
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Luty 2000 Nr 2 (38)

Przybytku
Ducha Świętego
Módl się za nami!

Królowo Pokoju
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KOLĘDOWE REFLEKSJE DUSZPASTERSKIE

Dobiega końca tegoroczne (w ro-
ku Wielkiego Jubileuszu) kolędo-
wanie w rodzinach parafii. Przez
szereg lat podsumowanie spostrze-
żeń kolędowych przeprowadzałem
podczas Mszy św. Obecnie czynię to
za pośrednictwem „Kany”.

Dziękuję najwyższemu Bogu, że
wizyta duszpasterska w rodzinach
od kilku lat ma charakter uroczyste-
go przeżycia religijnego i zarazem
jest to święto rodzinne. W rodzinach
autentycznie religijnych uczestni-
czą wszyscy domownicy, niezależnie
od pory dnia, w której wypada kolę-
da. Potrafią wziąć zastępstwo w pra-
cy lub urlop, zwolnić się z lekcji, bo
koniecznie chcą być wszyscy obecni
podczas tego wydarzenia. Dziękuję
tym rodzinom za poważne podejście
do wspólnej modlitwy pod przewod-
nictwem kapłana-duszpasterza, za
przyjęcie błogosławieństwa na cały
rok wiernej służby Bogu i bliźnim.

Przypominam sobie kolędę z mo-
ich młodych lat w południowej Pol-
sce – jej uroczysty charakter pozo-
stawił do dziś niezapomniane wra-
żenia. W dniu kolędy jako pierwszy
odwiedzał nasze rodziny grabarz,
mający staranie o cmentarz. Jemu
dawano miarkę zboża lub masło czy
inne produkty żywnościowe. Potem
szli dwaj ministranci, śpiewali ko-
lędę i informowali, w którym domu
jest ksiądz. Za około pół godziny
przychodził ksiądz z organistą lub
kościelnym. Ojciec wychodził przed
dom do bramy ogrodzenia i wprowa-
dzał kapłana. Wszyscy klęczeliśmy,

gdy ksiądz się modlił. Przyjmowa-
liśmy błogosławieństwo, całowali-
śmy krzyż, dzieci całowały księdza
w rękę. W tym dniu nie szliśmy
do szkoły, to było święto dla ro-
dziny. Wychowawca bez zastrzeżeń
usprawiedliwiał nieobecność z te-
go powodu. Wszyscy prześcigali się,
by czymś księdza poczęstować. Nie
do pomyślenia była ucieczka kogoś
z domowników z kolędy czy przyję-
cie księdza po spożyciu alkoholu.

Zauważam, że w naszej parafii
coraz więcej rodzin jest właściwie
przygotowanych do kolędy. Są jed-
nak nadal tacy, którzy uciekają
z domu przed kolędą, albo przyjmu-
ją księdza będąc w stanie nietrzeź-
wym. Są to rodziny patologiczne,
a w dziedzinie religijnej zupełnie
ograniczone. Jak ocenić dorosłego
katolika, nierzadko ojca katolickiej
rodziny, który przed swoim dusz-
pasterzem, przed modlitwą, przed
błogosławieństwem ucieka? Dokąd
można uciec? Na jak długo można
uciec?

Pozwólcie, drodzy parafianie, że
najpierw podzielę się spostrzeżenia-
mi, które mnie napełniają troską.

Bardzo duży procent parafian
jest niepraktykujących. Należą do
nich zwłaszcza ojcowie rodzin i mło-
dzież męska. Trudno tu o dokładną
statystykę, ale stanowią oni około
30 % wszystkich parafian.

Liczną grupę stanowią parafia-
nie, którzy uczęszczają na Mszę

2



św. nieregularnie (około raz w mie-
siącu). Ci uważają się za dobrych
katolików.

Wielu parafian nie przystępuje
nawet raz w roku do Sakramentu
Pokuty.

Mały procent parafian uczestni-
czy w rekolekcjach św. czy nawet
w misjach św. Znów przychodzi mi
refleksja z lat młodości: w misjach
parafialnych udziału nie brali tyl-
ko innowiercy i sekciarze; w czasie
misji do tych osób udawał się mi-
sjonarz z zachętą do nawrócenia,
a cała parafia w czasie misji za nich
się modliła.

Ze zdumieniem stwierdzam, że
wielu parafian nie poczytuje sobie
za grzech opuszczanie niedzielnej
Mszy św. Sądzą chyba, że trzecie
przykazanie Boże: „pamiętaj, abyś
dzień święty święcił” oraz przykaza-
nie kościelne: „w niedziele i święta
we Mszy św. pobożnie uczestniczyć”
przestały obowiązywać wierzących?

Płytki jest udział wielu katoli-
ków we Mszy św. Polega on jedynie
na „odstaniu” godziny, porozmawia-
niu ze znajomymi, przyglądaniu się
wchodzącym do kościoła i w ten spo-
sób – „zaliczeniu” Mszy św. A prze-
cież we Mszy św. trzeba uczest-
niczyć!. Uczestniczyć w śpiewie,
odpowiedziach, słuchaniu Słowa Bo-
żego, Komunii św. i modlitwie.

Są w niektórych wioskach
(np. Kleszczewo, Trąbki Wielkie)
jakby skupiska rodzin, w których
nikt nie uczęszcza na Mszę św. Ich
kontakt z Kościołem ogranicza się
do ochrzczenia dziecka i przyjęcia
do I Komunii św.

Wielu młodych żyje na sposób
małżeński bez żadnego ślubu, ani

kościelnego, ani cywilnego. Nie ma-
ją przeszkód w zawarciu sakra-
mentalnego małżeństwa, zasłaniają
się brakiem pieniędzy. Prawda jest
taka, że młoda matka woli ucho-
dzić wobec prawa państwowego za
samotnie wychowującą dzieci i za-
razem żyć w nielegalnym związku.
Nie liczą się tu przykazania Bo-
że, nauka ewangelii – ważny jest
pieniądz.

Czy tego rodzaju parafianie, nie
żyjący według nauki Chrystusa, na-
prawdę chcą kiedyś otrzymać na-
grodę od Pana? Za co ma być ta
nagroda? Za zdradę i lekceważenie
wiary?

Proszę Was, by rok Wielkie-
go Jubileuszu, „rok łaski od
Pana” naprawdę był rokiem na-
wrócenia, pojednania i odnowy
w wierze.

Minione lata dostarczyły wielu
religijnych przeżyć moim parafia-
nom:
1987 – to niezapomniany rok koro-

nacji Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej.

1997 – to rok Misji św. i rok roz-
poczęcia nawiedzenia wszyst-
kich rodzin parafii przez kopię
Cudownego Obrazu Matki Bo-
żej Trąbkowskiej. Miałem tę
łaskę, że niemal we wszyst-
kich rodzinach uczestniczy-
łem we wspólnej wieczornej
modlitwie połączonej z Ape-
lem Jasnogórskim. Wiele po-
stanowień i przyrzeczeń zło-
żyliśmy wtedy Matce Bożej –
czy coś z tego zostało?
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1999 – w czasie kolędy każda ro-
dzina zawierzyła się Matce
Bożej, potwierdza to pieczęć
na pamiątkowym obrazku.

2000 – w Roku Jubileuszowym za-
wierzamy się Miłosierdziu Bo-
żemu. Jezus Chrystus jest Pa-
nem czasu, jest On naszą
jedyną nadzieją i jest jedynym
Zbawicielem.

Dziękuję drogim parafianom za pod-
jęcie tej inicjatywy. Oby zawierzenie
rodzin Chrystusowi przyniosło spo-
dziewane owoce. Z tej okazji zostało
rozprowadzonych 340 pięknych ob-
razów Miłosierdzia Bożego.

Przygotowaniem parafialnym na
to wydarzenie były rekolekcje ad-
wentowe o Miłosierdziu Bożym,
pierwszy raz odbywane w naszej
parafii (szkoda, że tak mało para-
fian brało w nich udział). Służył
temu celowi również list duszpa-
sterski skierowany do wszystkich
rodzin, dołączony do wigilijnego
opłatka, podpisany przez księży pro-
boszczów z Mierzeszyna, Postołowa
i Trąbek Wielkich, gdyż w tych
parafiach podczas kolędy odbywało
się zawierzenie rodzin Miłosierdziu
Bożemu. Obyśmy potrafili odczy-
tać ducha i sens tego wydarzenia
i umacniać się w wierze, według idei
zawierzenia.

Moje oczekiwania

Drodzy parafianie, ufam, że za-
równo nawiedzenie Matki Bożej
Trąbkowskiej w rodzinach, jak i za-
wierzenie rodzin Matce Bożej i Mi-
łosierdziu Bożemu, odnowi wiarę
w parafii. Dotąd jeszcze naprawdę

mało doceniamy posiadany skarb –
jest nim Cudowny Obraz, a zatem
Sanktuarium Matki Bożej. Bądźmy
dumni z tego skarbu. Przychodźmy
do Matki Bożej w soboty ze swoimi
radościami, trudnościami i cierpie-
niami, bo niedobre to dziecko, które
Matki swojej nie kocha. Natomiast
szczęśliwy ten, „kto się do Matki
uciecze”. Ceńmy sobie wyróżnienie,
którym jest kościół odpustowy Roku
Jubileuszowego. Kochajmy to Sank-
tuarium, troszczmy się o jego piękno
i porządek, oby ogarnęło nas świę-
te współzawodnictwo: „ja wypiorę
obrusy”, „ja ofiaruję kwiaty”, „ja po-
sprzątam przy kościele”, „ja napra-
wię zniszczony sprzęt”. . . Powtórzę
tu wielokrotnie już wyrażaną proś-
bę, by każdy parafianin w Tygodniu
Odpustowym złożył Matce Bożej
„prezent” w postaci oczyszczenia
swojej duszy w Sakramencie Poku-
ty i przyjęcia najświętszego Ciała
Jej Syna w Komunii św., by uczest-
niczył w uroczystościach ku Jej czci.
Kochajmy swoją niebieską Matkę.

Drogie i kochane Matki, jeste-
ście kapłankami rodzin – domowego
Kościoła. Niech wasze rodziny, wasi
mężowie i wasze dzieci, które Bóg
pozwolił wam wydać na świat, będą
wierne Bogu. Bądźcie misjonarka-
mi, matkami modlitwy i pokuty
podejmowanej wytrwale i z wia-
rą, by w waszej rodzinie mąż ani
dzieci nie zdradzili Chrystusa, nie
odwrócili się od Jego Serca peł-
nego miłosierdzia. Uświęćcie swoją
gorliwą postawą naszą parafię, wy-
braną przecież przez Maryję – waszą
Siostrę, na szczególne miejsce Jej
wstawiennictwa za nami u Syna.
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Na koniec składam serdeczne
i szczere podziękowanie drogim sza-
farzom Eucharystii za wielki trud
włożony w kolędowanie, tak w obec-
nym jak i poprzednim roku. Połą-
czone to było nieraz z szukaniem

zastępstwa w pracy czy braniem na
ten czas urlopu. Niech Jezus Miło-
sierny wynagrodzi wam to poświę-
cenie na rzecz rodziny parafialnej.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Luty 2000

6 lutego: 5 niedziela zwykła

Ewangelia wg św. Marka (1, 29 – 39)
przedstawia Pana Jezusa, który
uzdrawia chorych. Przez to prze-
konał Apostołów i tłumy ludzi, że
przyszedł od Boga i ma moc od Bo-
ga. Wieczorem udał się na miejsce
pustynne, by się modlić. Oto wzór
dla nas: praca i modlitwa mają
wypełniać dany nam czas.

13 lutego: 6 niedziela zwykła

Jezus uzdrawia trędowatego. Cuda
Pana Jezusa są przejawem Jego Bo-
skiej mocy. Są też wyrazem współ-
czucia, jakie Pan Jezus okazuje
wszelkiej biedzie, każdemu cierpie-
niu. Wieści o cudach nie pomogą
nam jednak, jeśli nie zgłębimy ta-
jemnicy, kim jest Jezus Chrystus –
posłany od Boga, który zarazem stał
się jednym z nas.

20 lutego: 7 niedziela zwykła

Jezus uzdrawia paralityka. W cen-
trum dzisiejszej Ewangelii leży jed-
nak prawda o odpuszczeniu grze-
chów. Ponieważ tylko Bóg może
odpuścić grzechy – o tym do-
brze wiedzieli faryzeusze – poprzez

uzdrowienie paralityka Pan Jezus
udowodnił faryzeuszom, że jest Bo-
giem.

27 lutego: 8 niedziela zwykła

Jezus w Ewangelii przedstawia się
jako Oblubieniec Kościoła. Bóg za-
warł z narodem wybranym przy-
mierze, które prorocy porównywali
do związku małżeńskiego. W Jezu-
sie Chrystusie Bóg zawiera Nowe
Przymierze. W Nim i przez Niego
przebacza, uzdrawia, poucza. Obraz
łaty na starym ubraniu i młodego
wina w starych bukłakach, to zapo-
wiedź odnowienia świata i ludzi.

Święta i wydarzenia

2 lutego: Ofiarowanie Pańskie

Msze św. o godz. 1000 z poświę-
ceniem gromnic oraz o godz. 1700

z poświęceniem gromnic i świec
dzieciom przygotowującym się do
I Komunii św. Godny pochwały
jest zwyczaj poświęcenia tej samej
świecy, którą zapalono przy chrzcie
dziecka.
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W święto Ofiarowania Pańskie-
go na Mszy św. wieczornej będzie
udzielony sakrament chrztu św., by
wzorem Maryi i Józefa ofiarować
dzieci szczególnej Bożej opiece.

3 lutego: św. Błażeja

Z okazji tego święta udziela się po-
święconymi świecami błogosławień-
stwa św. Błażeja, patrona chorób
gardła.

5 lutego: św. Agaty

W tym dniu poświęcamy chleb i sól.
Wierni używają tych poświęconych
rzeczy do zażegnania pożaru lub
odwrócenia płomieni od zabudowań.

11 lutego: Matki Bożej
z Lourdes, światowy dzień
chorych

Zapraszamy chorych na specjalne
nabożeństwo o godz. 1500 połączo-

ne z udzieleniem sakramentu cho-
rych i błogosławieństwa na sposób
lourdzki.

20 lutego: Jubileusz nadzwyczaj-
nych szafarzy Eucharystii. Zapra-
szam naszych drogich szafarzy na
wieczorne spotkanie.

Uwaga:

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne
rozpoczniemy w Środę Popielcową,
w dniu 8 marca i zakończymy
w I niedzielę Wielkiego Postu.

ks. E. Szymański

LIST OJCA ŚWIĘTEGO
DO LUDZI W PODESZŁYM WIEKU (cd.)

Czcij ojca swego i matkę swoją

Dla narodów zamieszkujących
obszary objęte oddziaływaniem Bi-
blii powszechnym jest zachowanie
i przestrzeganie przykazania Deka-
logu: „Czcij ojca i matkę”. Zacho-
wanie tego przykazania nie tylko
wynika z miłości dzieci do rodziców,
ale podkreśla też silną więź między
pokoleniami. Tam, gdzie przykaza-
nie to jest realizowane, ludzie starzy
nie muszą się obawiać, że uważani
będą za kłopotliwy ciężar dla rodzi-
ny. Przykazanie to dotyczy również

szacunku dla minionych pokoleń
i ich dorobku. W Dekalogu zajmuje
pierwsze miejsce na drugiej tablicy,
gdzie są ukazane obowiązki wobec
bliźnich i siebie samego. Tylko do
tego przykazania dodana jest obiet-
nica: „abyś długo żył na ziemi, którą
Pan Bóg twój da tobie” (Wj 20, 12).

W Księdze Kapłańskiej czytamy:
„Przed siwizną wstaniesz, będziesz
szanował oblicze starca” (Kpł 19,
32).

Czcić ludzi starych, znaczy speł-
nić trojaką względem nich powin-
ność:
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a) akceptować ich obecność,
b) pomagać im,
c) doceniać ich zalety.
W krajach gospodarczo rozwinię-
tych, trzeba zatroszczyć się, aby
ludzie w podeszłym wieku mogli się
starzeć z godnością, bez obawy, że
przestaną się zupełnie liczyć. Cechą
zdrowej cywilizacji jest szacunek
i miłość do ludzi starych, przez co
będą się czuli żywą częścią społe-
czeństwa. „Brzemię lat jest lżejsze
dla tego, kto czuje się szanowany
i kochany przez młodych” (Cyce-
ro). W niektórych częściach świata,
zwłaszcza na kontynencie afrykań-
skim, starych szanuje się jako „ży-
we biblioteki” mądrości, strażników
kultury przodków.

Niech młodzi towarzyszą lu-
dziom starym swoją obecnością i bę-
dą dla nich wielkoduszni i dobrzy.
Starzy potrafią dać wam młodzi
znacznie więcej niż oczekujecie.
W Księdze Mądrości czytamy: „Stań
na zgromadzeniu starszych, a jeśli
kto jest mądry, przyłącz się do
niego. . . ponieważ starcom przystoi
mądrość” (25, 5).

Niezastąpioną rolę w dziedzinie
przekazu wiary pełnią ludzie sta-
rzy. W jakże wielu rodzinach wnuki
poznają podstawy wiary od dziad-
ków. Starzy niosą też innym po-
moc poprzez: życzliwą radę, milczą-
cą modlitwę, świadectwo cierpienia
znoszonego z wytrwałą ufnością.

Środowiskiem najbardziej sprzy-
jającym przeżywaniu starości jest
rodzina, krewni, znajomi, przyjacie-
le. Tu czują się jeszcze potrzebni
i użyteczni.

Są sytuacje, gdy trzeba umieścić
starca w domu starców ze względu
na brak rodziny lub korzystanie ze
specjalistycznej opieki. Muszą jed-
nak tam ludzie doświadczyć dobroci,
miłości ze strony personelu. W tej
dziedzinie wspaniale pełnią posługę
wśród starców zgromadzenia za-
konne, stowarzyszenia wolontaria-
tu, które ze szczególnym poświęce-
niem opiekują się ludźmi starymi,
zwłaszcza ubogimi i samotnymi.

Papież w bardzo ciepłych sło-
wach zwraca się do ludzi sta-
rych: „Drodzy ludzie starzy, trapieni
przez kłopoty ze zdrowiem. . . je-
stem całym sercem z wami. Kie-
dy Bóg przyzwala, abyśmy cier-
pieli. . . zawsze obdarza nas łaską,
byśmy z jeszcze większą miłością
włączali się w ofiarę Jego Syna i głę-
biej uczestniczyli w realizacji Jego
zamysłu zbawczego. Możemy być
pewni, że On jest Ojcem bogatym
w miłość i miłosierdzie. Pamiętam
zwłaszcza o was wdowcy i wdowy,
którzy zostaliście sami na ostatnie
lata życia; o was starzy zakonnicy
i zakonnice. . . o was drodzy bracia
w kapłaństwie i biskupstwie. Ko-
ściół nadal was potrzebuje. . . Liczy
na wasz wkład wytrwałej modlitwy.”

Z upływem lat oswajamy się
z myślą o jesieni życia, spostrzega-
my, że szeregi naszych przyjaciół,
krewnych się przerzedzają. Uświa-
damiamy to sobie przy różnych
np. spotkaniach szkolnych, z dzie-
ciństwa, studiów, wojskowych czy
seminaryjnych. Granica życia prze-
suwa się, przybliża do każdego z nas.
Starość jest też czasem, w którym
najbardziej skłonni jesteśmy myśleć
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o wieczności. Jednak z trudem go-
dzimy się z perspektywą odejścia –
budzi w nas smutek i lęk. Rzecz
znamienna, że sam Jezus odczuwał
lęk przed śmiercią. „Ojcze mój. Je-
śli to możliwe, niech Mnie ominie
ten kielich” (Mt 26, 39). Śmierć
jest sprzeczna z instynktem zacho-
wawczym człowieka. Śmierć skłania
do stawiania radykalnych pytań:
co czeka nas za mroczną zasłoną
śmierci? Czy to kres wszystkiego?
Czy istnieje coś po tamtej stro-
nie? Z całej Biblii płynie nadzieja:
„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych” (Łk 20, 38). „Ja jestem
zmartwychwstanie i życie” (J 11,
25). Chrystus przekroczywszy bra-
my śmierci jest dla nas pierwszym
świadkiem życia wiecznego. „Życie
Twoich wiernych o Panie, zmienia
się, ale się nie kończy” (liturgia
za zmarłych). W Chrystusie śmierć
zostaje odkupiona i przemieniona,
aby ostatecznie ukazać nam obli-
cze „siostry”, która prowadzi nas
w wyciągnięte ramiona Ojca. Wiara
opromienia swym światłem starość,
gdyż już nie jest ona przeżywana
jako droga do unicestwienia, ale
jako przygotowanie do osiągnięcia
pełnej dojrzałości. Niech zatem lata
starości będą przeżywane w pełni
zawierzenia Bogu pełnemu miło-
sierdzia. Niech przyczynią się do
pogłębienia życia duchowego przez
usilniejszą modlitwę, zwłaszcza za
braci oddalonych od Boga. Niech te
lata będą przeżywane podobnie jak
je przeżywał starzec Symeon, który
się modlił: „Teraz o władco, pozwól

odejść słudze Twemu w pokoju”
(Łk 2, 29), czy św. Paweł, który
strony chciał dalej głosić Ewange-
lię, a zarazem pragnął odejść, aby
złączyć się z Chrystusem. W wizji
chrześcijańskiej koniec ziemskiego
życia postrzegany jest jako przej-
ście przez most przerzucony mię-
dzy życiem doczesnym, a życiem
wiecznym. W końcowym przesła-
niu Ojciec Święty życzy wszystkim
ludziom starym pogodnego przeży-
wania tego wieku życia. Mówi też
o sobie, iż mimo ograniczeń je-
go wieku (choroby, brak fizycznej
sprawności) bardzo wysoko ceni so-
bie życie i umie się nim cieszyć.
Dziękuje też Bogu, że może jeszcze
służyć Kościołowi Świętemu.

Pozwólcie, że przytoczę tu słowa
Ojca św.: „Głębokim pokojem na-
pełnia mnie myśl o chwili, w której
Bóg wezwie mnie do siebie – z życia
do życia. . .” Dlatego wypowiadam
często ufnie modlitwę «w godzi-
nę śmierci wezwij mnie i każ mi
przyjść do Siebie». Jest to modli-
twa chrześcijańskiej nadziei. . . Gdy
zaś nadejdzie chwila ostatecznego
«przejścia», pozwól, abyśmy umieli
ją powitać z pokojem w sercu, nie
żałując niczego co przyjdzie nam po-
rzucić. – Maryjo, Matko ludzkości
pielgrzymującej, módl się za nami
«teraz i w godzinę naszej śmierci».
Spraw, byśmy byli zawsze blisko
Jezusa, Twojego umiłowanego Sy-
na a naszego Brata, Pana życia
i chwały”.

ks. E. Szymański
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Z HOMILII NIEDZIELNEJ

Modlitwa

Panie naucz każdego z nas, że
tu na ziemi nie masz innych rąk,
oprócz naszych. I tylko naszymi
rękami możesz pomagać potrzebu-
jącym.

Nie masz serca, oprócz nasze-
go. I tylko przy naszej pomocy
możesz okazać miłość samotnym,
nieszczęśliwym, niechcianym i nie-
kochanym.

Nie masz tu na ziemi głosu,
oprócz naszego – żeby mówić lu-
dziom, przypominać, dlaczego żyłeś
na ziemi, cierpiałeś i umarłeś na
krzyżu.

Panie naucz nas, że tu na ziemi
my jesteśmy Twoimi dłońmi, Twoim
głosem, Twoim sercem.

Głos nieszczęśliwej matki

Nie umiałam córce ukazać Chry-
stusa, przekazać jej mojej wiary.
I przez to córka przystąpiła do
sekty, której członkowie prowadzą
wątpliwe moralnie życie.

Proszę was rodzice, nie popeł-
niajcie tego błędu, który ja popełni-
łam. Ukazujcie od samego początku
swoim dzieciom Chrystusa i pogłę-
biajcie ich wiarę.

ks. E. Szymański

HISTORIA POWSTANIA AKCJI KATOLICKIEJ

Główni twórcy Akcji Katolic-
kiej dopatrywali się jej genezy już
w starożytności chrześcijańskiej, we
wspólnocie apostolskiej. Następnie
idea ta poprzez średniowieczne za-
kony, uniwersytety, cechy rzemiosł
i pobożne banki została przeniesio-
na do bractw, instytucji dobroczyn-
nych i katolickich związków. Akcja
Katolicka zawdzięcza swoje powsta-
nie ruchom katolickim na zachodzie
Europy. Dotyczyło to głównie XVIII-
i XIX-wiecznej Francji, Belgii, Nie-
miec i Włoch. Proces kształtowania
Akcji odżył po upadku Państwa Ko-
ścielnego (1870). Miała zapobiec kle-

rykalizmowi oraz laicyzmowi. Spra-
wa ta przybrała jeszcze na znacze-
niu za pontyfikatu papieża Piusa IX
(1846 –1878) i papieża Leona XIII
(1878 –1903).

Ojciec św. Pius X (1903 –1914),
w 1905 roku, w encyklice Il fermo
propositio rzucił hasło powszech-
nej mobilizacji katolickiej do walki
o ideały katolickie, nawołując do
Akcji Katolickiej.

Bardziej konkretne określenia
dotyczące Akcji Katolickiej znalazły
się w encyklice Piusa XI z 1922 r.
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Ubi arcano Dei. Odtąd Akcja Ka-
tolicka miała na celu apostolstwo
świeckich i współdziałanie świec-
kich w apostolstwie hierarchicznym
Kościoła. W jej założeniu nie mia-
ła być to nowa organizacja, która
burzyłaby stary porządek, ale na
fundamencie, istniejących organi-
zacji, zachowując ich samodzielność
i autonomię, miała podjąć konsoli-
dujące działania, być jakby centralą
całej katolickiej działalności. Powyż-
sze założenia przedstawił Pius XI
w liście do kardynała A. Bertrama
z 13 XI 1928 r., pt.Istota i podsta-
wa Akcji Katolickiej (Quae nobis).
Obok dążenia do rozwoju doskonało-
ści każdego wierzącego, celem Akcji
miało by także rozwijanie prawdzi-
wego apostolstwa w formach zróż-
nicowanych, w zależności od stanu
i zawodu.

Pius XI wielokrotnie powracał do
tematu Akcji Katolickiej. W 1931 r.
ogłosił encyklikę Non abiamo bisa-
gno, w której podjął głównie pole-
mikę z państwowym korporacjoni-
zmem włoskim, lecz dużą część
poświęcił zagadnieniu prawa do
obecności zorganizowanych struk-
tur katolickich w życiu społecznym.

Pius XI zwrócił uwagę na trzy
zasadnicze elementy mające decy-
dować o kształcie Akcji Katolickiej:
ma ona posiadać charakter wyraź-
nie apostolski, obejmować wszyst-
kie stany, klasy społeczne i katego-
rie świeckich, w konkretnych wa-
runkach społecznych, politycznych
i gospodarczych, które powinna do-
strzegać i uwzględniać.

Historia powstania
Akcji Katolickiej w Polsce

Idąc w ślad za encykliką Piu-
sa XI Ubi arcano Dei, na zjeździe
katolickim w Warszawie w 1926,
który poświęcony był zagadnieniom
kształtowania młodzieży i uzdra-
wianiu rodziny chrześcijańskiej, de-
legaci zwrócili się z prośbą do bi-
skupów o zorganizowanie w diece-
zjach Ligi Katolickiej. Miała to być
organizacja o charakterze central-
nym, utworzył ją w Wielkopolsce
w 1920 r. prymas kard. Edmund
Dalbor. Gromadziła mężczyzn, ko-
biety i młodzież. Ten poznański typ
Ligi przyjął się w zaborze pruskim
i austriackim. W zaborze rosyjskim
– typ warszawski oparty na modelu
włoskim Akcji Katolickiej ze struk-
turą czterech kolumn. W 1926 r.
wszyscy polscy biskupi powołali
w swoich diecezjach Ligę Kato-
licką. Episkopat Polski we wrześniu
1928 r. utworzył Komisję Episko-
patu do spraw Akcji Katolickiej.
Jej przewodniczącym został prymas
kardynał August Hlond, a członka-
mi książę arcybiskup Adam Sapie-
cha i abp metropolita A. Szeptycki.
Dnia 10 IV 1929 r. Sekretarz Stanu
Stolicy Apostolskiej kard. P. Ga-
sparii wystosował do prymasa list
o konieczności powołania Akcji Ka-
tolickiej.

Akcja Katolicka w Polsce została
zorganizowana, zgodnie z decyzją
Konferencji Episkopatu Polski, któ-
ra odbyła się w dniach 28 – 30 kwiet-
nia 1930 r., według typu włoskie-
go, jako organizacja ogólna, zbudo-
wana centralistycznie. Konferencja
Episkopatu, w kwietniu 1930 r.,
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oprócz decyzji o utworzeniu Akcji
Katolickiej, postanowiła oprzeć ją
na statucie konstytucyjnym jedno-
litym dla całego kraju. Statut ten
zatwierdził 27 XI 1930 r. papież
Pius XI. Był to jedyny przypadek,
poza Włochami, istnienia statutu
krajowego, usankcjonowanego po-
wagą papieża. Naczelny Instytut
Akcji Katolickiej został erygowa-
ny przez prymasa 24 XI 1930 r.
w Poznaniu. Pierwszym dyrekto-
rem został bp Stanisław Adamski.
Od 1930 r. Akcja Katolicka wyda-
wała własne pismo Ruch Katolic-
ki. Rok 1934 przyniósł modyfikację
Akcji. W Krakowie odbył się Kra-
jowy Zjazd Akcji Katolickiej. Zapa-
dła decyzja unifikacji stowarzyszeń
wchodzących w skład Akcji. Episko-
pat Polski 13 XI 1934 utworzył 4
piony organizacyjne zwane kolum-
nami. Były nimi: Katolicki Związek
Mężów (KZM) z siedzibą w War-
szawie, Katolickie Związek Kobiet
(KZK) z siedzibą w Krakowie, Ka-
tolicki Związek Młodzieży Męskiej
(KZMM) i Katolicki Związek Mło-
dzieży Żeńskiej (KZMŻ) z siedzibą
w Poznaniu.

Kościół w Polsce miał bardzo
bogate doświadczenia w pracy róż-
nego rodzaju stowarzyszeń, bractw,
związków i wspólnot stanowych
lub zawodowych. Szczególnie za-
biegał o ich rozwój po 1918 r.,
gdy niepodległa Polska umożliwia-
ła katolikom podjęcie różnorodnej
aktywności społecznej. Akcja Kato-
licka, w sensie działania katolickie-
go, w szerszym znaczeniu oznacza-
ła wzmożenie intensywności życia
nadprzyrodzonego, podciąganie się

wiernych na wyższy poziom życia
w świętości, aby w ten sposób mo-
gli promieniować na innych, pory-
wać za sobą, stawać się apostołami,
pełnymi ofiarności męczeńskiej dla
dzieła Chrystusa. W tym sensie Ak-
cja Katolicka była identyczna z dzia-
łalnością całego Kościoła. W ścisłym
znaczeniu oznaczała powrót do ide-
ału mającego swe korzenie w cza-
sach apostolskich, a mianowicie po-
wołania świeckich do apostolstwa
czynnego, organicznie związanego
z działalnością apostolską.

Celem najważniejszym i istot-
nym Akcji Katolickiej, według pod-
ręcznika ks. L. Civardiego, na któ-
rym opierano pracę polskiej Akcji
Katolickiej, jest zapanowanie na zie-
mi Królestwa Chrystusowego, czy-
li według słów Piusa XI zawar-
tych w liście Quae Nobis do kard.
A. Bertrama „rozszerzenie, obrona,
zastosowanie wiary i nauki chrze-
ścijańskiej w życiu indywidualnym,
rodzinnym i społecznym”. Do ce-
lów częściowych Akcji Katolickiej
ten sam podręcznik zaliczał: współ-
pracę wiernych w życiu religijnym,
krzewienie oświaty chrześcijańskiej,
odnowienie ducha chrześcijańskiego
w rodzinie, obronę praw i wolno-
ści Kościoła, współpracę rodziców
i nauczycieli katolickich na polu
szkolnictwa, tworzenie dobrej pra-
sy, zachowanie czystości obyczajów,
włączenie się w rozwiązywanie kwe-
stii społecznej oraz wpływanie na
całokształt życia publicznego kraju.

Akcja Katolicka powinna na
gruncie polskim, według słów ks.
F. Machaya, zająć się następującymi
zagadnieniami:
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� odnowić w Chrystusie cywilizację
w całości i częściach;

� zwalczać wszelkimi sprawiedliwy-
mi i prawymi środkami cywiliza-
cję przeciętności;

� przywrócić Chrystusowi rodzinę,
szkołę, społeczeństwo:;

� przywrócić zasadę powagi wobec
Kościoła, jako przedstawiciela Bo-
ga;

� zająć się sprawami ludu głównie
klasy robotniczej i rolników, wpo-
ić w ich serca religijne zasady, ale
i otrzeć ich łzy, ulżyć w biedzie,
naprawić mądrymi rozporządze-
niami ich położenie gospodarcze.

Ówczesny Prymas Polski, August
Hlond, zapowiadając zaistnienie Ak-
cji Katolickiej, określił także jej cel.
Wyraził go następującymi słowami:
„Celem Akcji Katolickiej ma być
współpraca świeckich z hierarchią
dla odnowienia świata w Chrystu-
sie. Jak święte i rozległe jest Boskie
posłannictwo Kościoła, tak szerokie
i uświęcone są dziedziny Akcji Kato-
lickiej. Dostosowując się do warun-
ków i uwzględniając potrzeby bieżą-
cej chwili, ma Akcja Katolicka wpro-
wadzać Chrystusa w życie jednostki
i w rodzinę, w powikłane zagad-
nienia i formy nowoczesnego życia
zbiorowego i we wszystkie czynniki
cywilizacji chrześcijańskiej”.

Nowością w dotychczasowej
praktyce Kościoła było obdarowa-
nie działalności świeckich specjalną
misją. Praca w ramach Akcji Kato-
lickiej miała być wykonywana pod
opieką i nadzorem hierarchii. Jedną
z trzech zasad działania było: Nihil
sine Episcopo – nic bez biskupów.
Dwie pozostałe to: powszechność

działań i wszechstronność zadań.
Przypominając o zasadzie wierności
hierarchii kościelnej, jednocześnie
wskazywano na różnice między ak-
cją religijną a katolicką. W religijnej
świeccy są przedmiotem działań du-
chowieństwa, a w Akcji Katolickiej
przewodnikami i decydentami.

Asystent duchowny, pozostający
przy danym stowarzyszeniu wcho-
dzącym w skład Akcji, nie pełnił
funkcji kierowniczej, lecz był przed-
stawicielem hierarchii między nią
a stowarzyszeniem. Od początku,
frapujący był stosunek Akcji Ka-
tolickiej do działalności politycznej.
Z założenia Akcja Katolicka mia-
ła pozostać apolityczna. Nie miała
tworzyć żadnego stronnictwa poli-
tycznego. Ruch religijny, a takim
miała być Akcja Katolicka, posiada
inne pole działania niż działalność
obywateli państwa, mająca na celu
prowadzenie spraw państwowych.
Obywatele – katolicy są zobowią-
zani do brania czynnego udziału
w życiu politycznym. Obie dziedzi-
ny, polityka i wiara, są oddzielone,
ale nie są zupełnie rozłączone. Ma-
sowy zasięg jej organizacji i możli-
wość ogromnego wpływu sprawiały,
że wielu działaczy politycznych za-
biegało o swoje wpływy w społeczeń-
stwie za jej pośrednictwem. Wolność
polityczna pozostawiona członkom
organizacji będących członkami Ak-
cji Katolickiej, sprawiała że wielu
opowiadało się i podejmowało rów-
noległą działalność w konkretnym
bloku politycznym. I dlatego działal-
ność polityczną uczestników Akcji
Katolickiej utożsamiano zbyt ła-
two z działalnością samej Akcji. Jej

12



działania nie były obojętne kołom
rządowym. Wobec rządu wykazy-
wała swoją lojalność. Padło nawet
oświadczenie wspierania wszystkich
wysiłków rządu, które zmierzają
do utrzymania porządku w pań-
stwie, zwłaszcza poprzez popieranie
moralności publicznej. Zaznaczono
jednak, że gdyby rząd, pod naci-
skiem sił radykalnych, potrzebował
oparcia albo gdyby w nim samym
zaczęły dochodzić do głosu „złe”
kierunki, wówczas Akcja Katolic-
ka „jasno i stanowczo domagać
się będzie praw przysługującym ka-
tolikom. Nie będzie to czynnym
politykowaniem, ale obroną zasad,
a państwo nie tylko nie powinno się
takiej akcji obawiać, ale z wdzięcz-
nością ją przyjąć, jako dążącą do
jego dobra”. Apolityczność Akcji
Katolickiej była więc pojmowana
nie jako odcięcie się od życia poli-
tycznego, lecz pełnienie roli wycho-
wawcy politycznego oraz stworzenie
zaplecza społecznego dla ewentual-
nej obrony chrześcijańskich zasad

społecznych. Akcja Katolicka nie
zamyka więc swym członkom drogi
do życia publicznego, lecz czyni ich
bardziej gotowymi do odpowiedzial-
ności za dobro wspólne społeczeń-
stwa. Jej powołaniem jest wycho-
wywanie społeczeństwu najlepszych
obywateli, państwu zaś sumiennych
i biegłych urzędników. Organizacje
katolickie mają za cel „zaprawiać
świeckich do mężnego wyznawania
wiary katolickiej w życiu publicz-
nym, do ostatecznej obrony jej praw
i interesów”.

Do indywidualnych obowiązków
apostolskich członków Akcji Kato-
lickiej należały:
� apostolstwo modlitwy;
� apostolstwo słowa;
� apostolstwo przykładu w swoim

środowisku w swojej rodzinie;
� duch ofiary;
cdn.

Oprac. red.

WIADOMOŚCI GMINNE

Z prac Zarządu Gminy

Zarząd omówił i przeanalizował
budżet gminy oraz przyjął projekt
budżetu na rok 2000. I tak ustalono
dochody budżetu gminy w wysokości
10.123.156 zł i wydatki budżetu na
kwotę: 10.123.156 zł. Ponadto ustala
się przychody w kwocie 900.000 zł
i rozchody w kwocie 900.000 zł. Re-
zerwę ogólną ustala się w wysokości
90.000 zł.

Trudna sytuacja finansowa gmi-
ny związana z przeinwestowaniem
i brakiem zabezpieczenia środków
nie tylko na działalność inwestycyj-
ną, ale też i na działalność bieżącą
spowodowała konieczność zaciągnię-
cia kredytu w 1999 r. w kwocie
900.000 zł. Spłata kredytu nastą-
pi z budżetu roku 2000 z dochodów
gminy. Mimo to ten kredyt nie zabez-
pieczy braku środków w przyszłym
roku. Dlatego też Zarząd zapropo-
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nował upoważnienie Rady Gminy do
zaciągnięcia dodatkowego kredytu
w roku 2000 w kwocie nie większej
niż 900.000 zł. Spłata kredytu wraz
z odsetkami będzie następować od
2001 r. W związku z takim stanem fi-
nansowym gminy Zarząd ograniczył
do minimum wszystkie wydatki bie-
żące oraz inwestycyjne. Z inwestycji,
które zostały rozpoczęte w roku 1999
i wcześniej, dotację z budżetu gminy
w 2000 r. przewiduje się do zadań:
� Uzbrojenie działek w Trąbkach

Wielkich – etap II w kwocie:
100.000 zł,

� zakup wozu strażackiego dla OSP
Mierzeszyn w kwocie: 50.000 zł

Realizacja pozostałych zadań inwe-
stycyjnych, takich jak: budowa re-
mizy dla OSP w Trąbkach Wiel-
kich i rozbudowa ośrodka zdrowia
w Trąbkach Wielkich, pozostanie bez
dotacji. W przypadku największej in-
westycji – hali sportowej – również
nie przewiduje się środków z bu-
dżetu gminy, natomiast przewiduje
się finansowanie zadania ze środków
pozabudżetowych (UKFiT, PFRON)
w kwocie 1.000.000 zł.

Z nowych zadań na 2000 r. za-
planowano tylko budowę I etapu
wodociągu w Kleszczewie (wartość
kosztorysowa: 240.000 zł) – na kwo-
tę: 60.000 zł. Pozostała część zadania
zostanie zrealizowana w 2001 r.

W przypadku poprawy sytuacji
finansowej do budżetu na rok 2000
zostaną wprowadzone nowe zadania
inwestycyjne.

W celu poprawy kondycji finan-
sowej w przyszłym roku Zarząd po-
dejmie szereg działań pozwalających
wygenerować dodatkowe dochody ze:
� sprzedaży mienia tj. mieszkań ko-

munalnych, działek budowlanych

i rzemieślniczych oraz sprzeda-
ży obiektów przeznaczonych pod
usługi dla mieszkańców,

� wprowadzenia ulg podatkowych
dla średnich i dużych inwestorów,

� weryfikacji prawidłowości składa-
nych deklaracji podatkowych,

� windykacji zaległości podatko-
wych,

jak też podejmie działania pozwala-
jące obniżyć wydatki poprzez:
� zmianę struktury organizacyjnej

Urzędu Gminy,
� zmianę sieci szkół podstawowych

i gimnazjum oraz sposobu rozli-
czania ich wydatków,

� pomoc w tworzeniu wspólnot
mieszkaniowych w budynkach,
w których gmina posiada część
mieszkań komunalnych.

Zarząd zapoznał się i pozytywnie
zaopiniował projekt statutu Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich.

***
XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

odbyła swoje obrady w dniu 29 grud-
nia, kończąc tym samym rok 1999.
Już tradycyjnie radni zakończyli ob-
rady spotkaniem opłatkowym.

Wydawało się, że obrady ostatniej
Sesji w roku 1999 odbędą się przy
kilkupunktowym porządku w atmos-
ferze typowo świątecznej, a okazało
się, że mimo nastroju świątecznego,
program tej Sesji był bardzo napięty.

A oto porządek obrad XII Sesji:
� Sprawy regulaminowe;
� Podjęcie uchwał podatkowych;
� Podjęcie uchwały o opłatach tar-

gowych;
� Podjęcie uchwały o ustanowieniu

inkasentów i ich wynagrodzeniu;
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� Podjęcie uchwały w sprawie utwo-
rzenia świetlicy socjoterapeutycz-
nej przy Szkole Podstawowej
w Czerniewie;

� Podjęcie uchwały w sprawie za-
twierdzenia statutu Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich;

� Podjęcie uchwały w sprawie zawar-
cia porozumienia z wojewodą po-
morskim dotyczącego utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych;

� Podjęcie uchwały w sprawie przy-
stąpienia gminy Trąbki Wielkie
do Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Gdańskiego;

� Przyjęcie rezygnacji z członka Ko-
misji Rewizyjnej Czesława Makow-
skiego;

� Uzupełnienie składu Komisji Re-
wizyjnej;

� Przyjęcie rezygnacji wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy Czesława
Makowskiego;

� Powołanie wiceprzewodniczącego
Rady Gminy;

� Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy we fragmencie
Złej Wsi;

� Ustalenie ceny skupu żyta w ce-
lu uchwalenia wysokości podatku
rolnego;

� Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 1999 rok;

� Interpelacje i zapytania;
� Spotkanie opłatkowe.

Na początku Przewodniczący ob-
rad Marian Płotka przedstawił po-
rządek obrad i stwierdził prawomoc-
ność obrad oraz wniósł o zatwier-
dzenie go przez Radę Gminy. Rada
Gminy przyjęła również bez więk-
szych uwag protokół z poprzedniej
Sesji.

Następnie Rada uchwaliła po-
datek od posiadania psów. Przy-
jęto uchwały ustalające: wysokość
opłat administracyjnych za czynno-
ści urzędowe, podatek od samocho-
dów ciężarowych i przyczep, wyso-
kość opłat targowych. Ustalono po-
datek od działalności gospodarczej,
uchwałę określającą inkasentów oraz
zasady i wysokości ich wynagradza-
nia. Podjęto uchwałę o utworzeniu
świetlicy socjoterapeutycznej przy
szkole podstawowej w Czerniewie
oraz uchwalono podatek rolny.

Podjęto uchwałę o zatwierdze-
niu statutu Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich.

Podjęto również uchwałę o przy-
stąpieniu naszej gminy do Związku
Komunalnego Gmin Powiatu Gdań-
skiego. Następnie Rada przyjęła re-
zygnację z członka Komisji Rewizyj-
nej Czesława Makowskiego i powo-
łała na jego miejsce Jerzego Gęburę
– radnego Trąbek Małych.

Rada przyjęła również rezygna-
cję Czesława Makowskiego z funkcji
wiceprzewodniczącego Rady Gminy
i powołała na jego miejsce Tadeusza
Mundrzyńskiego – radnego Mierze-
szyna.

Podjęto uchwałę w sprawie zmia-
ny planu zagospodarowania prze-
strzennego w Złej Wsi. Podjęto też
uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 1999.

Po interpelacjach i zapytaniach
prowadzący zamknął oficjalną część
obrad i zaprosił uczestników Se-
sji i przybyłych księży na wspólny
opłatek.
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Dostojna Jubilatka Pani Maria Żurawska z Sobowidza w otoczeniu urodzinowych
gości i rodziny.

Jubilaci

W minionym 1999 roku osiem-
naście osób z terenu gminy Trąbki
Wielkie obchodziło swoje 90 (lub
wyższe) urodziny.

Z tej okazji wójt gminy Trąb-
ki Wielkie, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, sołty-
si z poszczególnych wsi, czasami
ksiądz z parafii, odwiedzali jubilatów
w miejscu ich zamieszkania. Senio-
rzy otrzymywali kwiaty i upomin-
ki ufundowane przez Urząd Gmi-
ny. Najstarszym mieszkańcem gmi-
ny Trąbki Wielkie jest Pan Alojzy
Burak z miejscowości Sobowidz, 27
marca 1999 roku ukończył 95 lat.

***
W ostatnim dniu 1999 obchodzi-

ła swoje 91 urodziny Pani Maria

Żurawska z Sobowidza. Pani Maria
jest w doskonałej kondycji fizycz-
nej i psychicznej. Doczekała się 4
dzieci, 12 wnuków i 13 prawnu-
ków. Dlatego w tym dniu odwiedził
Panią Marię wójt gminy Błażej Kon-
kol, kierownik GOPS Krystyna Roda
oraz pracownik socjalny GOPS Gra-
żyna Wysiecka. Jubilatka otrzymała
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności wraz z wiązanką kwia-
tów i upominkiem.

Redakcja Kany również przyłącza
się do życzeń.

Sport

Mistrzostwa gminy w szachach

W dniu 08 i 09.01.2000 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich rozegrany został II Turniej
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Grand Prix Gminy Trąbki Wielkie
w Szachach. Po dwóch turniejach
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych sytuacja wygląda następują-
co:

Chłopcy, rocznik 1988 i młodsi:
1. Paweł Żukowski, 60 p.,

Gołębiewo Wlk.
2. Adam Surma, 46 p., Ełganowo
3. Dariusz Kosikowski, 46 p.,

Czerniewo

Dziewczęta, rocznik 1988
i młodsze:
1. Anna Gralla, 60 p., Trąbki

Wielkie
2. Sylwia Ptach, 54 p., Czerniewo
3. Natalia Czerniewska, 48 p.,

Ełganowo

Młodzicy, rocznik 1987–1984
1. Daniel Kwiatek, 46 p., Ełganowo
2. Mirosław Lipiński, 45 p.,

Kłodawa
3. Mateusz Fordon, 42 p.,

Czerniewo

Młodziczki, rocznik 1987-1984
1. Aleksandra Ptach, 54 p.,

Czerniewo
2. Anna Teplitz, 30 p., Sobowidz
3. Agnieszka Mazurek, 27 p.,

Sobowidz

Juniorzy, rocznik 1983 –1980
1. Sebastian Kosikowski, 60 p.,

Czerniewo
2. Marcin Kornath, 54 p., Kłodawa
3. Tomasz Jaworski, 24 p.,

Graniczna Wieś

Juniorki, rocznik 1983 –1980
1. Danuta Kosikowska, 60 p.,

Czerniewo

Seniorzy, rocznik 1979 i starsi
1. Stanisław Kusaj, 57 p., Ełganowo

2. Karol Kusaj, 57 p., Ełganowo
3. Sławomir Kusaj, 45 p., Ełganowo

Seniorki, rocznik 1979 i starsze
1. Urszula Kosikowska 60 p.,

Czerniewo
2. Anita Zielke, 54 p., Kleszczewo
3. Lidia Orzechowska, 48 p., Trąbki

Wielkie

Drużynowo:
1. Czerniewo, 60 p.
2. Ełganowo, 54 p.
3. Kłodawa, 45 p.
4. Trąbki Wielkie, 45 p.

W sumie w mistrzostwach gminy
w szachach sklasyfikowanych jest 50
zawodniczek i zawodników z całej
naszej gminy. Zapraszamy na na-
stępne turnieje Grand Prix.

Mistrzostwa gminy w warcabach
100-polowych

W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Trąbkach
Wielkich został rozegrany pierwszy
z czterech turniejów Grand Prix
o tytuł Mistrza Gminy 2000 w war-
cabach 100-polowych. W turnieju
sklasyfikowano 54 zawodników i za-
wodniczek w czterech kategoriach
wiekowych. W poszczególnych gru-
pach wiekowych prowadzą:

Chłopcy, rocznik 1988 i młodsi
1. Dariusz Kosikowski, 30 p.,

Czerniewo
2. Marcin Milewski, 27 p.,

Zaskoczyn
3. Adam Surma, 24 p., Ełganowo

Dziewczęta, rocznik 1988
i młodsze
1. Natalia Czerniewska, 30 p.,

Ełganowo
2. Sylwia Ptach, 27 p., Czerniewo
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Młodzicy, rocznik 1987–1984
1. Kamil Borkowski, 30 p.,

Zaskoczyn
2. Daniel Kwiatek, 27 p., Ełganowo
3. Andrzej Wójtowicz, 24 p.,

Kleszczewo

Młodziczki, rocznik 1987–1984
1. Aleksandra Ptach, 30 p.,

Czerniewo
2. Lilianna Wójtowicz, 27 p.,

Kleszczewo
3. Anna Leszczyńska, 24 p.,

Kleszczewo

Juniorzy, rocznik 1983 –1980
1. Jacek Jastroch, 30 p., Kłodawa
2. Sebastian Zielke, 27 p.,

Kleszczewo
3. Marcin Kornath, 24 p., Kładawa

Juniorki, rocznik 1983 –1980
1. Danuta Kosikowska, 30 p.,

Czerniewo

2. Justyna Burzyńska, 27 p.,
Gołębiewo Wielkie

3. Agnieszka Nowosielska, 24 p.,
Kleszczewo

Seniorzy, rocznik 1979 i starsi
1. Stanisław Kusaj, 30 p., Ełganowo
2. Bogdan Grabowski, 27 p.,

Kleszczewo
3. Roman Zielke, 24 p., Kleszczewo

Seniorki, rocznik 1979 i starsze
1. Urszula Kosikowska, 30 p.,

Czerniewo
2. Gabriela Ziemian, 27 p., Trąbki

Wielkie
3. Krystyna Kapuścińska, 24 p.,

Trąbki Wielkie

Drużynowo:
1. Czerniewo, 30 p.
2. Kleszczewo, 27 p.

Andrzej Gralla

Dzieci uczestniczące w mistrzostwach gminy w szachach.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE PODCZAS SESJI
RADY GMINY (fotoreportaż)
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MODLITWA O ZGODĘ I POKÓJ

Królowo pokoju, zwiastowanego ludziom dobrej woli. . .

Pełna prawdy, sprawiedliwości i doskonałej wolności przez
całkowite oddanie się Bogu. . .

Królowo zgody!

Matko zatroskana o pokój świata!

Widzisz sama: nie ma wśród ludzi, państw i narodów prawdziwego
pokoju i zgody, a chlubne zdobycze ludzkiego umysłu, zamiast dać
nam szczęście i radość, budzą niejednokrotnie obawę o jutro
świata. . .

Widzisz, Maryjo, że i w nas nie ma doskonałej ciszy. . .

Bo nie wielbimy Boga jak należy i nie kształcimy równomiernie
naszego umysłu, serca i woli. . .

Nie doprowadzamy do rozkwitu w sobie prawdy, sprawiedliwości,
miłości, pokory i dobroci, którymi Ty świecisz, a które w sercu
człowieka rodzą pokój. . .

Taki jest świat i tacy my jesteśmy. . .

Ty jednak możesz zmienić świat i ludzi łaskami, które w jednej
chwili potrafią odmienić serca ludzkie. . .

Prosimy Cię o to jako Matkę miłosierdzia.

Twoja prośba jest wszechmocna.

Zechciej więc, o pełna łaski, skłonić nasz umysł, sercę i wolę do
zgody z Bogiem i z samym sobą, do współpracy z bliźnimi, do
wiary w twórczą moc i potęgę dobrej woli człowieka.

Naucz nas wielbić Boga, pokorna Służebnico!

Naucz nas rozwijać w sobie pełnię Słowa Bożego, by jego działanie
w nas mogło umacniać pokój w sercach naszych i społeczności
ludzkiej.

Udoskonalaj naszą sprawiedliwość na każdy dzień.

Pomagaj nam zwyciężać: nienawiść – miłością, pychę – pokorą,
chłód serca – dobrocią, bezprawie – prawdą i odwagą, by tak
osiągnąć sprawiedliwy i powszechny pokój, któregoś Ty Królową.

Amen.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, zapraszamy do kolejnej krzyżowki. Rozwiązania z kupo-
nem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 20
lutego).

Litery w oznaczonych polach, odpowiednio uporządkowane, utworzą
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki.

Życzymy dobrej zabawy.

1 2 14

2 16 5

3 12

4 5

5 13 10

6 6 4

7 11

8 1

9 15

10 9 7

11

12 3

13 8

14 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

1. Nakrywasz nim stół.
2. Poranna, wieczorna. . .
3. Stolarz, piekarz, lekarz. . .
4. Nieprzyjaciel inaczej.
5. Świeci na niebie.
6. W aparacie fotograficznym.
7. Ptak, który lubi wiśnie.
8. Kwiatowy lub warzywny.
9. Jedna drugą myje.

10. Pali się w piecu.
11. Bez uczynków jest martwa.
12. Leśny kuzyn królika.
13. Nie idzie w las.
14. Większy od morza.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
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INTENCJE MSZY ŚW. Luty 2000

1. Za śp. Annę Zalewską
(25. rocznica śmierci)

2. Za śp. Mariannę Gralla
oraz za zmarłych z rodziny
Marendowskich

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

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

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej –
z róży św. Stanisława –
p. Chmielewskiego

6. Za śp. Sławomira Staniszew-
skiego, godz. 700

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 830

O zdrowie dla Jadwigi
Lewandowskiej, godz. 1100

Za parafian, godz. 1700

7. Za śp. Martę Piszczuk
8. Za śp. Tomasza Sławińskiego
9. Dziękczynna w 15. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Wioletty i Eugeniusza Płazów

10. Za śp. Witolda Piszczuka
11. Za śp. Stefana Świetlika
12. Dziękczynna i o dalsze

błogosławieństwo Boże dla
rodziny Zulewskich

13. Za parafian, godz. 700

za zmarłych z róży św. Fran-
ciszka – p. Urszuli Kielas,
godz. 830

Za śp. Grzegorza Sadocha,
godz. 1100

Za śp. Kunegundę Karassek,
godz. 1700

14. Za śp. Wiktorię i Aleksandra
Kulów

15. Za śp. Józefa Plak
16. Za śp. Mariannę Kamińską
17. Dziękczynna w 10. rocznicę

sakramentu małżeństwa Sylwii
i Mirosława Kowalewskich

18. O zdrowie dla rodziny
Tiborskich i Skierków

19. Za zmarłych z rodzin
Czerwińskich, Tiborskich
i Bielskich oraz za śp. Ryszarda
Pikulę

20. Za parafian, godz. 700

Za śp. Martę Piszczuk,
godz. 830

Za śp. Izabelę Karpińską,
godz. 1100

Za śp. Zygmunta Jaszczyka,
godz. 1700

21. Za zmarłych z rodziny Pikulów
i Czerwińskich

22. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

23. Za śp. Stefanię i Stefana
Homów

24. Za śp. Stanisława Grallę oraz
za zmarłych z rodziny Grallów
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25. Za śp. Ksawerego
Felchnerowskiego

26. Za śp. Wierę Sierżant oraz za
zmarłych z tej rodziny

27. Za zmarłych z rodzin
Garczyńskich i Struckiel,
godz. 700

Dziękczynna w 90-lecie
urodzin Heleny Roda
z Czerńca, godz. 830

Za śp. Reginę i Józefa Bąków,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1700

28. Za śp. Romana Jaszczyka oraz
za śp. Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów

29. Za śp. Kunegundę Karassek
1.03. Za śp. Matyldę i Wiktora

Orlikowskich

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

7 lutego: Aleksandra Jaszewska

Rocznice sakramentu małżeństwa:

9 lutego: 15 rocznica sakramentu małżeństwa
Wioletty i Eugeniusza Płazów

17 lutego: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Sylwii i Mirosława Kowalewskich

18 lutego: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Kariny i Marka Kęsów

25 lutego: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Wioletty i Bogdana Barów

Odeszli do wieczności:

2 lutego: 1 rocznica śmierci śp. Marianny Gralla

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


