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KTO MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU, TEN SIĘ ZBAWI

Wedle wielowiekowej tradycji
Matka Boża nauczyła modlitwy ró-
żańcowej św. Dominika, założycie-
la zakonu kaznodziejskiego zwane-
go dominikanami. Zakon ten jest
krzewicielem modlitwy różańcowej
w całym Kościele. Ale jak każde
dobre dzieło, tak i różańcowa modli-
twa miała skromny początek, wielki
okres rozwoju i wielkie przeszkody,
a w końcu świetne zwycięstwo.

We wczesnym okresie chrześci-
jaństwa wierzący modlili się do Boga
psalmami Starego Testamentu. Nie-
którzy uczyli się ich na pamięć (jest
150 pasalmów – tyle ile Pozdrowień
Anielskich w różańcu). Z biegiem
czasu zaczęto owe psalmy zastę-
pować modlitwą Zdrowaś Maryjo.
W obecnej formie różaniec ukształ-
tował się w 19. stuleciu.

W okresie średniowiecza modli-
twa różańcowa miała też nieprze-
jednanych wrogów ze strony here-
tyków. Za odmawianie go groziła
nawet kara śmierci. Ostatecznie jed-
nak modlitwa różańcowa przyjęła się
w całym chrześcijaństwie, jako jedna
z najbardziej ulubionych i rozpo-
wszechnionych praktyk religijnych.

Modlitwa różańcowa ma wyjąt-
kową godność, gdyż niezwykłych
ma autorów. Wyznanie Wiary we-
dług tradycji pochodzi od Apostołów,
stąd nazywamy tę modlitwę również
Składem Apostolskim, gdyż zawiera
12 podstawowych artykułów wiary.
Modlitwy Ojcze nasz nauczył Apo-
stołów sam Pan Jezus na ich usilną
prośbę „Panie naucz nas modlić

się”. Natomiast najczęściej powta-
rzane Zdrowaś Maryjo ma trzech
autorów: samego Boga Ojca, któ-
ry polecił posłanemu do Maryi Ar-
chaniołowi Gabrielowi pozdrowić Ją
słowami: „Zdrowaś Maryjo łaski peł-
na, Pan z Tobą”. Święta Elżbieta
w czasie spotkania z Maryją w unie-
sieniu dodała „Błogosławionaś Ty
między niewiastami i błogosławiony
owoc Twojego łona”. Wreszcie święty
papież Pius V dodał modlitwę bła-
galną: „Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę naszej śmierci.”

Na temat modlitwy różańcowej
często zabierali głos papieże. Wy-
starczy wspomnieć, że aż 33 papieży
zachęcało do odnawiania różańca,
ogłaszając 135 dokumentów i ency-
klik o różańcu. Sam papież Leon
XIII dwudziestokrotnie w swoich pi-
smachwzywał do odmawiania różań-
ca, a październik ustanowił miesią-
cem różańcowym. Nie tylko prosty
lud, ale i mężowie stanu, rycerze,
hetmani, uczeni i artyści pokochali
tę modlitwę. Zresztą sama Matka
Najświętsza objawiając się dzieciom
w La Salette (1846 r.), w Lourdes –
św. Bernardecie (1858 r.), czy Łucji,
Franciszkowi i Hiacyncie w Fatimie
(1917 r.) prosi by przekazali światu
Jej wezwanie do odmawiania ró-
żańca, przez który ludzkość może
powstrzymać karzącą rękę Boga.

Dziś modlitwę różańcową zna ca-
ły świat katolicki i jest odmawiana
nie tylko w październiku, nie tyl-
ko w kościołach, ale szczególnie –
w rodzinach.
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Wielkim apostołem tej modlitwy
jest amerykański kapłan, ojciec Pey-
ton, który dziękując Maryi za cud
uzdrowienia, poświęcił się krzewie-
niu modlitwy różańcowej w rodzi-
nach. W krótkim czasie, włączając
w to apostołowanie środki przekazu,
udało mu się zdobyć dla tej modli-
twy 16 milionów rodzin w Ameryce
i Europie.

Tę modlitwę Maryjną pokochali
szczególnie Polacy! Nasi królowie,
hetmani i rycerze, którzy przynieśli
sławę polskiemu orężowi i uczynili
Polskę „przedmurzem chrześcijań-
stwa”, czerpali tę moc ducha mę-
stwa z gorącej czci do Maryi, nosząc
Jej ryngraf na piersi, a różaniec
na rękojeści miecza. Król Jan III
Sobieski zapisuje się do bractwa ró-
żańcowego i różańcem błogosławi
rycerzy idących do walki z Turka-
mi pod Wiedniem. Jego różaniec,
jak i różańce innych królów, książąt
i hetmanów, oglądać można w Jasno-
górskim Skarbcu. Są tam również
różańce z okruszyn chleba zrobione
przez więźniów Oświęcimia i innych
obozów zagłady z czasów II wojny
światowej.

Papież Jan XXIII uczynił w mło-
dości postanowienie, że będzie co-
dziennie odmawiać trzy części różań-
ca. Został wierny temu zobowiązaniu
aż do końca życia. Czyni to również
papież Jan Paweł II. Nie tylko co-
dziennie odmawia różaniec, nawet
w czasie pielgrzymek do różnych
krajów, ale tysiące różańców rozdaje
w czasie wizyt składanych mu przez
różnych panujących i dyplomatów.

Nie rozstawał się z tą modlitwą
wielki czciciel Maryi, św. Maksy-
milian Kolbe, który zapewniał na

łamach „Rycerza Niepokalanej”, że
„kto odmawia różaniec, ten się zba-
wi”.

Drodzy Parafianie. Nie zanie-
dbujmy tej modlitwy szczególnie
w październikowe wieczory w ro-
dzinnej wspólnocie domowej. Przy-
chodźmy na tę modlitwę do naszego
kościoła do Tronu Matki Bożej. Ko-
chanemamusie, bądźcie apostołkami
różańcowej modlitwy, a wyprosicie
wiele łask dla swojej rodziny i same
się uświęcicie.

Maryja w Fatimie oznajmiła, że
kto przez 5 pierwszych sobót mie-
siąca odmówi Różaniec Fatimski
i przez 15 minut będzie rozwa-
żał na temat tajemnic różańcowych,
zawierających przecież streszczenie
Ewangelii, do tego Ona przybędzie
w godzinie śmierci, by go pocieszyć.
W naszym Sanktuarium od prawie
2 lat, w każdą pierwszą sobotę, od-
prawiamy Nabożeństwo Fatimskie,
a więc w dowolną sobotę można
się włączyć w uczestnictwo w pięciu
kolejnych sobotnich nabożeństwach,
by stać się uczestnikiem Maryjnej
obietnicy.

Proszę Was Drogie Mamusie, po-
syłajcie dzieci na Różaniec w paź-
dzierniku. Niech z waszego domu
przyjdzie chociaż jedna osoba mo-
dląca się w imieniu całej rodziny.

Wszystkich członków Żywego Ró-
żańca proszę, by traktowali tę modli-
twę jako zaszczyt bycia włączonym
w realizację proroctwa wypowiedzia-
nego przez Maryję u Elżbiety: „Od-
tąd błogosławioną zwać Mnie będą
wszystkie pokolenia”, a więc i Ty!

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2001

7 października: 27. niedziela
zwykła

Ha 1,2 – 3.2,2 – 4
2 Tm 1,8.13 – 14
Łk 17,5 – 10

Nauka zawarta na tej ewangelicz-
nej stronicy dotyczy wiary i służby.
Znowu znajdujemy się w obliczu
chrześcijańskiego paradoksu: czło-
wiek jest niczym wobec Boga, jak
sługa nieużyteczny, a jednak dzięki
wierze jego udziałem może stać się
moc samego Boga.

Odrobina wiary, byleby była
szczera, wiary w Jezusa, który
jest Panem niemożliwego, wystar-
cza do osiągnięcia wielkich owoców.
Z drugiej strony Bóg nie potrzebuje
nas, a także służba przynosi ko-
rzyść nam, a nie Jemu. Gdy chodzi
o nas, to jesteśmy „bezproduk-
tywni”. To Bóg sprawia, iż jeste-
śmy potrzebni, dlatego nie mamy
prawa domagać się czegokolwiek.
Nie jest to żadne usprawiedliwia-
nie tendencji antyspołecznych lub
negacja zasług dobrych uczynków,
lecz świadomość, że wszystko jest
łaską.

Nigdy też nie możemy zapomi-
nać, iż służenie Bogu nie pozwala
nam być równocześnie sługami in-
nych panów, dlatego nie bez znacze-
nia jest fakt, iż w Piśmie świętym
tytuł sługi Bożego jest powodem do
dumy.

Jezus jest antonomazją Sługi
Bożego. Także Jego Matka, Maryja,
wie, że cała Jej wielkość wypływa
z bycia służebnicą Pańską, dlatego
niemożliwe staje się możliwe.

Także w Kanie Jej prosta wia-
ra pozwoliła powiedzieć służącym
na przyjęciu weselnym: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek [Jezus] wam
powie” i sześćset litrów wody stało
się sześciuset litrami dobrego wina,
ku radości nowożeńców.

Pokora, która jest świadomością
naszych ograniczeń, jest odwagą
płynącą z wiary.

Iluż chorych doświadczyło w Lo-
urdes przemianę swego cierpienia
dzięki wierze. Choć kondycja fi-
zyczna pozostała na pozór ta sama,
wszystko się jednak zmieniało, po-
nieważ sposób postrzegania swojej
sytuacji rozjaśniła wiara.

(G.S.)

7 października: Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej

Dz 1,12 – 14
Łk 1,26 – 28

Wieniec z róż zawsze był znakiem
miłości i szacunku. W średniowie-
czu poddani ofiarowywali girlandy
z róż władcom, a zakochani wy-
brankom serca.

Różaniec jest duchowym wień-
cem ofiarowywanym Maryi.
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7 października 1571 roku pod
Lepanto w Grecji chrześcijanie za-
trzymali pochód Turków, niosących
ze sobą ucisk i krew. Klemens
XI w 1716 roku dzień ten ogło-
sił dniem poświęconym różańcowi.
Jest to modlitwa Maryjna, ale ukie-
runkowana na Chrystusa. Rozważa
się w niej Jego tajemnice, czyli wy-
darzenia z Jego życia – źródła
zbawienia dla ludzkości. Stałe jej
powtarzanie przypomina echo mo-
rza słyszane w muszli, ogarnia ona
całego człowieka, rozciągając się
w czasie, w pamięci, w sercu, ota-
czając modlącego się jakby wciąż
powtarzającą się muzyką.

Dzisiaj liturgia ukazuje nam
Wieczernik, w którym apostołowie
„trwali jednomyślnie na modlitwie
razem z niewiastami, Maryją, Mat-
ką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14).
Modlitwa Maryi ma charakter ekle-
zjalny (z apostołami), rodzinny (są
obecni bracia, to znaczy krewni
Jezusa), wspólnotowy i chórowy
(„jednomyślni”; w oryginale grec-
kim dosłownie jest tak: „mieli jedno
serce i te same uczucia”), jest nie-
ustająca i wytrwała. W Kościołach
wschodnich często powtarza się tę
formułę: „Twoimi modlitwami je-
steśmy my, o cała Błogosławiona!
Niech Pan wysłucha Twoich mo-
dlitw!”

(G.R.)

14 października: 28. niedziela
zwykła

2 Krl 5,14 – 17
2 Tm 2,8 – 13
Łk 17,11 – 19

Na drodze prowadzącej do Jerozo-
limy spotykamy kolejnego Samary-
tanina, który jako jedyny, po uzdro-
wieniu z trądu wraz z dziewięcioma
Żydami. Powrócił, żeby podzięko-
wać Jezusowi i oddać chwałę Bogu.
Wszyscy zostali uzdrowieni, lecz
tylko do niego Jezus mógł powie-
dzieć: „Twoja wiara cię zbawiła”.
Wyraźnie podkreślona jest różni-
ca między dwoma czasownikami:
uzdrowić i zbawić. Wszyscy nazy-
wali Jezusa Nauczycielem, wszyscy
ufali Jego słowu, mając nadzieję na
uzdrowienie: „Idźcie, pokażcie się
kapłanom”. Ale jedynie Samaryta-
nin dojrzał w nim gest miłości Boga
i wyznał wiarę w Niego, dlatego się
zbawił, to znaczy został wprowa-
dzony, on, człowiek z marginesu,
do królestwa dzieci Bożych.

Pieśń Maryi, niewiasty wierzą-
cej, zaczyna się właśnie od wy-
mienienia powodów wdzięczności:
„Wielbi dusza moja Pana, i radu-
je się duch mój w Bogu, moim
Zbawcy”.

Jedynie wiara pozwala odkryć
eucharystyczny sens życia. Albo-
wiem mentalność utylitarystyczna
wynaturza pobożność.

Maryja, w pełni zbawiona, jako
pierwsza uczestniczyła w objawie-
niu Boga w Jezusie, swoim Synu,
w tym nowym samoofiarowaniu się
Boga.

Ona, niewiasta pokorna, służeb-
nica Pańska, uznała głęboką praw-
dę Boga o zbawieniu ludzi. . . która
rozbłysła dla nas w Chrystusie,
równocześnie pośredniku i pełni
całego objawienia. . . Maryja jest
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w samym centrum tej Chrystuso-
wej pełni (por. Redemptoris Mater
35).

(G.S.)
21 Października: 29. niedziela
zwykła

Wj 17,8 – 13
2 Tm 3,14 – 4,2
Łk 18,1 – 8

Modlitwa jest oddechem w życiu
wiernego. Jezus jest pierwszym
z wielkich ludzi modlitwy, o czym
nieustannie przypomina Ewangeli-
sta Łukasz. TakwEwangeliach, jak
i Listach Apostolskich, gdy mówi
się o modlitwie dodaje się przy-
miot „wytrwale”. Modlitwa, która
jest gotowością serca opartą na za-
ufaniu woli Bożej, zawsze dobrej
i pewnej, nie może się więc nigdy
zmęczyć.

Modlitwa wytrwała nie oznacza
jednak modlitwy długiej, dodaje św.
Ambroży: „Jezus zalecał, by modlić
się często i wytrwale, nie dlatego,
żeby nasza modlitwa przeciągała
się aż do znudzenia, lecz żeby
była raczej krótka i regularna.
Modlitwa za długa staje się często
mechaniczna, z drugiej zaś strony
zbyt długie przerwy prowadzą do
jej zaniedbywania”.

Jezus posługując się dobitnym
rozumowaniem chce dać do zro-
zumienia, że skoro ów niespra-
wiedliwy sędzia podjął się sprawy
bezbronnej wdowy, to tym bar-
dziej Bóg wysłucha wytrwałych
modlitw swoich wiernych, będą-
cych w potrzebie. Również Maryja
w Wieczerniku, w kołysce Kościoła,

modliła się nieustannie wraz ze
swoimi krewnymi i kilkoma nie-
wiastami. Wytrwała modlitwa nie
wystawia na próbę Boga, lecz we-
ryfikuje naszą wiarę w Niego.

Wiara skłania do modlitwy, mo-
dlitwa zaś jest zaufaniem Bogu.
Modlitwa jest Bożą „słabością”.

Nie przez przypadek w przypo-
wieści jest mowa o wdowie. Wdowy
i sieroty uosabiają bowiem bez-
bronnych. Na miejscu będzie też
przypomnienie, że również Mary-
ja była wdową, gdyż Jej małżonek
Józef zmarł przed Nią. Również
Maryja należała do grupy bezbron-
nych. Jednak Jej wiara nigdy się
nie zachwiała, Maryja pozostała
zawsze wierna.

(G.S.)

28 października: 30. niedziela
zwykła

Syr 35,12 – 14.16 – 18
2 Tm 4,6 – 9.16 – 18
Łk 18,9 – 14

Jeszcze jedna przypowieść opowie-
dziana w drodze do Jerozolimy,
wyznaczająca kierunek całemu Ko-
ściołowi i każdemu uczniowi Jezu-
sa. Ukazane są w niej dwa typy
postaci i jak one widzą się przed
Bogiem. Faryzeusz ze swoim su-
mieniem człowieka zachowującego
Prawo i celnik ze swoim sumieniem
grzesznika. Faryzeusz jest zadowo-
lony, celnik zaś jest penitentem.
Jest to historia – wzór, ilustrująca
dwa sposoby modlenia się.

Pierwszy domaga się, żeby Bóg
zszedł, zwiedził galerię jego cnót
i nagrodził go. Jego dziękczynienie
dla Boga nie jest niczym innym jak
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tylko samozadowoleniem. Jest tym,
co nazywamy, wychodząc właśnie
od sądów wypowiadanych przez
Jezusa, faryzeizmem.

Modlitwa celnika jest tymcza-
sem modlitwą żałującego grzesz-
nika, kajającego się przed Bo-
giem, który właśnie dlatego odszedł
usprawiedliwiony.

„Będzie poniżony” odnośnie do
faryzeusza i „będzie wywyższony”
odnośnie do celnika odpowiadają
dokładnie interwencji Boga sła-
wionej w Magnificat. „Rozprasza
ludzi pyszniących się zamysłami
serc swoich. Strąca władców z tro-
nu, a wywyższa pokornych” (Łk
1,51 – 52).

Modlitwa Maryi Niepokalanej
jest modlitwą pokorną. Maryja wie-
rzyła w to, czego będzie nauczał
w liście do chrześcijan wRzymie św.
Paweł: że człowiek przed Bogiem
nigdy nie jest sprawiedliwy, dlate-
go może być jedynie usprawiedli-
wionym grzesznikiem. Maryja jest
nauczycielką prawdziwej modlitwy
właśnie dlatego, że wie z własne-
go doświadczenia, iż początkiem
wszystkiego jest łaska.

(G. S.)

Oprac.
ks. E. Szymański

TYGODNIOWY ODPUST
ORAZ POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W TRĄBKACH WIELKICH

W dniach od 2 do 9 września, po
raz piętnasty, obchodziliśmy Tygo-
dniowy odpust Maryjny w naszym
Trąbkowskim Sanktuarium, w tym
roku połączony z obchodami I Po-
wiatowego Święta Plonów.

W niedzielę 2 września, na roz-
poczęcie obchodów, sumę odpustową
odprawił i kazanie wygłosił ks. pra-
łat Henryk Jankowski – proboszcz
parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku.

Kolejne dni tygodnia, zgodnie
z dotychczasową tradycją, poświę-
cone były różnym stanom i grupom
kościelnym, a więc małżeństwom,
dzieciom szkolnym i nauczycielom,
liturgicznej służbie ołtarza, czci-
cielom Matki Bożej, chorym oraz
młodzieży. Każdego dnia przybywali
do naszego sanktuarium pielgrzymi

wraz z zaproszonymi kapłanami,
którzy przewodniczyli liturgii Mszy
św. i wygłaszali homilie. Po czwart-
kowej Mszy św., również zgodnie
z praktykowaną tradycją, odbyło się
poświęcenie pojazdów.

Centralna uroczystość odpusto-
wa, połączona z dziękczynieniem
za plony, odbyła się w niedzielę
9 września. Mszy św. koncelebro-
wanej przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z parafii dekanatu
Wyżyny Gdańskie oraz z Pruszcza
Gd., Pszczółek, Godziszewa i Łę-
gowa, przewodniczył Ks. Biskup
Zygmunt Pawłowicz, który wygłosił
homilię (fot. na okładce).

W uroczystej sumie odpusto-
wej uczestniczyli zaproszeni go-
ście: Wicewojewoda Pomorski Ed-
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Ks. prałat Henryk Jankowski odprawił Mszę św. i wygłosł kazanie na rozpoczęcie
Tygodniowego Odpustu.

Zaproszeni goście podczas uroczystości dożynkowych.
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mund Głobmiewski, Starosta Gdań-
ski Bogdan Dombrowski, Wicestaro-
sta Janusz Wróbel, Przewodniczący
Rady Powiatu Ryszard Świlski, Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego An-
drzej Gajos, Przewodniczący Rady
Miasta Pruszcza Gd. Jan Malek,
wójtowie gmin: Pszczółek – Hanna
Brejwo, Cedrów Wielkich – Stani-
sław Zięba, Przywidza – Jan Wiczlig
i Suchego Dębu – Tadeusz Kali-
nowski oraz Komendant Powiatowy
Policji w Pruszczu Gd. Romuald
Kulma i prezes SM Maćkowy Tere-
sa Krystman. Władze naszej gminy
reprezentowali: wójt Błażej Konkol,
wicewójt Karol Kozak oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Marian
Płotka.

W imieniu różnych stanów na-
szej parafii ks. Biskupa powitali:
dzieci – Adrianna Karcz i Marty-
na Borejszo, młodzież – Justyna
Jaszewska i Krzysztof Sautycz, rol-
nicy – Urszula Kielas i Andrzej
Dończyk. W imieniu mieszkańców
i władz gminy ks. Biskupa powitał
wójt Błażej Konkol.

W imieniu parafii ks. Biskupa,
kapłanów, zaproszonych gości oraz
pielgrzymów powitał ks. proboszcz
Edward Szymański. Po powitaniach
starostowie dożynek: Anita Doń-
czyk z Czerniewa i Andrzej Lul
z Klępin wręczyli ks. Biskupowi bo-
chen chleba z tegorocznych zbiorów.

Na zakończenie Mszy św. odbył
się konkurs koron żniwnych. Ko-
misja konkursowa wyłoniła 3 naj-
lepsze korony, przyznając I miejsce
mieszkańcom Pszczółek, II miejsce
– Cedrom Wielkim i III miejsce
– mieszkańcom Jodłowna. Nagrodę

specjalną za koronę żniwną miesz-
kańcom Mierzeszyna ufundowała
Teresa Krystman – prezes SM Mać-
kowy.

Ze względu na złą pogodę
(deszcz, wiatr i chłód) zrezygnowa-
no z procesji z koronami żniwnymi.

Po uroczystościach przy koście-
le, zaproszeni goście oraz kapłani
z ks. Biskupem, udali się na obiad
do Domu Pielgrzyma. Dodajmy, że
uroczystą Mszę św. uświetnili mu-
zyką i śpiewem panowie Szczypior-
scy z Pszczółek oraz orkiestra dęta
z Pogódek.

Po południu, na stadionie GO-
SiR w Trąbkach Wielkich odbył się
festyn dożynkowy. Niestety, deszcz
i zimno spowodowały, że na stadion
przybyło niewielu mieszkańców. Mi-
mo niesprzyjającej aury, odbył się
pokaz musztry paradnej orkiestry
LiceumWojskowego z Gdańska. Na-
stępnie odbył się mecz piłki nożnej
rolnicy kontra samorządowcy. Na
boisku lepsi okazali się rolnicy, wy-
grywając 4 : 1.

Wieczorem, na zakończenie uro-
czystości odpustowych w naszym
kościele odbył się koncert pn.: „Mo-
rze muzyki”, przygotowany i popro-
wadzony przez Janusza Beyera.

Licznie zgromadzona publicz-
ność wysłuchała kilkanaście utwo-
rów wokalnych i instrumentalnych
– od tzw.muzyki dawnej aż dowspół-
czesnej. Wykonawcami byli: „Quat-
tro Voci” – grupa wokalna z Tczewa
– dyr. Sławomir Dombrowski, Adam
Matysek – gitara klasyczna, Elżbie-
ta Kulińska – organy oraz Zespół
Muzyki Dawnej „Mille Regretz” –
dyr. Janusz Beyer.

9



Mecz piłki nożnej rolnicy kontra samorządowcy.

Grupa wokalna z Tczewa „Quattro Voci”.
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Publiczność w trakcie koncer-
tu zachowywała się dość powścią-
gliwie, natomiast na zakończenie
koncertu gromkimi brawami nagro-
dziła wykonawców. Szczególnie go-
rące brawa otrzymała grupa wokal-

na z Tczewa, która zaprezentowała
niezwykłą muzykalność, perfekcję
i porywającą radość wypływającą ze
wspólnego śpiewania.

S.D.

POKŁOSIE ODPUSTOWE

Tygodniowy odpust wrześniowy
związany ze świętem Narodzenia
Matki Bożej od 14 lat wpisał się
na stałe w rok liturgiczny, tworząc
swego rodzaju tradycję w naszym
Sanktuarium. Jego obchody zwią-
zane są z wielką pracą, ale dają
wielką radość, gdy przez udział ty-
lu wiernych utrwala się i pogłębia
kult Matki Bożej.

Pragnę podzielić się z drogimi
Czytelnikami, jak kustosz Sanktu-
arium przygotowuje taki odpust.
Najpierw, już w czerwcu udaję się
do księdza Arcybiskupa z zapro-
szeniem do udziału w obchodach
odpustowych. Jeśli nie może ksiądz
Arcybiskup, wówczas przewodnic-
two zleca księdzu Biskupowi Zyg-
muntowi. Na początku sierpnia,
z pomocą księdza kanonika Ge-
rarda z Mierzeszyna, udajemy się
do wielu księży z zaproszeniem na
przewodniczenie w poszczególnych
dniach odpustowych oraz prosimy,
by przybyli autokarową pielgrzym-
ką parafialną.

Po przyjęciu zaproszenia przez
kapłanów, ustalam program Tygo-
dniowego Odpustu i daję go do
aprobaty księdzu Biskupowi, a po-

tem do wydrukowania w „Gwieź-
dzie Morza”, „Dzienniku Bałtyc-
kim” i „Echu Pruszcza”. Drukuje-
my też program w naszej „Kanie”.
Przesyłam program-zaproszenie do
wszystkich rodzin w parafii, łącznie
z zaproszeniem do księży. Pomo-
cą służą panie z Przymierza Ro-
dzin. W drugiej połowie sierpnia
omawiam odpust na Radzie Dusz-
pasterskiej i odbywa się spotkanie
z paniami w celu omówienia ich po-
sług wśród zaproszonych kapłanów
i gości w Tygodniku Odpustowym,
zwłaszcza zaś w dniu pielgrzymki
kapłanów i na zakończenie odpustu.
Ustalam też rodziny do wykonania
koron dożynkowych, tak by co roku
nie były to te same rodziny. W tym
roku – ponieważ z odpustem łą-
czone były dożynki powiatowe –
odbyło się chyba 4 czy 5 spotkań
z udziałem pana wójta i pracowni-
ków GOK-u w celu omówienia pro-
gramu, szukania sponsorów i wy-
konawców programu festynowego.
Trzeba też pomyśleć o zaproszeniu
kapłanów z dekanatu oraz ustalić
oprawę muzyczną na poszczególne
dni, zwłaszcza niedzielę kończącą
odpustowe uroczystości. Zapraszam
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też kapłanów do słuchania spowie-
dzi świętej w celu przygotowania
parafian do rzeczywistego zyskania
łaski odpustu zupełnego.

Przebieg odpustu to następny
etap wytężonej pracy, bo zbiega się
on najczęściej z rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego, a więc trzeba
wyspowiadać uczniów, no i pójść do
szkoły na zajęcia lekcyjne związane
z katechezą. Trzeba tę kateche-
zę omówić i ustalić na wszystkich
poziomach nauczania w szkołach
podstawowych i gimnazjach na te-
renie parafii.

W czasie odpustu, oprócz kapła-
nów przybywających do nas, gości-
my: członków Przymierza Rodzin,
szafarzy Eucharystii, chorych i nie-
pełnosprawnych, kapłańską piel-
grzymkę i często, występujący go-
ścinnie, zespół, chór czy orkiestrę.
Pomocą służą nam niezawodne pa-
rafianki, które pieką bardzo smacz-
ne ciasta. W tym roku przyniosły
37 blach ciasta i tyle było potrzeba.
Dziękuję Wam za to drogie panie.

Pominąłem jeszcze potrzebę
przygotowania świątyni, całego te-
renu sanktuaryjnego, tak by przy-
bywający do nas pielgrzymi byli
zbudowani. W tym roku w tym
zakresie prawie nikt mi nie po-
mógł. W Tygodniu Odpustu od
kilku lat najwięcej pielgrzymów
przybywa w czwartek, dzień czci-
cieli Matki Bożej, gdy święcimy sa-
mochody, których jest imponująca
ilość. Drugi taki dzień, gdy licznie
przybywają pielgrzymi, to piątek,
dzień poświęcony chorym, którym
udzielany jest sakrament namasz-
czenia. Natomiast liczba pielgrzy-
mów w niedzielę zależna jest od

stanu pogody. Corocznie, i w tym
roku także, przybywają piesze piel-
grzymki z Pruszcza Gdańskiego,
Pszczółek, Sobowidza, Godziszewa,
Postołowa, Mierzeszyna i Jodłowna.

Pragnę gorąco podziękować
szczególnie paniom z Przymierza
Rodzin za całotygodniową, bezinte-
resowną posługę na plebanii oraz
paniom piekącym ciasto i tym, któ-
rzy przynieśli dary na posiłek dla
księży. Dziękuję naszym panom kie-
rowcom, służącym w codziennym
dowozie wiernych, zespołowi mu-
zycznemu i panu organiście, szafa-
rzom i bieli procesyjnej oraz mini-
strantom. Dziękuję za pomoc w ob-
słudze kapłanów, pielgrzymów i za-
proszonych gości. Dziękuję sponso-
rom – mleczarni „Maćkowy” oraz
przedsiębiorstwu „Oceanic”.

Osobne podziękowania kieruję
pod adresem pana wójta i pracow-
ników GOK-u zatroskanym o zor-
ganizowanie festynu na stadionie
z udziałem zaproszonych 45 dostoj-
nych gości z powiatu oraz ośmiu
gmin powiatu.

Największe podziękowanie na-
leży się Panu Bogu, że wysłuchał
naszych próśb i mieliśmy stosowną
pogodę aż do zakończenia Mszy św.
dożynkowej.

Oby ten odpust jeszcze bardziej
skupił całą drogą mi rodzinę para-
fialną wokół Maryi, Pani Trąbkow-
skiej, której co roku coraz więcej
parafian składa w prezencie swoje
serce oczyszczone w sakramencie
pokuty.

ks. E. Szymański
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PRZEMÓWIENIA, POWITANIA. . .

Powitanie Księdza Biskupa
przez dzieci

Ekscelencjo, Najdostojniejszy
Księże Biskupie!

My dzieci tutejszej parafii kieru-
jemy słowa serdecznego powitania
w naszym Sanktuarium Maryjnym
w Trąbkach Wielkich.

Tu, w obecności naszej kocha-
nej Mamy zostaliśmy ochrzczeni
i przyjęliśmy pierwszą Komunię św.
Z każdą troską i z każdą radością
przybywamy do Jej tronu.

Na co dzień odczuwamy Jej Mat-
czyną opiekę. Czuwa nad nami i na-
szymi rodzinami. W blasku Jej tro-
nu dorastamy ucząc się miłości do
Boga i do ojczyzny.

Ekscelencjo, niechaj dobra Mat-
ka błogosławi Tobie na każdy dzień,
uprasza potrzebne łaski u swojego
Syna. Niech słowo Twoje, księże
Biskupie, które skierujesz do nas
i do zgromadzonego ludu Bożego
będzie dla nas iskrą, która roznieci
w nas zapał, byśmy nigdy nie ustali
w drodze za Chrystusem.

Powitanie Księdza Biskupa
przez młodzież

Najdostojniejszy książe Bisku-
pie!

Z wielką radością witamy w na-
szym sanktuarium u stóp tronu
Matki Jezusa.

Jest to miejsce szczególne. Tu
styka się historia naszej ojczyzny

z wielką wiarą naszych przodków.
Do Trąbek pielgrzymowali od wie-
ków okoliczni mieszkańcy doznając
wiele łask.

My wzrastamy umocnieni ich
przykładem – chcemy tak jak oni
kochać Boga i jego Matkę, służyć
ludziom i być dobrymi Polakami.

Jesteśmy ciągle w drodze do Bo-
ga. Codziennie zmagamy się z prze-
ciwnościami, kształtując swoje cha-
raktery. A wszystko to pod skrzydła-
mi naszej najlepszej Matki, Księże
Biskupie.

Ufamy, że tu u jej stóp, w jej
blasku, wzrastamy umocnieni Jej
wstawiennictwem, że dobra Pani
osłania nas w trudnych chwilach, że
trwa przy nas w każdym dniu. A my
z dnia na dzień silniejsi, stajemy się
jej gorliwymi czcicielami i dobrymi
synami i córkami oraz prawdziwymi
Polakami.

Powitanie Księdza Biskupa
przez rolnika z Czerniewa

Ekscelencjo!
Witam Cię w imieniu stanu rol-

niczego u tronu Pani Trąbkow-
skiej, Królowej Wyżyny Gdańskiej,
na uroczystości dziękczynienia za
plony ziemi, wieńczącej Tydzień
Odpustowy w naszej Trąbkowskiej
parafii. Witam pośród życiodajnych
dla nas rolników pól, łąk i lasów.

Pierwsze w nowym tysiącleciu
dziękczynienie za plony jest zara-
zem pierwszym wspólnym podzię-
kowaniem za plony całej naszej
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rolniczej braci z Powiatu Gdańskie-
go.

Trudne tegoroczne warunki at-
mosferyczne jak i ekonomiczne
sprawiły, że nasza ciężka praca przy-
nosi nam coraz mniej zadowolenia
i satysfakcji. Jest nas prawdziwych
rolników, to jest utrzymujących się
z pracy na roli coraz mniej, coraz
mniejsza jest także ranga naszego
zawodu w społeczeństwie, a prze-
cież chleb, który produkujemy jest
podstawą życia doczesnego. Sam
Chrystus właśnie chleb przemienił
w swoje Ciało na znak, że chleb
ten, który my spożywamy jest po-
karmem dla Ciała, a chleb z Cia-
łem Chrystusa pokarmem dla duszy.

Pomimo tych trudności wierni je-
steśmy Kościołowi i Chrystusowi.
Wierzymy, że coraz bardziej będzie-
my doceniani przez rządzących jak
i społeczeństwo, a tu w Trąbkow-
skim Sanktuarium, przed obliczem
Matki Boskiej Trąbkowskiej, chce-
my przez Jej pośrednictwo podzię-
kować Bogu za dary ziemi, za chleb,
który spożywamy.

Ekscelencjo, proszę Cię przed ob-
liczem Matki Boskiej Trąbkowskiej
o odprawienie Mszy św. dziękczyn-
nej za dary ziemi oraz o modlitwę
za nas, aby nasza praca przynosiła
nam satysfakcję i służyła Bogu, Ma-
ryi i całemu polskiemu narodowi.

Szczęść Boże!

W imieniu młodzieży witają Ks. Biskupa Justyna Jaszewska i Krzysztof Sautycz.
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Trwa budowa kościoła dzię-
ki wielkiej gorliwości mieszkań-
ców Czerniewa, Czerńca oraz dzięki
ofiarności moich drogich Parafian.
Dodam, że prace budowlane prowa-
dzone są bezpłatnie. Nikt za dotąd
włożoną pracę nie wziął zapłaty.

Dziękuję w tym miejscu za dar-
mowo przeprowadzone wiercenia
i badanie gruntu, za które trze-
ba byłoby zapłacić ponad 3000 zł.
Działka pod budowę świątyni, jak
i notarialne przepisanie na wła-
sność parafii są również za darmo.
Kilkudniowe wykopy, których się
podjął pan Józef Sroka, szafarz Eu-
charystii i zarazem przewodniczący
Rady Duszpasterskiej, były wyko-
nane bez zapłaty. Dziękuję gorąco
państwu Zygmuntowi i Zdzisławie
Preussom za ofiarowanie wielu ton
stali na budujący się kościół. Rów-
nież od firmy, skąd biorę bloczki
cementowe, otrzymałem 10 palet,
to jest 480 pustaków, w formie daro-
wizny. Dziękuję panu Kaczmarkowi
za podłączenie prądu. Dzięki tym
wspaniałym ofiarodawcom, również
spoza parafii, mogłem kontynuować
budowę.

Wydatki przerastają jednak na-
sze zebrane ofiary, które z serca
przekazujecie na ten budujący się
Dom Boży. Nie licząc drobniejszych
zakupów dotąd wydaliśmy na:
� projekt – 15 tys. zł (jeszcze pozo-
staje do zapłaty 3000 zł),
� mapę terenu – 1000 zł,
� 3 m3 drewna – 700 zł,

� zalanie ław fundamentowych –
12 tys. zł,
� 14 ton cementu – 41070 zł,
� stal zbrojeniową ze Skarszew –
9910 zł,
� papę, lepik, abizol – 1700 zł,
� 5 tys. bloczków betonowych –
10100 zł,
� 2 tys. szt. cegły – 800 zł,
� deski na szalunek – 1540 zł,

Do tego trzeba dodać przyłącze
energii elektrycznej, drut wiązałko-
wy i gładki do konstrukcji, 2,5 tony
wapna.

Obecnie wykonujemy szalowa-
nie do zalania stropu na powierzch-
ni około 240 m2. Zalanie stropu
będzie bardzo kosztowne, a chcemy
to zrobić przed nadejściem przy-
mrozków.

Osobne podziękowanie kieruję
pod adresem wspólnoty neokate-
chumenalnej, a także pań z Czer-
niewa i Czerńca, które co miesiąc
zbierają ofiary na budujący się ko-
ściół. Dla pewności podaję nazwiska
tych osób, żeby nie podszył się ktoś
nieupoważniony.

W Trąbkach Wielkich są nimi:
p. Jadwiga Pianowska, p. Doro-
ta Jaszewska – ul. Sportowa, Le-
śna, Krótka, Pocztowa, Pasteura;
p. Monika Kolendo i p. Krzysz-
tof Szymański – ul. Pawłowskiej,
Polonii Gdańskiej, osiedle; p. Tere-
sa Bachusz i p. Dorota Maucha –
ul. Parkowa i Gdańska.

Ełganowo: p. Halina Lewańczyk
z Czerniewa i p. Jan, lub Zofia
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Chmielewscy; p. Kazimiera Karnath
z Czerńca, i p. Marianna Kisicka.

Kleszczewo: p. Krystyna Sien-
kiewicz z Czerniewa i p. Małgo-
rzata Kujawska; p. Maria Zalewska
z Czerniewa i p. Maria Sautycz.

Tylko te osoby są upoważnione
przeze mnie do zbierania ofiar na
budowę kościoła Miłosierdzia Boże-
go w drugą lub trzecią niedzielę
miesiąca.

Jeszcze winny jestem podzięko-
wanie panu Wróblowi z Postołowa
za pocięcie dłużycy na deski oraz
panu Budychowi z Postołowa za
ofiarowanie 2 m3 desek na szalowa-
nie stropów.

Drodzy Parafianie! Jako podzię-
kowanie za waszą ofiarność przyj-
mijcie zapewnienie o mojej modli-
twie wdzięczności za was i Mszach
św. w intencji hojnych ofiarodaw-
ców. Oby to podjęte dzieło wzno-
siło się Bogu na większą chwałę,
a wszystkim zacnym ofiarodawcom
i pracującym przy tej świątyni na
duchowy pożytek. Niech miłosierny
Jezus Wam wszystkim budującym
tę świątynię przygotuje mieszkanie
trwałe w niebie.

ks. Edward Szymański

Na budowie kościoła w Czerniewie, 15 września 2001.
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KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Kardynał Stefan Wyszyński
(03.08.1901– 28.05.1981) urodził się
w miejscowości Zuzela nad Bugiem,
na pograniczu Podlasia i Mazow-
sza. Był drugim dzieckiem państwa
Wyszyńskich (ojciec Stanisław, mat-
ka Julianna). Pierwsza była cór-
ka Anastazja, później jeszcze dwie
dziewczynki: Stanisława i Janina
oraz syn Wacław (zmarł w wieku
11 lat). Nad łóżkiem małego Stefa-
na, w rodzinnym domu wisiały dwa
obrazy: Matki Bożej Częstochow-
skiej i Matki Bożej Ostrobramskiej.
Rodzice wpajali mu poszanowanie
dla pracy ludzkiej, chleba, ziarna
i zboża, które w języku polskim
oznacza, że jest z Boga (z Boże).
W wieku 9 lat stracił matkę (miała
zaledwie 33 lata). Było to dla niego
wielkim ciosem. Tuż przed śmiercią
matka poleciła mu „ubrać się”, co
w rodzinie mającej blisko kontakt
z czynnościami liturgicznymi zrozu-
miane zostało jako „przywdzianie
szat kapłańskich”. Śmierć matki
nie załamuje go, ale kieruje ku Mat-
ce Niebieskiej – ku Tej, która nie
umiera. Jak sam powie po latach:
„Pojechałem z prymicją na Jasną
Górę, aby mieć Matkę. . . Matkę,
która już będzie zawsze. . .”.

W czasie trudnych chwil aresz-
towania, ataków na Kościół znowu
zwróci się do Matki Bożej, podając
Jej w opiekę siebie i cały naród.

Po ukończeniu gimnazjum
w Warszawie i Łomży (gdzie prze-
niósł się po wybuchu I wojny

światowej) wstąpił do Seminarium
Duchownego we Włocławku. Zma-
gał się wtedy ze swym słabym
zdrowiem, co opóźniło trochę jego
święcenia kapłańskie, które przy-
jął 3 sierpnia 1924 r. Po roku
pracy diecezjalnej biskup włocław-
ski skierował go na dalsze studia
na Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski. W latach 1924–1929 studiuje
więc na Wydziale Prawa Kanonicz-
nego, a pod kierunkiem ks. Anto-
niego Szymańskiego, przeprowadza
studia z zakresu katolickiej nauki
społecznej i ekonomii na Wydziale
Prawa i Nauk Społeczno-Ekono-
micznych. W czerwcu 1929 roku
doktoryzował się z prawa kanonicz-
nego, obroniwszy pracę pt. „Pra-
wa rodziny, kościoła i państwa do
szkoły”. W okresie studiów działał
społecznie w Stowarzyszeniu Kato-
lickiej Młodzieży Akademickiej „Od-
rodzenie”, które było ośrodkiem no-
watorskich prądów w katolicyzmie
polskim. W 1930 r. został profeso-
rem prawa kanonicznego i socjologii
w Wyższym Seminarium Duchow-
nym we Włocławku. Po studiach
udał się w podróż naukową po kra-
jach Europy Zachodniej. Był w Au-
strii, Włoszech, Francji, Belgii, Ho-
landii i Niemczech. Interesował się
szczególnie Akcją Katolicką i dzia-
łalnością chrześcijańskich związków
zawodowych. Wykładał naukę spo-
łeczną w Wyższym Seminarium we
Włocławku, był redaktorem mie-
sięcznika „Steneum Kapłańskie”,
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działał wśród robotników, wykładał
na Uniwersytecie Robotniczym.

W czasie wojny, że względu
na swoje zaangażowanie społecz-
ne oraz przedwojenne publikacje
dotyczące totalizmu hitlerowskiego
był poszukiwany przez Niemców.
Na polecenie rektora seminarium
ks. Korszyńskiego opuścił Włocła-
wek i ukrywał się we Wrociszowie
i w Laskach pod Warszawą, a tak-
że u swojej rodziny. Bierze udział
w konspiracyjnym nauczaniu mło-
dzieży i w niesieniu pomocy lud-
ności. Zdarzył się przy tym nawet
niecodzienny wypadek, kiedy to ks.
Wyszyński trafił do chałupy wycień-
czonej i rodzącej kobiety. Nie mógł
już sprowadzić pomocy, a więc w tej
dramatycznej chwili został położną
i pielęgniarką. W czasie Powstania
Warszawskiego był kapelanem gru-
py „Kampinos” Armii Krajowej oraz
szpitala powstańczego w Laskach.
Ksiądz Wyszyński nocą godzinami
stał nieruchomo i błogosławił płoną-
cą Warszawę, w kaplicy długo leżał
krzyżem, modlił się za ginącą stoli-
cę, za umierających ludzi, za tych,
którym dane będzie przetrwać.

Po zakończeniu działań wojen-
nych wrócił do Włocławka i za-
czął organizować Seminarium Du-
chowne zniszczone w czasie woj-
ny. W 1945 roku został rektorem
seminarium, podjął też obowiązki
redaktora tygodnika diecezjalnego
„Ład Boży”. W 1946 roku przez
Ojca Świętego Piusa XII mianowa-
ny został biskupem ordynariuszem
diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią
przyjął 12 maja na Jasnej Górze
z rąk Prymasa Augusta Hlonda,

po którym dwa lata później przejął
obowiązki Prymasa Polski. Zostaje
też wtedy arcybiskupem Gnieźnień-
skim i Warszawskim, Po śmierci
kardynała Hlonda, wobec wzrasta-
jących nacisków komunistycznych
władz polskich, w sytuacji jawnego
prześladowania Kościoła (nawet za
cenę podważenia polskiej racji sta-
nu, szczególnie przy tworzeniu pol-
skiego Kościoła na Ziemiach zachod-
nich) Prymas Wyszyński zmuszony
był prowadzić politykę ustępstw wo-
bec „nowej władzy”. Aby uchronić
Kościół i naród od rozlewu krwi
podjął decyzję o zawarciu „porozu-
mienia”, podpisanego przez Episko-
pat i władze państwowe 14 lutego
1950 roku. Posądzany w związku
z tym o zbytnią ugodowość wobec
systemu komunistycznego, znajdu-
jąc się w opozycji do wspieranych
przez komunistów „księży patrio-
tów” i świeckich działaczy katolic-
kich (zwłaszcza spod znaku „Pa-
xu”) starał się ks. Prymas uratować
resztki wolności Kościoła w Pol-
sce, a zarazem resztki wolności
dla wszystkich Polaków, bowiem
odtąd, przez lata budowania socja-
lizmu w Polsce, stał się Kościół jej
jedynym orędownikiem. Władze ko-
munistyczne nie zamierzały jednak
dotrzymywać zobowiązań nawet te-
go, daleko idącego w ustępstwach
porozumienia, raz za razem łamiąc
jego postanowienia.

Na konsystorzu 12 stycznia 1953
roku Prymas Wyszyński został kar-
dynałem. Nie mógł jednak osobiście
odebrać kapelusza kardynalskiego,
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gdyż władze polskie odmówiły wyda-
nia paszportu. 26 września 1953 ro-
ku Prymas został aresztowany i wy-
wieziony zWarszawy. Przebywał ko-
lejno w Rywałdzie Królewskim koło
Grudziądza, w Stoczku Warmiń-
skim, w Prudniku (woj. opolskie)
i Komańczy w Bieszczadach. 16 ma-
ja 1956 roku w Komańczy powstał
tekst odnowionych Ślubów Narodu
(których idea zrodziła się podczas
uwięzienia w Prudniku – w pobliżu
Głogówka), złożonych 26.08.1956 r.
na jasnej Górze jako Jasnogórskie
Śluby Narodu w obecności milio-
nowej rzeszy pielgrzymów. Na tro-
nie przygotowanym dla Prymasa
złożono biało-czerwone róże. Dwa
miesiące później kardynał Stefan
Wyszyński został uwolniony.

W latach 1957–1965 prowadził
WielkąNowennę przed Jubileuszem
Tysiąclecia Chrztu Polski, która
przygotowała naród do religijnego
przeżycia tej rocznicy. W 1957 ro-
ku rozpoczęło się Nawiedzanie Pol-
ski przez kopię Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej. No-
wenna zakończyła się 3 maja 1966
roku uroczystym Aktem Oddania
Narodu Matce Bożej za wolność
Kościoła w Polsce i świecie. W uro-
czystości wziął udział cały Episko-
pat Polski, także Karol Wojtyła.
26 sierpnia 1969 roku powołał do
istnienia duszpasterski ruch Pomoc-
ników Matki Kościoła. W połowie
lat sześćdziesiątych wraz z Episko-
patem Polski zwrócił się do bisku-
pów niemieckich z gestem pojedna-
nia narodów polskiego i niemiec-
kiego, co spowodowało negatywną

i gwałtowną reakcję władz partyj-
nych i państwowych. Brał udział we
wszystkich wydarzeniach powojen-
nej Polski, wspierając naród szcze-
gólnie w chwilach ważnych, przeło-
mowych i dramatycznych, których
tak wiele było w PRL-owskiej histo-
rii Polski. W latach 60-tych czynnie
uczestniczył w pracach Soboru Wa-
tykańskiego II. Na auli soborowej
cieszył się wielkim uznaniem wśród
biskupów świata. Na ręce Pawła VI
złożył memoriał Episkopatu Polski
o ogłoszenie Maryi Matką Kościo-
ła. Ojciec święty spełnił tę prośbę
21.11.1964 r.

6 października 1978 roku na
stolicę Piotrową został wybrany
Polak-kardynał Karol Wojtyła. Była
to wielka radość dla Prymasa i Ko-
ścioła w Polsce. W czerwcu 1979
roku Prymas Tysiąclecia przyjął, po
raz pierwszy w Polsce widzialną
Głowę Kościoła – Ojca Świętego –
Jana Pawła II. Rozpoczął się wielki
i niepowtarzalny ruch zwany „Soli-
darnością”. W tym czasie mediował
między władzami, a solidarnością.

28 maja 1981 roku, w uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego
odszedł do Boga Prymas Tysiąc-
lecia Stefan Kardynał Wyszyński.
Miał 80 lat. 57 przeżył w kapłań-
stwie, 35 lat był biskupem, 32 lata
arcybiskupem gnieźnieńskim i war-
szawskim oraz Prymasem Polski,
28 lat członkiem Kolegium Kardy-
nalskiego. W 1986 roku rozpoczął
się jego proces beatyfikacyjny.

Róża Wojtas
kl. II gimnazjum
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NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
ARCHITEKTURA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA

Architektura wczesnochrześci-
jańska rozwija się szczególnie inten-
sywnie od III do VI wieku naszej ery.
Właściwy jej rozkwit następuje od ro-
ku 313, kiedy to cesarz Konstantyn
edyktem mediolańskim gwarantuje
wolność wszystkim religiom cesar-
stwa. Chrześcijanie, którzy jeszcze
niedawno za panowania Dioklecja-
na byli krwawo prześladowani, teraz
mogą swobodnie wyznawać wiarę
i wznosić pierwsze, trwałe budowle
sakralne.

Jest niemal pewne, że pierwsze
bazyliki wczesnochrześcijańskie nie
pochodzą od świątyń greckich. Świą-
tynie te miały zupełnie inne funk-
cje, które nie odpowiadały potrzebom
pierwszych chrześcijan. Grecka świą-
tynia była miejscem zamieszkiwania
przez konkretne bóstwo, a wchodzić
do niej mogli wyłącznie kapłani. Lud
brał udział w uroczystych procesjach
przed świątynią, składając ofiary na
ołtarzu, ustawionym w jej pobliżu.
Jeszcze w II wieku n.e. chrześci-
janie niechętnie wznosili budowle
kultowe. W katakumbach odnajduje-
my charakterystyczne wyobrażenia
figuralne odnoszące się do symboliki
zbawienia i życia wiecznego. Były to
rysunki lub rzeźby przedstawiające
Dobrego Pasterza, rybę, czy krzyż.
Matka Boska z dzieciątkiem pojawia
się po raz pierwszy dopiero w III
wieku.

Potrzebom szybko rozwijającej się
nowej religii w cesarstwie odpowia-
dała rzymska bazylika foralna, która

w miastach służyła jako budowla
sądowa i targowa. Wydłużona, pro-
stokątna budowla o płaskim stropie
mogła pomieścić tysiące wiernych.
Bazylika z I wieku n.e. w pała-
cu Flawiuszów w Rzymie przykryta
jest właśnie płaskim stropem, a po-
nadto dla pomieszczenia większej
liczby ludzi posiada dwupoziomo-
we nawy boczne. W świątyniach
chrześcijańskich pojawia się dodat-
kowo transept, który był fundowany
w wielkich kościołach przez cesarza
Konstantyna w Rzymie, Konstanty-
nopolu i Palestynie.

Bazylika wczesnochrześcijańska
w swej dojrzałej formie ma dwie lub
cztery nawy boczne. Nawa główna
jest zazwyczaj wyższa od bocznych, a
ściany międzynawowe spoczywają na
poziomych belkach (architrawach).
Rzadziej spotyka się rozwiązania ar-
kadowe, gdyż jest ono bardzo kosz-
towne w wykonaniu. Kolumny i ich
głowice są przenoszone z rozbiera-
nych stopniowo świątyń pogańskich,
następnie budowniczowie upraszcza-
ją je lub przekuwają na własne po-
trzeby.

W Rawennie możemy prześledzić
rozwój tej architektury w trzech fa-
zach. Faza pierwsza kształtuje się
pod wpływami zachodnio – rzymski-
mi od panowania cesarza Honoriusza
do Walentyniana III (425 –455). Z te-
go okresu pochodzi bazylika San
Giovanni Evangelista oraz pięciona-
wowa bazylika świętych Apostołów.
Faza druga fundacji germańsko –
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ostrogockiej rozwija się aż do poło-
wy VI wieku (476 –540). Najlepiej tę
fazę rozwoju ilustrują bazyliki San
Apollinare Nuovo i San Apollina-
re Classe. W tej fazie pojawiają się
również budowle centralne takie jak
Santa Maria in Cosmedin. Tym nie-
mniej wiemy jednak, że za najwcze-
śniejszą budowlę centralną uchodzi
wielki kościół San Lorezo wzniesiony
około 360 roku w Mediolanie. Trze-
cia faza rozwoju tej architektury to
już epoka bizantyjska (omówię ją
szczegółowo w następnym odcinku)
zapoczątkowana przez władcę Cesar-
stwa Wschodniego Justyniana I –
527 –565. W tym czasie Rawenna od
540 roku staje się egzarchatem bi-
zantyjskim. Kres rozwoju Rawenny
i architektury, która bujnie się tutaj
rozwija związany jest z najazdem
Longobardów w VIII wieku. Rawen-
na traci swe znaczenie jako ośrodek
rozwoju bazylik wczesnochrześcijań-
skich i budowli centralnych.

Pomimo różnorodnych przykła-
dów opisywanej architektury może-
my wymienić pewne stałe elemen-
ty powtarzające się na tym etapie
kształtowania się bazylik pierwszych
chrześcijan. Są nimi następujące ce-
chy charakterystyczne:

� wydłużony, prostokątny kształt bu-
dowli, posiadający od trzech do
pięciu naw,
� prezbiterium w formie apsydy,
� płaski strop z kasetonami, często
drewniany lub posiadający otwarte
wiązanie dachowe,
� kolumnada wzdłuż nawy podłuż-
nej,
� mury wykonane są z nietrwałej
cegły, rzadziej z ciosów,
� wiele elementów i detali użytych
jest powtórnie z budynków antycz-
nych (kolumny, kapitele, belki),
� małe okna bez oszklenia zasłonię-
te cienkimi ażurowymi płytkami
z alabastru lub marmuru.
Cechy te wymieniane są również

jako elementy bazylik kontantyń-
skich. Pierwotna bazylika św. Piotra,
bazylika na Lateranie oraz bazylika
Santa Maria Maggiore w Rzymie by-
ły zbudowane według opisywanych
założeń. Dziś już tylko wprawne oko
znawcy i erudyty jest w stanie do-
strzec w tych wspaniałych budowlach
elementy i założenia z pierwotne-
go okresu kształtowania się świątyń
chrześcijan.

Mariusz Paradecki

Mediolan, kościół S. Lorenzo Maggiore.
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Rawenna, kościół S. Apoliinare in Classe.

KRONIKA
nie tylko parafialna

W dniu 31 sierpnia odbyła się V
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie, podczas której zapadły
m. in. następujące decyzje:

1. Zmieniono StatutGminy Trąb-
ki Wielkie, w związku ze zmianami
uchwalonymi przez Sejm RP w usta-
wie o samorządzie gminnym. Zmiany
te polegają na wprowadzeniu jawno-
ści w działalności organów gminy
poprzez:
� prawo do uzyskania informacji
przez mieszkańców gminy,
� prawo wstępu na sesje rady gminy
i posiedzenia komisji,
� prawo dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania za-
dań publicznych, w tym protoko-

łów z posiedzeń organów gminy
i komisji rady.
Należy zaznaczyć, że prawa te

są ograniczone przepisami ustawo-
wymi o ochronie danych osobowych
i o ochronie informacji niejawnych.
Dokumenty i inne materiały są udo-
stępniane do wglądu w kancelarii
rady gminy w dniach i godzinach
pracy urzędu. Uwierzytelnione odpi-
sy dokumentów mogą być nieodpłat-
nie przekazane na pisemny wniosek
po wykazaniu interesu prawnego.

2. Ustalono zasady odpłatności
za dożywianie uczniów w szkołach
gminnych. Odpłatność za gorący po-
siłek zależy od dochodów rodziny.
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Aktualnie dochody rodziny, wg któ-
rych ustala się odpłatność wynoszą
przykładowo:
� dla rodziny z 1 dzieckiem –
895 zł/m-c,
� dla rodziny z 2 dzieci –
1200 zł/m-c,
� dla rodziny z 3 dzieci –
1305 zł/m-c,
� dla rodziny z 4 dzieci –
1517 zł/m-c.
Jeżeli dochód konkretnej rodzi-

ny wynosi do 100% wyżej podanych
kwot, to posiłek dla dziecka jest
bezpłatny. Jeżeli dochód wynosi od
101% do 130% ww. kwot, to odpłat-
ność wynosi 50% kosztów posiłku.
Dochód powyżej 130% powyższych
kwot wymaga pokrycia 100% kosz-
tów za posiłek.

Szczegółowe informacje na ten te-
mat są dostępne w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Trąbkach
Wielkich oraz w szkołach.

3. Podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do sporządzania zmian w miej-
scowym planie ogólnym zagospo-
darowania przestrzennego naszej
gminy – dotyczy wniosków skła-
danych przez indywidualnych po-
siadaczy gruntów. Ze względu na
znaczną liczbę tych zmian nie poda-
jemy w „Kanie” wykazu działek i ich
planowanego przeznaczenia – infor-
mujemy jedynie, że wszystkie pro-
jekty zmian będą wykładane do pu-
blicznego wglądu w Urzędzie Gminy
w Trąbkach Wielkich, a ogłoszenia
o wyłożeniu planów będą publiko-
wane w prasie i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.

***
1 września na stadionie w Trąb-

kach Wielkich, odbyły się Powiatowe

Zawody Strażackie jednostek OSP
z terenu Powiatu Gdańskiego. Star-
towały drużyny męskie, które zwy-
ciężyły w swoich gminach, a także
drużyny kobiece oraz młodzieżowe
dziewcząt i chłopców. W zawodach
wzięło udział około 250 strażaków ze
wszystkich gmin naszego powiatu.

Zawody polegały na pokonaniu
sztafety 7 × 50 m z przeszkoda-
mi (I konkurencja) oraz wykonaniu
ćwiczenia bojowego, czyli rozwinię-
cia dwóch linii gaśniczych i trafienia
strumieniem wody do celów (II kon-
kurencja). Na wynik drużyny skła-
dała się suma czasów uzyskanych
w obu konkurencjach plus ewentu-
alnie sekundy karne za niedotrzyma-
nie regulaminówkonkurencji. Wśród
8 drużyn seniorów niespodziewanie
(po 21 latach przerwy), ale w pełni
zasłużenie, wygrali druhowie z jed-
nostki OSP w Trąbkach Wielkich.

Obrońcy tytułu najlepszej dru-
żyny w powiacie – OSP z Sobowi-
dza – zajęli ostatnie 6. miejsce, po
zainkasowaniu karnych sekund za
ćwiczenie bojowe.

Wśród drużyn kobiecych, druży-
na OSP Ełganowo zajęła 3. miejsce.

W kategorii chłopców do 15 lat
najlepsi w powiecie okazali się dru-
howie z OSP Ełganowo.

Wśród dziewcząt, w kategorii do
15 lat, ochotniczki z OSP Ełganowo
zajęły II miejsce.

Wszystkim reprezentantom na-
szej gminy w tych zawodach redak-
cja „Kany” składa gratulacje i ży-
czenia jeszcze większych sukcesów
oraz satysfakcji z codziennego trudu
w swoich jednostkach.
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Reprezentantka Ełganowa, Ewa Pikula pokonuje tor przeszkód podczas zawodów
strażackich.

Najlepsza drużyna strażacka w powiecie gdańskim – seniorzy z jednostki OSP
w Trąbkach Wielkich.
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***
W dniu 15 września w naszym

kościele przysięgęmałżeńską, w asy-
ście świadków, kapłana oraz licznej
grupy gości, złożyli:

Beata Kaczmarek z TrąbekWiel-
kich i Adam Galiński z Pruszcza
Gdańskiego.

Beata i Adam Galińscy.

Anna Preuss z Trąbek Wielkich
i Krzysztof Ratkowski z Łęgowa.

Natomiast w dniu 22 września
sakrament małżeństwa zawarli Ka-
tarzyna Smolak z Jagatowa i Piotr
Keler z Trąbek Wielkich.

***
Na półmetku rozgrywek pił-

karskich ligi okręgowej sezonu
2001/2002, nasza drużyna Pronaft
Trąbki Wielkie zajmowała 4. miej-
sce w grupie I, z dorobkiem 14 pkt
i stosunkiem bramek 12 : 7. W do-
tychczas rozegranych meczach (do
15 września) nasz zespół uzyskał
następujące wyniki:

z Motławą Suchy Dąb – 4 : 1,
z Celtikiem Reda – 2 : 1,

z Ceramikiem Łubiana – 1 : 1,
z Orkanem Rumia – 1 : 3,

z GTS Kolbudy – 1 : 0, z Nautą
Gdynia – 2 : 0 oraz z KS Żukowo –
1 : 1.

tekst i zdjęcia S.D.

Anna i Krzysztof Ratkowscy. Katarzyna i Piotr Kelerowie.

25



OTWARCIE BOISKA SPORTOWEGO W EŁGANOWIE

9 września 2001 r. to szczególny
dzień dla naszej wspólnoty para-
fialnej. Dzień, który wieńczył tygo-
dniowy odpust ku czci Matki Bożej
Trąbkowskiej – patronki rolników
i robotników.

W tym roku dzień ten zapisany
zostanie w naszej pamięci i na stro-
nach kroniki wsi Ełganowo jeszcze
z innego powodu. Otóż odbyła się
uroczystość otwarcia boiska sporto-
wego.

Starania o ten obiekt trwały
bardzo długo. Drużyna „Sokoła”
Ełganowo grająca w klasie A roz-
grywała mecze z rywalami na bo-
iskach sąsiadów tj. w Trąbkach W.
i w Czerniewie.

Nowy rok, nowy wiek, a przede
wszystkim zdeterminowanie miesz-
kańców naszej wsi spowodowało, że
zakupiony przez gminę w 1992 roku
teren stał się wreszcie boiskiem.

Według terminarza rozgrywek
w piłce nożnej klasy B (bo te-
raz Ełganowo jest w tej grupie)
właśnie 9 września „Sokół” miał
przyjąć drużynę z Kolbud. Termin
tego meczu stał się też okazją do
uroczystego otwarcia boiska. By to
nastąpiło, włożono bardzo dużo pra-
cy, aby sprostać wymogom.

5 września komisja Pomorskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
zweryfikowała obiekt i w niedzielne
popołudnie o godz. 15.00 nastąpiło
uroczyste otwarcie, którego w obec-
ności licznie zgromadzonych gości,
sportowców i mieszkańców wsi do-
konali: przewodniczący Rady Woj.

LZS Wiesław Szczodrowski. senior
Jan Trofimowicz – emerytowany
nauczyciel wf i sołtys Zenon Or-
likowski. Poczet sztandarowy OSP
Ełganowo wciągnął flagę na maszt,
a zebrani odśpiewali hymn narodo-
wy.

Nasz rodak ksiądz dr Wiesław
Stolc był z nami. Zebrani w sku-
pieniu wysłuchali słów modlitwy,
a następnie odbyło się poświęcenie
boiska i szatni. Ksiądz Wiesław ży-
czył, aby obiekt służył rozwojowi
sportu, integracji naszej społeczno-
ści i przynosił sukcesy sportowcom
„Sokoła”. Wszystko to działo się,
gdy padał deszcz, było zimno. Sę-
dzia o godz. 15.30 gwizdkiem rozpo-
czął, zgodnie z regulaminem, mecz.
Zespół „Sokołów” przez 15 min.
oczekiwał na murawie na drużynę
z Kolbud. Chyba aura przestraszyła
przeciwników, bo nie dojechali do
Ełganowa.

W dalszej części programu były
dekoracje odznakami LZS, wyróż-
nienia oraz wspólna zabawa przy
wspaniale grającej orkiestrze ze Sta-
rogardu Gd. Z rąk Przewodn. Rady
Woj. LZS p. Wiesława Szczodrow-
skiego przyjęto 19 brązowych 18
srebrnych i 5 złotych odznak a także
3 odznaczenia Zasłużony Działacz
LZS, 5 listów Zarządu Głównego
LZS. 12 osób uhonorowano medala-
mi przygotowanymi na tę szczegól-
ną uroczystość w naszej wsi.
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Wśród wielu zaproszonych gości
miał być marszałek Sejmu pan Ma-
ciej Płażyński, który mimo swego
tak wypełnionego, ba, przeładowa-
nego kalendarza, interesował się
naszymi poczynaniami. To, że pa-
miętał o nas i w tymdniu, udowodnił
przekazanymi w przeddzień uroczy-
stości piłkami i drobnymi upomin-
kami dla piłkarzy.

Korzystając z uprzejmości re-
dakcji „Kany” pragniemy serdecz-
nie wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do powstania
tego obiektu, serdecznie i gorąco
podziękować, pogratulować wyróż-
nionym oraz przeprosić za wszel-
kie niedociągnięcia w organizowanej
uroczystości.

Nie wymieniamy nikogo z imie-
nia i nazwiska, bo lista jest długa,
ale kronika wiejska na pewno to
odnotuje.

Organizatorzy są bardzo szczę-
śliwi, że w uroczystości wzięło udział
tak liczne grono sportowców, przy-
jaciół „Sokoła”, gości i mieszkańców
wsi. Dziękujemy za niespodziankę
z Trąbek Wlk. tj. – gorącą grochów-
kę dla uczestniczących w imprezie,
która w tym chłodnym dniu była
bardzo przydatna.

I na koniec – tą drogą zapra-
szamy na kolejne mecze piłkarskie,
które będą odbywały się w Ełgano-
wie w niedzielne popołudnia o godz.
14.00

Jan Trofimowicz junior

Aktu symbolicznego otwarcia boiska w Ełganowie dokonują: Wiesław Szczodrowski
– przewodniczący RW LZS, Zenon Orlikowski – sołtys oraz Jan Trofimowicz
(senior) – emerytowany nauczyciel wf.
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KARMEL

Karmel to liczące około dwu-
dziestu kilometrów pasmo górskie,
biegnące z północnego zachodu na
południowy wschód, którego wyso-
kość dochodzi do 550 metrów. Jest
ono przedłużeniem gór Samarii
i kończy się cyplem wrzynającym
się w Morze Śródziemne. W cza-
sach biblijnych ten łańcuch górski
stanowił południową granicę po-
kolenia Asera. Dzisiaj Hajfa, jedno
z najważniejszych miast współcze-
snego Izraela, opiera się o zbocza
Karmelu u morskiego wybrzeża.

Góra Karmel jest w Biblii sym-
bolem piękna i dostatku. Roślin-
ność była tu obfita, a górskie
stoki bardzo urodzajne. Karmel
mniej od innych terenów cierpiał
z powodu suszy, dzięki wpływowi
pobliskiego morza. Nazwa „kar-
mel” pochodzi zresztą, od słowa
oznaczającego „ogród”.

Wydarzenie, które uczyniło tę
górę sławną, jest związane z hi-
storią proroka Eliasza. W owym
czasie, w Królestwie Północnym,
zwanym także królestwem Izra-
ela, panował król Achab, człowiek
słaby, którym całkowicie kierowa-
ła jego żona, niesławnej pamięci
królowa Izebel. Owa córka wład-
cy Tyru była gorliwą wyznawczy-
nią fenickich baali. Toteż dążyła
z powodzeniem do stopniowego
zastąpienia kultu Boga Mojżesza
w Izraelu, kultem baali. Aby osią-
gnąć swój cel, posługiwała się za-
równo sprytem, jak przemocą.

Dlatego wydaje rozkaz zamor-
dowania proroków Boga i każe
w całym kraju na wszystkich pa-
górkach wybudować ołtarze lub
posągi na cześć baali. Miało to za-
pewnić urodzaj i dostatek w Kró-
lestwie.

Pochodzący z półkoczownicze-
go plemienia Eliasz, który pozo-
stał wierny Bogu swoich ojców
i tradycji mozaizmu, musiał ucie-
kać przed zemstą Izebel. Wówczas
Pan zsyła na kraj wielką suszę,
aby wykazać nieskuteczność ba-
ali, poleca Eliaszowi zapowiedzieć
królowi Achabowi tę katastrofę.
Prorok z narażeniem życia do-
staje się do królewskiego pałacu,
przepowiada suszę i czym prędzej
ucieka, chroniąc się tym razem
w Fenicji.

Po trzech latach, w czasie któ-
rych nie spadła ani jedna kropla
deszczu, Pan każe Eliaszowi wró-
cić na dwór Achaba i głosić wszyst-
kim, że Bóg Izraela żyje i że jest
jedynym prawdziwym Bogiem.

Pan powiedział do niego: „Za-
raz wydaj rozkaz, aby zgromadzić
przy mnie całego Izraela na górze
Karmel, a także czterystu pięćdzie-
sięciu proroków Baala oraz cztery-
stu proroków Szery, stołowników
Izebel”. Achab rozesłał polecenie
wszystkim Izraelitom i zgromadził
proroków na górze Karmel. Wów-
czas Eliasz zbliżył się do całego
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ludu i rzekł: „Dopókiż będziecie
chwiać się na obie strony? Jeżeli
Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem,
to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to
służcie jemu!” (1 Krl 18,19 – 21).

Potem nastąpił jeden z naj-
większych publicznych przejawów
potęgi Boga w całym Starym Przy-
mierzu. Był to rodzaj współzawod-
nictwa, konkursu, miedzy proro-
kami Baala i prorokiem Eliaszem.
Stawką było natychmiastowe spro-
wadzenie deszczu.

Prorocy Baala czynili bezsku-
teczne wysiłki, gdy tymczasem na
prośbę Eliasza „chmury oraz wiatr
zaciemniły niebo i spadła ulewa”
(1 Krl 18,45).

W ten sposób góra Karmel
stała się miejscem imponującego
potwierdzenia obecności i potęgi
Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Boga, którego przywołał Eliasz.
Od tamtej pory w symbolice biblij-
nej góra Karmel stała się świętym
miejscem, symbolem wierności Bo-
ga i Jego Opatrzności.

Dlatego Pieśń nad pieśniami
głosi: „Głowa twa [wznosi się] nad
tobą jak Karmel. . .” (Pnp 7,6), zaś

prorok Jeremiasz mówi: „Pan Za-
stępów naprawdę przyjdzie on jak
Karmel wśród morza” (Jr 46,18).

Obraz ten można oczywiście
odwrócić; gdy prorocy piętnują
niewierność ludu oraz zapowia-
dają klęski, jakie może ona spo-
wodować, wołają tak jak Amos:
„Lamentować będą łąki pasterzy
i szczyt Karmelu uschnie” (Am
1,2).

W ciągu wieków Karmel zacho-
wa swoje szczególne powołanie.
I tak, w IV wieku przed Chr.
Grecy będą go nazywali „świętą
górą Zeusa”, później zaś cesarz
Wespazjan złoży tutaj ofiarę.

Miejsce to było także bliskie
sercu chrześcijan, toteż przebywa-
ło tu wielu pustelników. Za sprawą
jednego z nich, św. Brokarda żyją-
cego w XIII wieku, papież zatwier-
dził regułę, która stała się pod-
stawą zakonu karmelitów. Reguła
ta zawiera słowa proroka Elia-
sza: „Na życie Pana, Boga Izraela,
któremu służę” (1Krl 17,1).

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z sierpnia to WNIEBO-
WSTĄPIENIE.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery oznaczone cyframi utworzą
hasło, które jest rozwiązaniem.
Tak jak w poprzednich miesiącach, należy odciąć zaznaczony pasek na
dole strony, na nim wpisać rozwiązanie, na drugiej stronie swoje imię,
nazwisko i adres. Kuponu tego nigdzie nie naklejamy, tylko w takiej postaci
wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 21 października).

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Tytuł piosenki religijnej „Pan kiedyś stanął nad brzegiem. . .” 2. Kwiat
z kolcami. 3. Gasi strażak. 4. Brat Abla. 5. Pokarm Izraelitów na pustyni.
6. W nim duży ekran. 7. Plama w zeszycie. 8. Odpowiada w lesie.

#
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INTENCJE MSZY ŚW. Październik 2001

1. Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa Zofii
i Jana Chmielewskich

2. Za śp. Wandę Majewską
3. Za śp. Weronikę Szatyniak
4. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Michała
Kozala – p. Kusaj

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jadwigi –
p. Papis

6. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Cecylii – p. Halba

7. Za śp. Sylwestra Reimus
(3. rocznica śmierci), godz. 700

Za śp. Agnieszkę i Leona
Zulewskich oraz za śp. Antoniego
Brembora, godz. 830

Za śp. Zygmunta Świeczkowskie-
go (7. rocznica śmierci) oraz za
śp. Andrzeja Świeczkowskiego,
godz. 1100

8. Za śp. Bronisława Świecz-
kowskiego (12. rocznica
śmierci)

9. Za śp. Franciszka Skibowskiego
oraz za zmarłych jego rodziców
i rodzeństwo

10. Za śp. Wandę Majewską
11. Za śp. Władysława Szostka
12. Za śp. Alfonsa Zulewskiego
13. W pewnej intencji
14. Za zmarłych z rodziny

Garczyńskich i Struckiel,
godz. 700

Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Heleny Cieszyńskiej, godz. 830

Za śp. Łucję Jaszewską
(4. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodziny Młyńskich,
godz. 1100

Za śp. Różę Marchewicz
(6. rocznica śmierci), godz. 1800

15. Za zmarłych z rodziny
Lempkowskich i Pirchów

16. Za śp. Janinę Smuczyńską
17. Dziękczynna w 15. rocznicę

sakramentu małżeństwa Danuty
i Andrzeja Grallów

18. Za śp. Małgorzatę Grzeca
19. Za śp. Martę i Witolda

Piszczuków
20. Dziękczynna w 10. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Barbary i Jarosława Grotów

21. Za śp. Łucję Selka, godz. 700

Za śp. Władysława Knitter,
godz. 830

Za śp. Urszulę Salewską,
godz. 1100

Za śp. Jerzego Zielke, Mariannę
Kamińską i Piotra Wilka,
godz. 1800

22. Za śp. Mariannę i Marię
Dymitrzak oraz za śp. Ludwika
i Jana Stachurskich

23. Dziękczynna w 19. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anny
i Andrzeja Karczów

24. Dziękczynna w 36. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Józefa Ziemannów

25. Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Krzysztofa Jagłów

26. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego
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27. Za śp. Jana i Bertę Stefanów

28. Za śp. Jana i Małgorzatę Rogall,
godz. 700

O błogosławieństwo Boże dla
rodziny Wróblów, godz. 830

O błogosławieństwo Boże dla
rodziny Budychów, godz. 1100

Za śp. Janinę Smuczyńską,
godz. 1700

29. Za śp. Metę Cymermann
30. Za śp. Teresę Kempa (7. rocznica

śmierci) i za śp. Janinę Awiniak
31. Za zmarłych z rodziny

Szymańskich

ROCZNICE

Dar nowego życia
1 października 2000 r. przez sakrament chrztu świętego otrzymał dar nowego
życia Bożego i został włączony do wspólnoty Kościoła świętego:
Karol Józef Bogdan.

Rocznice sakramentu małżeństwa
7 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Beaty i Mariana Rekowskich
3 października: 3. rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Piotra Wenzlów
12 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Bernadety i Ryszarda Wentów
12 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Ireny i Zbigniewa Makuchów
19 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Barbary i Jarosława Grotów
18 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Danuty i Andrzeja Grallów
25 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Krzysztofa Jagłów

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. . . Ślubuję ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. . . Tak
mi dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. . .” (z liturgii
sakramentu małżeństwa).

Odeszli do Pana
25 października: 1. rocznica śmierci Stefanii Felchnerowskiej
27 października: 1. rocznica śmierci Stanisława Tarczyńskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


