwach naszych prosimy,
aby dusze zmarłych miały udział
w chwale zmartwychwstałego Pana.
Nam wierzącym ten dzień przypo-
mina, że dzwony żałoby zamienią
się kiedyś w dzwony wielkanoc-
ne, zwiastujące przyszłą wspólnotę
z Bogiem.

Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych wprowadził do li-
turgii święty Odylon, opat benedyk-
tynów w Cluny w 998 r. Szybko
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przyjęło się ono w całym Koście-
le. Papież Benedykt XV w 1915 r.
pozwolił kapłanom całego Kościoła
na odprawienie w tym dniu trzech
Mszy św. Jedną we własnej intencji,
drugą za dusze wszystkich wiernych
zmarłych i trzecią według intencji
papieża.

Odpusty

Odpust zupełny zyskują wierni, któ-
rzy pobożnie nawiedzą cmentarz
(będąc w stanie łaski uświęcającej)
i pomodlą się tam za zmarłych.
W dniach od 1– 8 listopada, jeden
raz każdego dnia, mogą uzyskać
i ofiarować odpust zupełny za dusze
zmarłych cierpiące w czyśćcu (w
pozostałe dni – odpust cząstkowy).

Wierni mogą uzyskać odpust zupeł-
ny za dusze w czyśćcu cierpiące,
gdy w Dniu Zadusznym nawiedzą
kościół lub kaplicę publiczną (to
znaczy taką, w której odbywają się
nabożeństwa z udziałem wiernych),
są w stanie łaski uświęcającej, przy-
stąpią do Komunii św. oraz odmówią
przepisane modlitwy: Ojcze nasz,
Wierzę w Boga i dowolną modlitwę
w intencji Ojca Świętego.

Godziny odprawiania Liturgii

1 listopada: Wszystkich Świętych;
Msze św. w kościele o godz. 7.00,
8.30 i 17.00; na cmentarzu o godz.
13.00 Msza św. z homilią i poświęce-
nie nowego chodnika, w związku ze
120 rocznicą założenia cmentarza,
a także procesja z poświęceniem

grobów i modlitwą za zmarłych bi-
skupów, kapłanów, poległych i zasłu-
żonych dla ojczyzny oraz za naszych
rodziców, rodzeństwo i wszystkich
spoczywających na tym cmentarzu.

2 listopada: Dzień Zaduszny; Msze
św. w kościele naszym o godz. 8.30
z procesją za zmarłych i 17.00.
W Czerniewie w szkole (jak w ubie-
głym roku) o godz. 15.30.

4 listopada: – Pierwszy czwartek
miesiąca; Msza św. o godz. 17.00.

5 listopada: – Pierwszy piątek
miesiąca; Msza św. o godz. 16.30.

6 listopada: – Pierwsza sobota
miesiąca; adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 15.00.

Drugie nabożeństwo fatimskie pię-
ciu pierwszych sobót miesiąca
z Mszą św. o godz. 16.30 (16.30
Różaniec fatimski. o 17.00 Msza
św.).

11 listopada: Święto Niepodległo-
ści: Msze św. o godz. 10.00 i 17.00
(Msza św. za Ojczyznę o 10.00).

Spowiedź święta

Piątek, 29 października, od godz.
16.00 (miejscowi).

Sobota, 30 października, od godz.
15.00 (w czasie adoracji).

Pierwszy czwartek miesiąca, od
godz. 14.30 (dzieci miejscowe oraz
z Kaczek).

Pierwszy piątek miesiąca, od godz.
14.30 (dzieci z wiosek).

Pierwsza sobota miesiąca, od godz.
15.00 (w czasie adoracji Najświęt-
szego Sakramentu).
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Modlitwy za dusze
w czyśćcu cierpiące

Za podane w wypominkach dusze
w czyśćcu cierpiące będziemy się
modlić przez cały listopad podczas
Mszy św. i po Mszy św.

Można złożyć ofiarę na Mszę św.
zbiorową do skarbony św. Antonie-
go lub koszyka na bocznym ołtarzu;
Msza św. zbiorowa będzie odpra-
wiona w Dniu Zadusznym o godz.
8.30.

Kartki z wypominkami możemy
składać:
� na tacę w kościele,
� na tacę na cmentarzu,
� w zakrystii w godzinach odpra-

wiania Mszy św.,
� w kancelarii parafialnej.

Wspominamy świętych
i błogosławionych Polaków

12 listopada: Św. Jozafata męczen-
nika

13 listopada: Świętych Męczen-
ników Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka, i Krystiana – byli to pierwsi
polscy męczennicy

18 listopada: Bł. Karoliny Kóz-
kówny

19 listopada: Bł. Salomei

20 listopada: Św. Rafała Kalinow-
skiego

25 listopada: Bł. Marii od Pana
Jezusa Dobrego Pasterza

Inne uroczystości

4 listopada: Św. Karola Borome-
usza – imieniny Papieża

11 listopada: Święto Niepodległo-
ści

28 listopada: 1 Niedziela Adwentu

30 listopada: św. Andrzeja Aposto-
ła

ks. E. Szymański

LIST KRAJOWEGO KOMITETU
OBCHODÓW ROKU JUBILEUSZOWEGO

Umiłowani w Chrystusie Siostry
i Bracia!

Mija XXI rocznica Pontyfikatu
Jana Pawła II. Z tej okazji wielbimy
Boga za wszelkie znaki Jego obec-
ności, które okazał przez posłan-
nictwo Ojca świętego. Do znaków
tych zaliczyć możemy zbliżający się
Wielki Jubileusz dwóch tysięcy lat

chrześcijaństwa. Ojciec święty zapra-
sza i wzywa wszystkich wyznawców
Chrystusa do aktywnego włączenia
się w obchody tego zbawczego wyda-
rzenia.

„Wielkich dzieł Boga nie zapo-
minajcie!” Możliwość świętowania
tak niezwykłej rocznicy Odkupienia
ludzkości jest dla każdego z nas
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ogromną, niewyobrażalną łaską. Do
przeżycia tego Jubileuszu przygoto-
wywaliśmy się przez minione lata,
rozważając główne prawdy naszej
wiary.

I. Znaczenie Roku
Jubileuszowego w Kościele

Czym jest Jubileusz w tradycji
Kościoła? By zrozumieć jego sens
trzeba sięgnąć do Pisma świętego.
Izraelici czasów Starego Testamentu
także świętowali Rok Jubileuszowy.
Do jego istoty należało wzajemne
pojednanie, wielkoduszne darowa-
nie długów i uwolnienie niewolni-
ków. Mówił o tym prorok Izajasz,
żyjący kilka wieków przed Chrystu-
sem: „Duch Pański nade mną, bo Pan
mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić
dobrą nowinę ubogim, by opatrywać
rany serc złamanych, by zapowia-
dać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę: aby obwieszczać rok łaski
u Pana” (Iz 61,1– 2). Ostateczne do-
pełnienie zapowiedzi Izajasza doko-
nało się w Osobie Jezusa Chrystusa.
To On, cytując Izajaszowe słowa,
odniósł je wprost do Siebie: „Dzisiaj
spełniły się te słowa Pisma, któreście
słyszeli” (Łk 4,21). Całe nauczanie
Zbawiciela jednoznacznie akcentuje
konieczność wzajemnego przebacze-
nia będącego owocem pełnego pojed-
nania się człowieka z Bogiem.

Kościół uświadamiał sobie ko-
nieczność okresowego, ogólnokrajo-
wego rachunku sumienia, połączone-
go ze szczególnym dziękczynieniem.
Dlatego, począwszy od 1300 roku,
ogłaszał systematycznie Rok Jubile-
uszowy. Fakt ten przypomniał nam
Ojciec święty w bulli „Incarnationis
misterium”, ogłaszającej Wielki Ju-
bileusz roku 2000: „Wracamy myślą

do roku 1300, gdyż papież Bonifacy
VIII, spełniając pragnienie całego lu-
du rzymskiego, otworzył uroczyście
obchody jubileuszu. Zgodnie z daw-
ną tradycją szczodrego udzielania
rozgrzeszeń i odpustów tym, któ-
rzy w Wiecznym Mieście nawiedzali
bazylikę św. Piotra, zechciał udzie-
lić z tej okazji nie tylko jeszcze
obfitszego, ale jak najpełniejszego
odpuszczenia wszystkich grzechów.
Od tamtego czasu Kościół zawsze
obchodził Jubileusz jako ważny etap
swojej wędrówki ku pełni w Chry-
stusie” (IM 5).

II. Obchody Roku
Jubileuszowego

Rok Wielkiego Jubileuszu roz-
pocznie się w noc Bożego Narodzenia
1999 r. Ojciec święty uroczyście otwo-
rzy drzwi Bazyliki św. Piotra. Gest
ten symbolizuje otwarcie Kościoła
na przyjęcie wszystkich, którzy pra-
gną powrotu do jedności z Bogiem,
Dawcą wszelkiego pokoju. Do stolicy
chrześcijaństwa, a także do Ziemi
Świętej, przez cały rok jubileuszo-
wy będą przybywać pielgrzymi róż-
nych narodowości. Pielgrzymka jest
bowiem obrazem ludzkiego życia:
wszyscy, nieraz z ogromnym wy-
siłkiem, pielgrzymujemy do Domu
Ojca.

Jak uczy nas Jan Paweł II, pew-
ne miejsca mogą przechowywać zna-
ki nadzwyczajnych, zbawczych in-
terwencji Boga. Pielgrzymując do
tych miejsc człowiek doświadcza.
potrójnej łaski. Najpierw daru szcze-
gólnego przebaczenia i pojednania
z Bogiem. To pojednanie staje się
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fundamentem pojednania między-
ludzkiego. Potem łaski uświęcenia.
Wreszcie łaski szczególnego spotka-
nia z Panem ludzkich losów.

Dlatego Ojciec święty zwraca się
do wszystkich chrześcijan: „Nie po-
zostaje mi zatem nic innego jak za-
prosić serdecznie całą chrześcijańską
wspólnotę, aby w duchu wyruszyła
na szlaki jubileuszowej pielgrzym-
ki. Będzie ją można odbyć w wielu
różnych formach (. . .). Z pewnością
jednak wielu przeżyje ją wyruszając
naprawdę w drogę do miejsc, które
odegrały szczególnie doniosłą rolę
w dziejach zbawienia”.

W odpowiedzi na papieskie za-
proszenie także i Kościół w Polsce
przygotowuje się do wielkich, naro-
dowych pielgrzymek do Rzymu i Zie-
mi Świętej. Szczegóły organizacyjne
zostaną podane w parafiach.

Obchody Roku Jubileuszowego
w naszej Ojczyźnie rozpoczną się
w katedrach naszych diecezji pod-
czas Mszy świętych sprawowanych
25 grudnia. Wtedy też wyrazimy
wdzięczność Bogu za tysiąclecie Ko-
ścioła hierarchicznego, żyjącego i po-
sługującego w dziele zbawczym na
ojczystych ziemiach. Ów epokowy
fakt stanie się okazją dziękczynienia
za istnienie polskich diecezji i parafii.
Nie potrafimy wyobrazić sobie ży-
cia religijnego bez posługi biskupów
i kapłanów. Świętowanie tego ro-
ku powinno dopomóc w ponownym,
głębszym zrozumieniu rzeczywisto-
ści Kościoła. Pomocą służyć będą
główne obchody rocznicowe przeży-
wane w Gnieźnie – stolicy pierwszej
metropolii, a następnie we wszyst-
kich metropoliach i wielu diecezjach.

III. Przeżycie czasu łaski

Rok Jubileuszowy będący szcze-
gólnym „rokiem łaski od Pana” sta-
nowi jedyną w swoim rodzaju oka-
zję doświadczenia nadprzyrodzonych
darów Boga. Wymaga jednak pod-
jęcia ze strony człowieka pewnego
wysiłku. Co zatem powinniśmy uczy-
nić? Ojciec święty w Liście apostol-
skim „Tertio milennio adveniente”
przedstawia siedem sugestii. Pierw-
sza z nich domaga się pogłębienia
naszej wiary we wspólnocie z Osoba-
mi Trójcy Przenajświętszej. Trzeba
nam jeszcze raz odpowiedzieć na
pytanie o fundamenty naszej wiary:
Zachwycić się dziełem Stworzenia,
podziękować za łaskę Odkupienia
dokonanego przez Krzyż i Zmar-
twychwstanie, uświadomić sobie dar
ciągłego uświęcania każdego z nas
mocą Ducha Świętego. Drugie wska-
zanie dotyczy doświadczenia zbaw-
czej misji Chrystusa. Należałoby po-
chylić się nad Ewangelią, poszuku-
jąc nowych form zgłębienia nauki
Chrystusa w rodzinach. Należałoby,
spoglądając na krzyże zawieszone
w naszych domach, przemedytować
znaczenie Śmierci i Zmartwychwsta-
nia Boskiego Mistrza. Nasze życie
w przyjaźni i pokoju z Bogiem za-
wdzięczamy przecież Chrystusowej
Ofierze.

Trzecia myśl Jana Pawła II pod-
kreśla pogłębienie świadomości Ko-
ścioła, jako Mistycznego Ciała Chry-
stusa. Zbyt często dostrzegamy w Ko-
ściele jedynie instytucję świadczącą
pewne usługi. Zbyt rzadko przyjmu-
jemy Kościół jako wspólnotę Boga
z ludźmi – społeczność, w której
każdy z nas ma swoje miejsce i sobie
właściwe zadania.
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Czwarta sugestia postuluje prze-
prowadzenie rachunku sumienia
i oczyszczania się z zaniedbań, ce-
lem prawdziwego nawrócenia. Cho-
dzi o spojrzenie na całość naszego ży-
cia przez pryzmat Ewangelii, zakoń-
czone możliwie najlepiej przeżytym
sakramentem pokuty i pojednania.
Warto w tej perspektywie przemyśleć
wartość kierownictwa duchowego,
podejmowanego z okazji częstszych
spowiedzi.

Kolejne wskazanie papieskie
przypomina, że warunkiem owocne-
go przeżycia Czasu Świętego, z jed-
noczesną odpowiedzią na łaskę Ju-
bileuszu, jest pojednanie z siostra-
mi i braćmi w Kościele – a także
z członkami innych wyznań i wspól-
not niechrześcijańskich. Pojednanie
zakłada pragnienie dobra drugiej
osoby. Jego fundamentem jest naj-
pierw intensywna modlitwa obejmu-
jąca zwaśnione strony. Potem kon-
kretne gesty pomocy i współpracy
w rozmaitych chwilach życia.

Aby skutecznie utrwalić owoce
Jubileuszu w przyszłym wieku, trze-
ba przyjąć całość nauczania II So-
boru Watykańskiego i II Plenarnego
Synodu Kościoła w Polsce. Sobór ten
ukazał najpierw pełną wizję Kościo-
ła, wypowiadającego się w Słowie
Bożym, liturgii i czynach miłosier-
dzia. Wszystkim członkom tej wiel-
kiej Rodziny Bożej wskazał konkret-
ne kierunki rozwoju i doskonalenia
się – celem wprowadzenia na ziemi
Bożego Pokoju.

Zbawienie ma wymiar społeczny.
Zatem ostatnie wskazanie Jana Paw-
ła II dotyczy społeczności międzyna-
rodowych – zwłaszcza w aspekcie
przebaczenia i darowania długów.

Odzyskana wolność naszej Ojczyzny
przywraca każdemu z nas prawo
głosu w tej sprawie. Kwestie na-
rodowe, czy nawet międzynarodowe
nie są jedynie domeną polityków.
Na ich decyzje wpływ winien mieć
głos każdego obywatela, tworzącego
społeczność narodową.

W trakcie Roku Jubileuszowego
uważniej przyjrzyjmy się każdemu
z tych wskazań. Zastanówmy się,
w jaki sposób możemy własnym
życiem odpowiedzieć na wezwanie
Ojca świętego. Pomocą w tym dziele
służyć nam będą comiesięczne nabo-
żeństwa dziękczynne za dar Polaka-
-Papieża. Także Słowo Boże głoszone
w niedziele pomoże nam jeszcze raz
przemyśleć nauczanie papieskie do-
tyczące Wielkiego Jubileuszu.

Przewodniczką i najpełniejszym
wzorem przeżycia czasu łaski jest
nasza Matka, na którą wskazuje
Jan Paweł II: „Maryja, która wraz
z Synem Jezusem i małżonkiem
Józefem pielgrzymowała do święte-
go przybytku Bożego, niech osłania
w drodze wszystkich, którzy wyruszą
z pielgrzymką w Roku Jubileuszo-
wym. Niech też szczególnie gorąco
wstawia się za chrześcijańskim lu-
dem w najbliższych miesiącach, aby
obchodząc z radością dwutysiącle-
cie narodzin swego Zbawiciela, mógł
uzyskać obfitość łask i miłosierdzia.

Niech Kościół wielbi Boga Ojca
w Duchu Świętym za dar zbawienia
w Chrystusie Panu – teraz i w przy-
szłych stuleciach.”

Warszawa, dnia 15.09.1999 r.

bp Henryk Muszyński

11



NIEPODLEGŁOŚĆ MUSIMY STALE
ZDOBYWAĆ I BUDOWAĆ

11 listopada świętować będziemy
rocznicę odzyskania niepodległości,
kiedy to po 123 latach zaborów mogli-
śmy ponownie budować własny dom.
Jak doszło do odzyskania niepodle-
głego bytu, to temat gorących sporów
historyków, publicystów i ludzi za-
interesowanych narodową przeszło-
ścią. W tym roku chciałbym przybli-
żyć losy Legionów Polskich. Legiony
zostały powołane na mocy porozu-
mienia polskich polityków z Galicji,
skupionych w utworzonym 16 VIII
1914 r. Naczelnym Komitecie Na-
rodowym. Zalążkiem Legionów była
kompania strzelców J. Piłsudskiego,
która swoją drogę rozpoczęła 6 VIII
1914 r. wymarszem z krakowskich
Oleandrów. Legioniści posługiwali się
językiem polskim, nosili polskie mun-
dury strzeleckie. Legioniści to głów-
nie młodzież szkolna działająca wcze-
śniej w Galicji w organizacjach takich
jak: Towarzystwo „Strzelec”, Zwią-
zek Strzelecki „Sokół”, Drużyny Bar-
toszowe. Początkowo utworzono dwa
legiony. Legion zachodni – dowódca
gen. R. Baczyński i Legion Wschod-
ni – dowódca gen. A. Pietraszkiewicz.
Oddziały strzelców Komendanta stały
się 1 pułkiem Legionu Zachodniego.
Później powołano do życia I, II i III
Brygadę. Dowódcą I Brygady został
J. Piłsudski, który traktował Legiony
jako zalążek sił zbrojnych przyszłej,
niepodległej Polski. W 1916 r. Legio-
ny liczyły 15 tys. żołnierzy. Bohater-
stwem legioniści wykazali się w bi-
twach pod: Łowczówkiem, Konarami,
Józefowem, Rańczą oraz w dolinie

Styru. W 1917 r. J. Piłsudski, prze-
widując klęskę państw centralnych
(Niemiec i Austro-Węgier), postana-
wia zerwać z nimi współpracę. W le-
cie 1917 r. doprowadza do kryzysu
przysięgowego, gdzie legioniści odma-
wiają złożenia przysięgi na wierność
Wilhelmowi II i Franciszkowi Józe-
fowi I. Legiony w następstwie tego
działania zostają faktycznie rozwią-
zane. Żołnierze z Brygad pochodzący
z Królestwa Polskiego zostają interno-
wani w Szczypiornie i Beniaminowie,
a pochodzący z Galicji wcieleni do
armii austro-węgierskiej i wysłani na
front włoski. Jak widzimy trudna była
droga do wolnej Polski młodych le-
gionistów. Nie tylko przelewali krew
na polach bitew, ale również zazna-
li smaku więzienia. J. Piłsudski na
dwa lata przed wybuchem I wojny
światowej, w czasie konferencji nie-
podległościowych organizacji polskich
w Zakopanem (25/26 sierpnia 1912),
wygłosił referat na temat sposobu
walki o niepodległość kraju. Wypo-
wiedział tam ważkie zdanie „Polacy
chcą niepodległości, lecz pragnęliby,
aby ta niepodległość kosztowała dwa
grosze i dwie krople krwi – a niepod-
ległość jest dobrem nie tylko cennym,
ale i bardzo kosztownym”. Wypada
mi podkreślić – nie tylko wagę tych
słów, ale i ich aktualność. Musimy pa-
miętać, że niepodległość nie jest dana
na zawsze, stale trzeba ją zdobywać
i budować. . .

Mariusz Paradecki
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Orzeł biały

1. Jak długo w żyłach naszych
Jest kropla polskiej krwi.
Tak długo w sercach naszych
Miłość Ojczyzny tkwi!

Refr. Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwyciężył orzeł biały,
Zwyciężył polski lud!

2. Jak długo święta wiara
Orzeźwia naszą krew,
Stać będzie Polska cała –
Bo Polak to jak lew!

3. Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać,
Tak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać!

4. Już wzniósł się orzeł biały
Tyś Boże sprawił cud,
Zwycięstwo polskiej sprawy
Ogląda polski lud!

Ojczyzno ma

Słowa ks. Karol Dąbrowski

Refr. Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana
Ach, jak wielka dziś twoja rana
Ach, jak długo cierpienie twe trwa.

1. Tyle razy pragnęłaś wolności
Tyle razy dławił ją kat
Ale zawsze czynił to obcy
A dziś brata zabija brat.

2. Biały Orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz już wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności uderzył dzwon.

3. O Królowo Polskiej Korony
Wolność, pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie dręczony
Odtąd wiernie przy Tobie mógł
trwać

Refr. O Matko ma, Tyś Królową
polskiego narodu
Tyś Wolnością w czasie niewoli
I Nadzieją, gdy w sercach jej brak.
Ojczyzno ma. . .

Józef Piłsudski, współtwórca niepodle-
głej Rzeczypospolitej, organizator i do-
wódca Legionów Polskich.
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PIELGRZYMKA MŁODZIEŻOWA
Jasna Góra, Kraków, Bochnia

W dniach od 4 do 8 paździer-
nika 1999 roku grupa młodzieży
z Gimnazjum w Trąbkach Wlk.
i uczniów klas VIII uczestniczyła
w pielgrzymce na Jasną Górę, aby
zawierzyć w modlitwie Matce Bożej
ten rok nauki szkolnej, prosić o bło-
gosławieństwo w trudach zmagania
się z nowymi programami i opiekę
podczas egzaminów.

Kolejny etap wyjazdu miał cha-
rakter turystyczny. Młodzież zwie-
dziła Kraków, Zamek Książąt Lubo-
mirskich w Wiśniczu, kopalnię soli
w Bochni.

Przedstawione przez uczniów
wrażenia niech będą serdecznym
podziękowaniem wszystkim, którzy
ten wyjazd umożliwili refundując
koszt podróży i uprzyjemnili ją do-
brymi wypiekami i napojami.

Do podziękowań młodzieży kie-
rowanych do:
� PHU CHEMCO w Sobowidzu,
� Banku Spółdzielczego w Pruszczu

Gd. Oddział w Trąbkach,
� Gospodarstwa Rolnego POLHOZ

w Sobowidzu,
� p. Andrzeja Czajki i A. Wolanina

– piekarnia w Sobowidzu,
� p. Bożeny Jerki – Sklep spożywczy

w Sobowidzu,
� p. Pawła Fierka,
� Zarządu Gminy w Trąbkach Wlk.

za udostępnienie autokaru,
� p. Zbigniewa Witonia za bezpiecz-

ną i pogodną jazdę

wyrazy serdecznej wdzięczności do-
łączają organizatorzy i opiekunowie

Barbara Harbul
ks. Marian Krzywda

Relacja uczestniczki pielgrzymki

Jest poniedziałek 4 października
godz. 5.00 rano. Sobowidz, Trąbki
W., Mierzeszyn – miejscowości skąd
są uczestnicy pielgrzymki – żegnają
nas pochmurnym niebem i mokrymi
od deszczu ulicami. Nam to jednak
nie przeszkadza. Ważne, że każdy
zajął wygodne dla siebie miejsce
w autokarze, jeszcze tylko poże-
gnanie z rodzicami i. . . ruszamy. Po
odmówionej pod kierunkiem ks. Ma-
riana modlitwie, nasz kierowca, pan
Zbyszek, włączył kasetę z piosen-
ką „Śpij kochanie, śpij”. Niektórym
rzeczywiście jeszcze chciało się spać.

Jazda była „superancka” wszy-
scy zdążyliśmy się poznać, na posto-
jach zjadaliśmy nasze zapasy żyw-
nościowe w tempie błyskawicznym,
a na dworze ciągle padało. Około
14.00 atmosfera ożywiła się dodat-
kowo, zbliżaliśmy się do celu I etapu
naszej pielgrzymki. Przed nami by-
ła Częstochowa i na szczęście już
nie kapało z nieba.

Ks. Marian opuściwszy nasze
towarzystwo poszedł pilotować kie-
rowcę. Autokar wjechał w wąską
uliczkę, przy której stały wspaniałe
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Przy pomniku Jana Pawła II w pobliżu klasztoru jasnogórskiego.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu Drogi Krzyżowej ze świecami na Wałach.
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domy. Jeden z nich okazał się nasz
– był to klasztor sióstr Brygidek.

Zaskoczenie pierwsze – siostra
przydzielająca nam pokoje jest drob-
ną, uśmiechniętą Hinduską. Przy-
glądamy się jej dyskretnie.

Zaskoczenie drugie – pokoje, któ-
re nam przydziela, okazują się nie
tylko świetne, jak nam zapowiada-
no, ale wręcz luksusowe. Jesteśmy
zachwyceni i rozbawieni, bo trzy
dziewczyny i dwóch chłopców do-
stało pokoje w klauzurze i nikt,
nawet nasi opiekunowie nie mogli
do nich wejść. Może to pierwszy
krok do powołania do życia zakon-
nego? – zastanawiał się ks. Marian.
Nas trochę jednak martwiła cisza
panująca w klasztorze, bo dawa-
ła sygnał, że nie ma tu biegania
po pokojach i w ogóle musieliśmy
spoważnieć, a to takie trudne. . .

Po smacznym obiedzie wyru-
szyliśmy na Jasną Górę. Braliśmy
udział w nabożeństwie różańco-
wym i każdy w ciszy swego ser-
ca mógł rozmawiać z Matką Bożą.
Potem zwiedziliśmy arsenał, podzi-
wialiśmy broń i zbroje, obrazy, od-
znaczenia. Gdzie tylko można było
to pstrykaliśmy aparatami fotogra-
ficznymi bez opamiętania, ale co
tam. . . pamiątki muszą być.

Na koniec tej części dnia wszy-
scy niemal dopadli takiej zdobyczy
techniki jak automat telefoniczny
i dzwonili, dzwonili, dzwonili. . .

Byliśmy radośni, choć na dworze
było zimno, a my, nie posłuchawszy
pani Basi w kwestii stroju, ubrali-
śmy się powiedzmy. . . dowolnie.

Poprawiliśmy się, albo raczej
zmądrzeliśmy wieczorem, gdy wy-
bieraliśmy się na wały wokół ba-
zyliki, aby uczestniczyć w Drodze

Krzyżowej. Blask płomieni niesio-
nych przez nas świec, treść rozwa-
żań przy kolejnych stacjach Męki
Pańskiej skłoniły każdego do reflek-
sji nad sobą.

Potem już szybko opuszczaliśmy
wały udostępnione tylko nam na
prośbę ks. Mariana. My spieszyli-
śmy się tak normalnie, ale pani
Basia aż za bardzo, co skończyło się
przymusowym turlaniem po scho-
dach. Dobrze teraz o tym pisać, ale
wtedy nie wyglądało to zabawnie.
Skończyło się szczęśliwie tylko dla-
tego, że była to Jasna Góra, a nie
szkoła w Sobowidzu.

Rano, po śniadaniu, poszliśmy
na Mszę św. Wśród wielu grup
pielgrzymkowych powitano i nasze
gimnazjum, było nam miło. Cieszy-
liśmy się, gdy wśród wielu księży
rozdających Komunię św. zobaczyli-
śmy naszego ks. Mariana.

Msza św. zakończyła się zasło-
nięciem obrazu matki Bożej. Był to
pierwszy sygnał żegnania się z Ja-
sną Górą.

Och, zapomniałabym, przecież
byliśmy w Skarbcu i podziwialiśmy
wiele cennych przedmiotów, m.in.
kryształowe wazony augsburgskie,
gotycki ornat przywieziony przez
paulinów z Węgier, kryształowe
krzyże, złote monstrancje, piękną
biżuterię.

Czas pożegnania z Częstochową
zbliżał się nieubłaganie.

Cdn.

Natalia Rodnicka, Sobowidz
I klasa gimnazjum
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ŚWIĘTOWALI NAUCZYCIELE

Dzień Edukacji Narodowej to
dzień poświęcony wszystkim pracu-
jącym w szkole, ale oczy większości
zwracają się szczególnie w kierunku
osoby nauczyciela. Dlaczego tak jest?

Już na przełomie XIX i XX wieku
J.W.Dawid – wybitny polski pedagog
zwrócił uwagę na rangę zawodu na-
uczycielskiego. Podkreślał również
jak trudną, odpowiedzialną i waż-
ną rolę spełnia nauczyciel w proce-
sie wychowania młodego pokolenia.
Wyraził to w swojej pracy „O du-
szy nauczycielstwa”, w której pisał:
„. . . w żadnym zawodzie człowiek
nie ma takiego znaczenia jak w za-
wodzie nauczycielskim”. Nauczyciel
„. . . troszczy się, bezinteresownie
czyni coś dla drugich; jest to miłość
dusz; bo przedmiotem jej jest we-
wnętrzna, duchowa treść człowieka,
jego dobro moralne, jego oświecenie
i udoskonalenie jako istoty ducho-
wej”.

Dopiero od kilku lat, obchodzony
wcześniej Dzień Nauczyciela, zastą-
piło święto Edukacji Narodowej, któ-
re jest obchodzone przez wszystkich
pracowników oświaty. Nawiązuje ono
do najbardziej szczytnych idei i prac
Komisji Edukacji Narodowej, któ-
ra była pierwszym ministerstwem
oświaty na świecie.

Święto Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej w Trąbkach
Wielkich miało charakter szczegól-
nie uroczysty. O godzinie 9 na holu
zebrała się cała dziatwa szkolna oraz
wszystkie osoby pracujące w naszej
szkole. Samorząd uczniowski wraz
z kołem recytatorskim i teatralnym

pod kierunkiem opiekunek p. A. Ca-
boń i p. D. Jaszewskiej zaprezento-
wał koncert poetycko-muzyczny de-
dykowany wszystkim pracownikom
szkoły. Wiersze i piosenki wyrażały
wdzięczność za trud i poświęcenie,
jakie nauczyciele wkładają w codzien-
ną pracę ze swoimi wychowankami.
Na zakończenie uczniowie wręczyli
laurki z życzeniami i kwiaty. Był
to szczególnie wzruszający moment,
który na długo pozostanie w pamięci.

O godzinie 13 w kościele Wniebo-
wzięcia NMP w Trąbkach Wlk. odby-
ła się Msza św. w intencji zmarłych
nauczycieli. Zaproszeni na nią zo-
stali nauczyciele ze wszystkich szkół
znajdujących się na terenie naszej
gminy.

Po Mszy św. Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego zorganizował spotka-
nie przy kawie i ciastkach w Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wielkich.
Obecnością swoją zaszczycił nauczy-
cieli wójt gminy Błażej Konkol. Uro-
czystość uświetnił występ zespołu
muzyki dawnej pod kierunkiem J.
Beyera, który wprowadził zebranych
w świąteczny nastrój. Dźwięki me-
lodii znanych piosenek grane na
gitarze przez panią Teresę Myszker,
nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej
w Czerniewie, były hasłem do ogól-
nych śpiewów i zabawy.

Panująca przyjazna, rodzinna
i miła atmosfera zachęca do tego
abyśmy za rok ponownie spotkali się
w takim gronie.

Agata Caboń
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
Trąbki Wielkie 13 października 1999 r.

Panie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ze wzruszeniem
czytają laurki wręczone przez uczniów.

Pani dyrektor Elżbieta Gralak dziękuje Mateuszowi Pianowskiemu za piękny
występ.
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Na zaproszenie ZNP przybyło wielu nauczycieli z całej gminy.

Uroczystość uświetnił występ zespołu muzyki dawnej.

19



WYBORY SAMORZĄDOWE. . . W SZKOLE

Tegoroczny wrzesień w Szko-
le Podstawowej w Trąbkach Wlk.
był miesiącem wprowadzenia re-
formy oświaty. Z przekroczeniem
progu szkoły dzieci napotkały wiele
zmian. Przede wszystkim zmieni-
ła się struktura szkoły. Uczniowie,
którzy ukończyli klasę szóstą prze-
szli do klasy I gimnazjum. W Szkole
Podstawowej pozostały klasy 0 – VI
i klasy VIII. Zmienił się także sys-
tem nauczania i oceniania. Szkoła
staje się instytucją demokratyczną.
Jednym z pierwszych dowodów na
to były wybory do samorządu szkol-
nego. Z braci uczniowskiej wybiera-
no pięć osób, które miały stanowić
zarząd samorządu szkolnego. Opra-
cowano regulamin wyborów, zgod-
nie z którym wybory przebiegały
w III etapach. Do samorządu mo-
gli kandydować wszyscy uczniowie
klas III – VI.

W pierwszym etapie kandydaci
mogli zgłaszać się samodzielnie lub
być typowani przez klasę, którą re-
prezentowali. Zgłoszenia wrzucano
do skrzynki przedwyborczej. Ko-
misja otworzyła skrzynkę. Okazało
się, że jest 25 kandydatów. Osoby
te mogły przystąpić do II etapu –
kampanii przedwyborczej, w cza-
sie której prezentowali swoją osobę
i pomysły na pracę w samorzą-
dzie. Kampania przebiegała w róż-
nych formach, część kandydatów
zaprezentowała się na apelu, inni
na gazetkach, plakatach, ulotkach.

Kampania przedwyborcza wzbudzi-
ła wiele emocji, wprowadziła oży-
wienie w całej szkole, uczniowie
prześcigali się z pomysłami, za-
kładali komitety przedwyborcze. Po
kampanii na liście wyborczej zostało
15 osób.

Okres przedwyborczy pozostanie
długo w naszej pamięci.

28 września odbył się III etap,
czyli wybory, na które wszyscy cze-
kali z niecierpliwością. Lokal wybor-
czy mieścił się w świetlicy szkolnej
i miał bardzo uroczysty wystrój.
Prawdziwa urna, kabiny, komisje
wraz z przewodniczącymi sprawi-
ły, że wybory przybrały poważny
charakter, nawiązujący do praw-
dziwych wyborów samorządowych.
Wielu uczniów dzieląc się wraże-
niami z uczestnictwa w wyborach
podkreślało to, że przypominały one
wybory, na które chodzili z rodzica-
mi.

Do wyborów przystępowano kla-
sami. Każdy głosujący otrzymał
kartę do głosowania z nazwiska-
mi kandydatów spośród, których
należało wybrać pięciu. Wybory
miały charakter tajny, toteż każ-
dy głosujący miał prawo skorzystać
z kabiny. Rangę wyborów podniosła
obecność przedstawicieli Zarządu
Gminy, którzy z dużym zaintereso-
waniem i życzliwością obserwowali
przebieg prac komisji wyborczej.

Po zamknięciu lokalu wyborcze-
go, komisja wyborcza po przelicze-
niu głosów podała wyniki. Pięć osób
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z największą liczbą głosów utworzy-
ło Zarząd Samorządu Uczniowskie-
go Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wlk. Przewodniczącą została K. Ko-
tula, wiceprzewodniczącą A. Bąk,
przewodniczącą sekcji dekoracyjnej
– A. Szypica, artystycznej – K.
Świeczkowska oraz porządkowej –
Ł. Keler.

Pieczę nad przygotowaniem
i prawidłowym przebiegiem wy-
borów sprawowały opiekunki Sa-
morządu Uczniowskiego A. Caboń
i D. Jaszewska.

Dorota Jaszewska

Jako pierwsza głosowała dyrektorka szkoły Elżbieta Gralak.

Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA
ciąg dalszy relacji

Za oknami szumi jesienny wiatr,
o szyby dzwonią krople deszczu,
a ja chciałabym jeszcze na chwilę
przywołać wakacyjne wspomnienia.

Mimo upływającego czasu, któ-
ry nieubłaganie zaciera przeżycia
i sprawia, że doznania bledną nie-
co, wciąż żywe emocje wywołują
wspomnienia z klasztoru Mont St.
Michel. Sylwetka klasztoru, wzno-
sząca się nad połyskującymi piaska-
mi, już od XI wieku witała piel-
grzymów (z pewnością wywierając
na nich ogromne wrażenie). Opac-
two wzniesione na szczycie wyspy
połączone jest obecnie z lądem gro-
blą. Przypływy i odpływy sprawiają,
że wyspa raz otoczona jest fala-
mi, kiedy indziej zaś można obejść
ją prawie suchą stopą (sprawdzi-
liśmy to osobiście!). XII-wieczna
dawna droga pielgrzymkowa bie-
gnie obok kościoła St. Pierre do
bram opactwa. Jest przy niej mnó-
stwo sklepików z pamiątkami, ale co
ważniejsze, spowija ją przesiąknięty
przeszłością klimat. Z zaintereso-
waniem obejrzeliśmy trzy poziomy
opactwa benedyktyńskiego z salą ry-
cerską, salą gościnną, refektarzem
oraz pełnymi uroku krużgankami
z pięknymi kolumnami z angielskie-
go marmuru. Było to jednak dopiero
preludium do nocnego zwiedzania
opactwa. Gdy późnym wieczorem
po raz drugi przekroczyliśmy pro-
gi opactwa zamarliśmy z wrażenia.
W kolejnych salach zaaranżowane

było efektowne, nastrojowe oświe-
tlenie. Rozbrzmiewały dźwięki mu-
zyki, śpiewy mnichów lub mniszek,
słychać było różne odgłosy ożywiają-
ce komnaty opactwa. W refektarzu
długi nakryty stół zdał się czekać na
mnichów, w innej sali porozkładane
księgi i szmer mnisich kroków spra-
wiał wrażenie, jakby przed chwilą
średniowieczni mieszkańcy opactwa
byli tutaj. Światła świec w kaplicy
i nastrojowa muzyka sprawiały, że
zwiedzający zasiadali w ławach i po-
grążali się w zadumie. W niektórych
pomieszczeniach słychać było wycie
wiatru, szczęk zamykanych drzwi,
przejmujący ni-to płacz, ni-to śpiew
kobiecy. Muzyka i cienie poruszające
się po murach potęgowały wraże-
nia, a turyści w wielkim skupieniu
i ciszy, bez śladów pośpiechu jaki
towarzyszył dziennemu zwiedzaniu
opactwa, wędrowali po salach czu-
jąc oddech historii. Nocne zwiedza-
nie Mont St. Michel, mimo iż nie
uwiecznione na żadnym zdjęciu ani
na filmie video, na długo żywo stać
będzie przed mymi oczyma.

Podczas krótkiego pobytu w por-
towym mieście St. Malo oglądaliśmy
odsłonięte w czasie odpływu plaże
oraz wąskie, brukowane uliczki peł-
ne sklepów z pamiątkami, restau-
racyjek i kawiarenek.

Ostatnim etapem naszej podró-
ży był Paryż. Stolica Francji nie
zachwyciła mnie. W Wersalu wy-
łączone fontanny odebrały znaczną
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część uroku przypałacowym ogro-
dom, wieża Eiffla wygląda pięknie
tylko nocą. Notre-Dame zakrywały
rusztowania, ogromu zbiorów Luw-
ru nie jest się w stanie obejrzeć
w ciągu kilku godzin, biegnąc przez
Montmartre nie można było „łyk-
nąć” atmosfery tego nieco apaszow-
skiego przedmieścia, paryskie ulice
są brudne i zatłoczone, a jak pięk-
na jest bryła kościoła Sacre-Coeur
zauważyłam dopiero na zdjęciach.
Wnętrze Sainte-Chapelle (kaplicy
Korony Cierniowej) zachwyca pięk-
nymi witrażami – szkoda jednak, że
jest zaniedbane. O Centre Pompidou

można powiedzieć wiele, ale na pew-
no nie to, że jest ładne. Fontanna
przed tym awangardowym budyn-
kiem to, moim zdaniem, kwintesen-
cja kiczu. Chyba najlepsze wrażenie
robi Paryż nocą, oglądany z pokładu
płynącego po Sekwanie statku.

Z pewnością na moje subiektyw-
ne doznania miało wpływ zmęczenie
tempem wycieczki w jej końcowym
etapie czy też osobisty nastrój. My-
ślę, że może gdy kiedyś wrócę do
stolicy nad Sekwaną spojrzę nań
łaskawszym okiem.

Ewa Wojewódka

WIADOMOŚCI GMINNE

28 września br. odbyła się VIII
zwyczajna sesja Rady Gminy, w trak-
cie której radni podejmowali uchwa-
ły m.in. w następujących sprawach:
� przyjęto sprawozdanie z wykona-

nia budżetu gminy za I półrocze
1999 roku;

� dokonano przesunięć środków
w budżecie na br. w kwocie 224
tys. zł z przeznaczeniem na kon-
tynuację budowy hali sportowej.
Środki te wygospodarowano z in-
nych inwestycji i wydatków bieżą-
cych. Wykreślono z planu na ten
rok rozpoczęcie budowy świetlicy
w Trąbkach Małych (50 tys. zło-
tych), a w wydatkach bieżących
przesunięto 80 tys. zł ze służby
zdrowia, 50 tys. zł z gospodarki
komunalnej, 24 tys. zł ze środ-
ków przeznaczonych na utrzyma-
nie hali sportowej oraz 20 tys. zł

z nadwyżki budżetowej za 1998
rok;

� uzupełniono skład komisji rewi-
zyjnej o radną Zofię Farbiś;

� dokonano zmian przewodniczą-
cych 3 komisji stałych Rady Gmi-
ny. Przewodniczącymi zostali:
– Komisja Kultury, Oświaty, Spor-

tu i Zdrowia – Sławomir Kusaj;
– Komisja Rolnictwa, Ochrony

Środowiska i Spraw Społecz-
nych – Krystyna Snaza;

– Komisja Ekonomiczna i Rozwo-
ju Gospodarczego – Jerzy Ptach.

� W związku ze zmianą Statutu
Gminy, nastąpiła konieczność od-
wołania dwóch dotychczasowych
wiceprzewodniczących Rady Gmi-
ny i wyboru jednego wiceprzewod-
niczącego. W tej sytuacji dotych-
czasowi wiceprzewodniczący Kry-
styna Snaza i Stanisław Kleps
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złożyli rezygnację z pełnionych
funkcji. Z kuluarowych rozmów
w przerwie sesji wynikało, że
pewnym kandydatem na to sta-
nowisko jest Czesław Makowski.
Zgłoszono jednak 2 kandydatów:
Czesława Makowskiego i Mariana
Pszczołę. W tajnym głosowaniu
Cz. Makowski uzyskał 12 głosów
i został wiceprzewodniczącym Ra-
dy Gminy (M. Pszczoła uzyskał 5
głosów).

� Odroczono na termin późniejszy
podjęcie decyzji w sprawie prze-
kazania mienia gminnego w nie-
dopłatne użytkowanie Gminnemu
Ośrodkowi Zdrowia w Trąbkach
Wlk.;

� wyrażono zgodę na dokonanie
zmiany w planie przestrzennego
zagospodarowania gminy w części
wsi Kłodawa, polegającej na prze-
znaczeniu 3 działek, stanowiących
własność Stefana Adamczyka, pod
budownictwo jednorodzinne;

� większością głosów odwołano Gra-
żynę Jaszczyk z funkcji Skarbnika
Gminy;

� większością głosów odwołano Ada-
ma Zarzyckiego z funkcji Sekre-
tarza Gminy;

� jednogłośnie powołano Kazimierę
Krawczyk na stanowisko Skarb-
nika Gminy.

***
9 października br. odbyła się

w Mierzeszynie IX nadzwyczajna
sesja Rady Gminy, poświęcona dys-
kusji nad propozycją lokalizacji za-
kładu utylizacji śmieci we wsi Mi-
łowo (Gmina Przywidz) dla potrzeb
mieszkańców powiatu gdańskiego.
Na sesję zaproszono radnych gmi-
ny Przywidz, wicestarostę powiatu

gdańskiego Janusza Wróbla, prze-
wodniczącego Rady Powiatu Gdań-
skiego Ryszarda Świlskiego oraz
mieszkańców okolicznych wsi. Po
blisko godzinnej dyskusji, w której
nie padł ani jeden argument za pro-
ponowaną lokalizacją, Rada Gminy
Trąbki Wielkie jednogłośnie podjęła
uchwałę protestacyjną.

***
4 października br. odbył się

w Urzędzie Gminy przetarg na
sprzedaż nieruchomości gminnych,
w tym 25 działek budowlanych
w Trąbkach Wielkich. Ceny wy-
woławcze tych działek mieściły się
w przedziale od 15 do 20 zł za m2.
W przetargu tym nabywców znala-
zło 21 działek na ogólną kwotę około
450 tys. zł.

***
8 października br. odbył się ofi-

cjalny odbiór i przekazanie do użyt-
ku stacji uzdatniania wody w Posto-
łowie. Poświęcenia nowego obiektu
dokonał proboszcz parafii Postołowo
ks. Kazimierz Glama. Wybudowana
stacja uzdatniania jest w pełni auto-
matyczna i jest najnowocześniejszą
z kilkunastu funkcjonujących w na-
szej gminie. Wykonawcą robót była
firma „Hydrolek” z Pelplina, a koszt
inwestycji (łącznie z wodociągiem
wybudowanym w ubiegłym roku)
wyniósł około 500 tys. zł.

***
15 września 90 urodziny ob-

chodziła Maria Jurczyk z Kłodawy.
Z życzeniami do Jubilatki udali
się: wójt Błażej Konkol, kierownik
GOPS Krystyna Roda i pracownik
socjalny Grażyna Wysiecka.
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Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowej stacji uzdatniania wody
w Postołowie.

Jubilatka Elżbieta Dąbrowska z Kaczek w trakcie spotkania z wójtem gminy
Błażejem Konkolem.
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***
10 października 92 urodzi-

ny świętowała Elżbieta Dąbrowska
z Kaczek. Z tej okazji Jubilatkę
odwiedził wójt Błażej Konkol w to-
warzystwie kierownika GOPS Kry-
styny Rody i pracownika socjalnego
Grażyny Wysieckiej.

Do życzeń dla obu Jubilatek
przyłącza się również redakcja „Ka-
ny”,

***
Z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej Zarząd Gminy, na wniosek
dyrektorów szkół, przyznał nagro-
dy pieniężne dla wyróżniających się
nauczycieli. Nagrody otrzymali: Jo-
lanta Ciećko ze SP w Sobowidzu,
Wiesława Niedzielska ze SP w Kło-
dawie i Krzysztof Tuszkowski ze
SP w Trąbkach Wielkich. Nagrody
te przyznane zostały po raz pierw-
szy w naszej gminie. Wyróżnionym
nauczycielom gratulujemy.

***
26 września br. na stadionie

w Pszczółkach odbyły się pierw-
sze Powiatowe Zawody Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Z powodzeniem startowały
w tych zawodach druhny i dru-
howie z naszej gminy. W kategorii
dziewcząt od 12 do 15 lat trzecie
miejsce wywalczyły druhny z OSP
Mierzeszyn. W kategorii chłopców,
w tym samym przedziale wieko-
wym, zwyciężyli druhowie z OSP
Ełganowo. Wśród seniorów zwycię-
żyli strażacy z OSP Sobowidz przed
druhami z OSP Rościszewo. Gratu-
lujemy.

***

25 września. br. na stadionie
w Trąbkach Wielkich odbyły się
lekkoatletyczne zawody o mistrzo-
stwo okręgu weteranów. Na uwagę
zasługuje zdobycie srebrnego me-
dalu w pchnięciu kulą w kategorii
powyżej 70 lat przez Alfonsa Klu-
kowskiego z Sobowidza. Mistrzynią
okręgu w skoku w dal została Kry-
styna Kapuścińska z Trąbek Wiel-
kich, a mistrzem okręgu w biegu
na 100 m został Benedykt Brandt
z Gołębiewa Wielkiego.

Jednocześnie rozgrywano gmin-
ne zawody weteranów i seniorów.
Drużynowo zwyciężyło sołectwo Eł-
ganowo przed Trąbkami Wielkimi
i Sobowidzem.

Wśród weteranek tytuły mistrza
gminy wywalczyły: Grażyna Sro-
ka z Ełganowa w rzutach dyskiem
i oszczepem oraz pchnięciu kulą,
Gabriela Ziemian z Trąbek Wiel-
kich w biegach na 100 i 800 m
oraz Krystyna Kapuścińska w sko-
ku w dal.

Wśród weteranów tytuły mi-
strzowskie wywalczyli: Benedykt
Brandt z Gołębiewa Wielkiego w bie-
gu na 100 m i skoku w dal, Wiesław
Kempa z Trąbek Wielkich w rzucie
dyskiem, Jerzy Osowski z Sobowi-
dza w rzucie oszczepem i Sylwe-
ster Maliszewski z Trąbek Wielkich
w pchnięciu kulą.

Rywalizację seniorek wygrały:
Justyna Kisicka z Ełganowa w bie-
gu na 100 m i skoku w dal, Justyna
Jasińska z Ełganowa w pchnięciu
kulą, Monika Orlikowska z Ełgano-
wa w biegu na 800 m oraz Ewa
Preuss z Trąbek Wielkich w rzucie
dyskiem.
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Wśród seniorów zwyciężyli: Jan
Trofimowicz z Ełganowa w biegu na
100 m, Krzysztof Kinder z Ełganowa
na 800 m, Jarosław Henning z Sobo-
widza w pchnięciu kulą, Krzysztof
Zdun z Sobowidza w rzucie dyskiem
oraz Dariusz Burzyński z Gołębiewa
Wielkiego w skoku w dal. Gratulu-
jemy wszystkim zwycięzcom.

***
18 października przybył do na-

szej gminy marszałek sejmu Maciej
Płażyński. W czasie wizyty odwie-
dził Klasztor Karmelitów Bosych
w Drzewinie oraz złożył wizytę
ks. proboszczowi Edwardowi Szy-
mańskiemu. W trakcie spotkania
z władzami gminy zwiedził także

budowaną halę sportową, obiecując
pomoc w pozyskaniu dodatkowych
środków na jej wykończenie i wypo-
sażenie.

***
15 października odbyło się uro-

czyste ślubowanie i pasowanie na
uczniów pierwszoklasistów w Szko-
le Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich. Wychowawczynią klasy I jest
Lucyna Rekowska. Aktu pasowania
dokonała dyrektor szkoły Elżbieta
Gralak, a uroczystość zakończyły
występy artystyczne nowo pasowa-
nych uczniów pierwszej klasy.

S. D.

Dyrektorka szkoły Elżbieta Gralak dokonuje symbolicznego pasowania na uczniów
„pierwszaków” w SP w Trąbkach Wielkich.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, po przerwie zapraszamy was do kolejnej krzyżowki.
Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym
ołtarzu (do dnia 21 listopada).

Życzymy dobrej zabawy.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14
15

16
17

18

1. Zakazany . . .
2. Patron dzieci i młodzieży
3. Wskrzesił go Pan Jezus
4. Z długą szyją
5. Pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament
6. Stół w kościele
7. Uczynkowa lub uświęcająca
8. Babel
9. Oddala nas od Pana Jezusa

10. Jezus . . .
11. Trop
12. Dobra Nowina
13. . . . Stróż
14. Przyjaciel Robinsona na wyspie
15. Autor pierwszej Ewangelii
16. Dom modlitwy Żydów
17. Zesłanie . . . Świętego
18. Jan . . .

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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PRZYJACIELE PRZYRODY

Co roku szkolne Koła Ligi Ochro-
ny Przyrody biorą udział w konkursie
na najlepiej pracujące szkolne koła
Ligi Ochrony Przyrody. W czerwcu
minął termin składania ankiet in-
formacyjnych o pracy szkolnych kół
LOP.

W ankiecie tej każde koło opi-
suje swoją działalność np.: zbiórka
karmy dla zwierzyny leśnej, sadzenie
drzewek, sprzątanie lasów, wykona-
nie karmników, budek lęgowych i inne
prace związane z przyrodą i jej ochro-
ną.

W tym roku do konkursu zgłosiło
się 49 szkół z byłego województwa
gdańskiego.

Z naszej gminy w konkursie
uczestniczyły szkoły z Czerniewa, Eł-
ganowa, Kłodawy, Sobowidza i Trąbek
Wlk.

Wśród 49 szkół najwyższe uznanie
komisji konkursowej uzyskały dwa
szkolne koła LOP z naszej gminy,
która przyznała:

I miejsce – szkolnemu kołu Li-
gi Ochrony Przyrody w Trąbkach

Wlk., którego opiekunem jest Krzysz-
tof Tuszkowski,

II miejsce – szkolnemu kołu Li-
gi Ochrony Przyrody w Czerniewie,
którego opiekunką jest Mariola Jan-
kowska.

Koła otrzymały w nagrodę książki
i foliogramy.

Opiekunowie wyróżnionych kół
otrzymali upominki indywidualne.

Uroczyste wręczenie nagród od-
było się 12.10.99 r. w Sali Okrągłej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.

Po uroczystości wszyscy opieku-
nowie z uczniami zostali zaproszeni
do „Borodzieja” – Leśnictwo Sopot.
Tam poczęstowano nas grochówką,
herbatą i kiełbasą z ogniska.

Opiekunowie przy ognisku wymie-
niali doświadczenia, uczniowie pozna-
wali nowych kolegów, a pogoda i hu-
mory tego dnia wyjątkowo dopisywały.

Mariola Jankowska

W ODPOWIEDZI PANU T. BĄKOWI

Zawsze byłem pełen uznania dla
„Kany”, jako pisma parafialnego. I to
moje uznanie było tym większe, im
mniej zawierało treści nie związa-
nych z życiem Kościoła. Ale w moim
przekonaniu lot „Kany” obniżył się
bardzo, gdy przeczytałem we wrze-
śniowym numerze wypowiedź Pana T.
Bąka, który w treści przypisał mi dwa
zdania, których nigdy i nigdzie nie

wypowiedziałem. A już oczywistym
nietaktem było przypisanie naszej ko-
leżance Pani Bogusławie Kanka brak
rozeznania co do pojęć tak oklepanych
jak brutto i netto. Oczekuję przepro-
szenia imiennie wszystkich poszkodo-
wanych na łamach „Kany” i „Echa
Pruszcza”.

Czesław Makowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Listopad 1999

1. Za śp. Anastazego i Paulinę
Chillów oraz za śp. Annę i Jana
Jaworskich, godz. 700

Za śp. Metę Cymermann,
godz. 830

Za świętej pamięci parafian,
zwłaszcza za spoczywających na
naszym cmentarzu, godz. 1300

Za śp. Kazimierza, Annę, Jana
Kardas, godz. 1700

2. Za śp. Mariana i Mariannę
Dymitruk oraz za Jana
i Ludwika Stachurskich

3. Za śp. Luizę Duszyńską,
Zygmunta Kluskiewicza oraz
Ernę i Karola Geer

4. Za śp. Helenę i Roberta Wobrok
5. Pierwszy piątek miesiąca,

przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Marii
Goretti – Ksiądz

6. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Karoliny Kózkówny –
p. Bębenek, kontynuacja
nabożeństwa 5. pierwszych
sobót miesiąca

7. Za zmarłych z rodziny Kelpinów
i Kiedrowskich, godz. 700

Za śp. Wiktorię i Aleksandra
Kulów, godz. 830

Za śp. Józefa Rodę oraz za
śp. Martę i Józefa Zawickich,
godz. 1100

Za śp. Bronisławę, Antoniego,
Genowefę, Izydora, Emilię,
Franciszka, Irenę i Stanisława
Zydek, godz. 1700

8. Za śp. Ignacego Olszewskiego

9. Za śp. Martę i Bernarda
Stefańczyk

10. Dziękczynna w 40-lecie urodzin
Andrzeja Karcza, wspominamy
również 70-lecie urodzin
Franciszki Kleba

11. Za śp. Kazimierza Dubielę
12. Za zmarłych, z róży św. Magda-

leny – p. Karcz
13. Za śp. Aleksandra Kulę,

8. rocznica śmierci
14. Za zmarłych z rodzin Karassek

i Dończyków, godz. 700

Za śp. Zofię Gołembiewską,
godz. 830

Za śp. Antoniego Brembor
oraz za śp. Agnieszkę i Leona
Zulewskich, godz. 1100

15. Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa Zofii
i Kazimierza Stanolewiczów

16. Za zmarłych z rodziny Stefan
17. Za śp. Huberta Dufke,

8. rocznica śmierci
18. Za śp. Józefa Bachusz oraz za

zmarłych z tej rodziny
17. Za śp. Jana Ohl, 2. rocznica

śmierci oraz za śp. Lucynę
Ostrowską

20. O zdrowie dla Gerdy Skibowskiej
21. Dziękczynna za plony, z intencji

Ireneusza Struckiel, godz. 700

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 830

Za śp. Agnieszkę i Bolesława
Oroń oraz za śp. Krystynę Łącz
i za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100
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22. Za śp. Cecylię Buga oraz za
zmarłych z rodzin Bugów
i Kelerów

23. Za śp. Czesława, Zygmunta
i Wandę Gdaniec

24. Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa
Gertrudy i Jana Dończyków

25. Za śp. Mieczysława Bławat
26. Za śp. Kazimierza i Genowefę

Krzos
27. Za śp. Aleksandra Ulatowskiego

28. Za śp. Tomasza i Eckharta
Sławińskich, godz. 700

Za śp. Alfonsa Zulewskiego i za
zmarłych z tej rodziny, godz. 830

Za śp. Marię Rzepecką,
4. rocznica śmierci, godz. 1100

29. Za śp. Jerzego i Wiktora Kinder
oraz za śp. Jana Karczewskiego

29. Za śp. Mieczysława Butę oraz
za śp. Kamilę i Jana Hościłło

1.12. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

8 listopada: Krystian Kamil Misior, Magdalena Maria Nowak, Rafał Jan
Jaszewski

Rocznice sakramentu małżeństwa:

12 listopada: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Jolanty i Krzysztofa Gorzyńskich

21 listopada: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Janusza Kelerów

23 listopada: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Heleny i Mariana Głowackich

Odeszli do wieczności:

30 listopada: 1 rocznica śmierci śp. Krystyny Oroń

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


