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Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie
zemsty. Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego
dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na

nieustanne ryzyko całe stworzenie.
Jan Paweł II, Fatima 13 maja 1991 r.



POKŁOSIE KOLĘDOWE

Wizyta duszpasterska to okazja,
tak dla mnie, jak i dla parafian,
odwiedzenia każdej katolickiej ro-
dziny. Ta bezpośrednia łączność,
pozwala mi lepiej poznać parafian
i ich problemy. Proszę przyjąć mo-
je gorące podziękowanie za waszą
gościnność, życzliwość, za waszą
obecność. Szczególnie dziękuję tym,
którzy załatwili sobie zastępstwo,
a nawet dzień wolny w ramach urlo-
pu, aby uczestniczyć z całą rodziną
na kolędzie. Podkreślam i to, że nie
zastałem ani jednej rodziny nieprzy-
gotowanej do kolędy. Przypuszczam,
że podany w „Kanie” rozkład kolędy
ułatwia wcześniejsze zapoznanie się
z terminem kolędy w danej wiosce
i przy danej ulicy. Zgodnie z życze-
niem wyrażonym w ogłoszeniach
duszpasterskich, prawie wszędzie
na nakrytym białym obrusem sto-
le był krzyż, świece, woda święcona
i Pismo św.Wdomach, gdzie nie było
Pisma św., pozostawialiśmy „Dobrą
Nowinę” zawierającą Ewangelię Je-
zusa Chrystusa. Rozdaliśmy około
stu egzemplarzy „Dobrej Nowiny”.
Po tegorocznej kolędzie w każdej ro-
dzinie, gdzie była kolęda, jest Pismo
święte.

Od kilku lat staram się nadawać
kolędowaniu konkretny cel. I tak, po
nawiedzeniu rodzin przez kopię Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej, w czasie kolędy odbyło się
zawierzenie każdej rodziny Matce
Bożej. Pamiątką tego wydarzenia
jest obraz Matki Bożej Trąbkow-
skiej we wszystkich domach naszej
parafii.

W roku Wielkiego Jubileuszu
dwóch tysięcy lat od narodzenia
Pana Jezusa poświęciliśmy się Bo-
żemu Miłosierdziu. Uczyliśmy się
odmawiać koronkę do Bożego Mi-
łosierdzia. Nabyliśmy dla kościoła
piękny obraz Miłosierdzia Bożego
i św. Faustyny, wizjonerki Pana Je-
zusa. Z okazji zawierzenia rodzin
Miłosierdziu Bożemu podczas kolę-
dy nabyliśmy obrazMiłosierdzia Bo-
żego, który najczęściej mamy obok
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.

W ubiegłym roku uwaga została
skierowana na św. Józefa. Jemu,
jako „Głowie Świętej Rodziny”, zo-
stały powierzone w czasie kolędy
rodziny naszej parafii, a obrazek,
będący kopią odnowionego w na-
szym kościele sanktuaryjnym ob-
razu św. Józefa, jest w naszych
domach pamiątką tego zawierzenia.

W bieżącym roku zwróciliśmy
uwagę parafian na Pismo św., zgod-
nie z przesłaniem Ojca Świętego
Jana Pawła II zawartym w liście
apostolskim Tertio millenio ineun-
te (nadchodzi trzecie tysiąclecie),
w którym wytyczył kościołowi kie-
runki pracy duszpasterskiej w no-
wym wieku i tysiącleciu. Streszcza
się ono w dwóch zdaniach: „Wy-
płyń na głębię” (duc in altum) oraz
„Kontemplacja oblicza Chrystusa”.
Obydwa te hasła mają swój fun-
dament w Piśmie św., w którym
zawarta jest nauka samego Boga.
Stąd zrodziła się myśl, by przy-
wrócić tej świętej księdze należne
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miejsce w katolickich rodzinach i za-
proponować im czytanie Pisma św.,
które zawiera słowo Boże skierowa-
ne do człowieka.

W wielu rodzinach do pięknych
jubileuszowych wpisów w księdze
Pisma św. doszedł wpis tegorocz-
nej kolędy: »„Wypłyń na głębię”
(Łk 5,4). Intronizacja Pisma św.
w rodzinie, w roku Pańskim 2002«.
Z tym wiąże się zachęta, aby przed
każdym niedzielnym i świątecznym
rodzinnym obiadem przeczytać ury-
wek Ewangelii, aby rozważyć w cza-
sie obiadu przeczytane słowo Bo-
że i usłyszaną homilię niedzielną.
W ten sposób zapraszamy Pana
Jezusa, podobnie jak w poranek
wielkanocny zaprosili Go uczniowie
idący do Emaus, i jak rozpoznali Pa-
na Jezusa przy „łamaniu chleba”.
Spożywany obiad będzie pokarmem
i dla ciała i dla serca.

Taki jest sens intronizacji Pi-
sma św. w rodzinach. Przyczyni
się ona do przeczytania Ewangelii
i innych ksiąg Nowego Testamentu.
Poznamy głębię nauki Pana Jezusa
tam zawartej. Trzeba podkreślić, że
bardzo mało czytamy. Tam gdzie
podany tekst biblijny nie był przy-
gotowany wcześniej, wielu czytają-
cych bardzo zniekształcało słowa.
Wyrazy „sykomora” (dzikie drzewo
figowe), „Zacheusz” rzadko kiedy
były przeczytane poprawnie. Szko-
da, że zanika czytelnictwo książek,
a bożkiem rodziny jest telewizor,
którego nieraz zapomina się wy-
łączyć nawet podczas kolędy. On
może tak zniewolić, jak nałóg pa-
lenia czy picia. Proponuję przyjąć
jeden dzień w tygodniu (np. piątek)

bez telewizora, a zobaczymy, że bę-
dziemy mieli więcej czasu dla siebie,
dla rodziny czy przeczytania czegoś
pożytecznego.

Pokolędowe refleksje

Widać na wsi coraz większe, co
rok pogłębiające się, zubożenie –
zwłaszcza rolników. Są przygnębie-
ni i wielu z nich traci nadzieję.
Bardzo dużo ludzi jest bez pracy
i nie widzi możliwości zatrudnienia.
Zjawisko to dotyczy dwóch prze-
działów wiekowych: ludzi młodych,
po ukończeniu szkoły i w wieku
przedemerytalnym. Wielka troska
o jutro panuje tam, gdzie pracodaw-
cy zwlekają z wypłatą i rodzina jest
pozbawiona środków do życia.

Mieszkańcy Ełganowa są bardzo
zaskoczeni odwołaniem niedzielne-
go autobusu, którym około 40 osób
przyjeżdżało na Mszę św. Osoby
te obecnie nie mają czym przyje-
chać do Trąbek na niedzielną Mszę
św. Ten problem trzeba koniecznie
rozwiązać, gdyż ludzie ci są napraw-
dę wielorako boleśnie doświadczeni.
Tu gorąco proszę samorząd gmi-
ny o podjęcie się rozwiązania tego
problemu.

Cieszę się, że nie spotkałem pa-
rafian, którzy byliby przeciwni bu-
dowie kościoła w Czerniewie, choć
chcielibymieć kościół czy kaplicę też
w swojej wiosce. Najbardziej ofiarni
na budujący się kościół, okazali się
mieszkańcy Trąbek Wielkich. Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom na
budowę kościoła i wierzę, że przy
waszej tak wspaniałej ofiarności bę-
dziemy mogli podjąć kontynuację
budowy kościoła. Będzie to też na-
sze wotum dla Jezusa Miłosiernego,
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którego obraz peregrynować będzie
w naszym dekanacie jesienią, od
28 września do 21 grudnia, po ty-
godniu w każdej parafii dekanatu.
W naszej sanktuaryjnej parafii go-
ścić będziemy Obraz Miłosierdzia
Bożego od 12–19 października.

Wierni aprobują miesięczne
zbiórki na budowę kościoła, choć
były i głosy przeciwne, ale ich auto-
rzy nie umieli mi podsunąć innego,
lepszego rozwiązania.

Obserwuję jednak niepokojące
zjawisko obojętności niektórych pa-
rafian na sprawę rozwoju kultu
Matki Bożej w naszej parafii. Myślę,
że powinno to być troską wszyst-
kich wierzących parafian. Wszyscy
winniśmy poczuwać się do wdzięcz-
ności, że posiadamy koronowany
przez samego papieża Obraz Matki
Bożej, i że dane nam jest mieszkać
w tak wyróżnionej parafii. Matka
Najświętsza nas właśnie wybrała,
tu zechciała mieć tron czci, a my?
Bronimy się przed włączeniem do
modlitewnej wspólnoty różańcowej.
O modlitwę różańcową Maryja prosi
w każdym objawieniu.

Wielu parafian nigdy nie uczest-
niczy w nabożeństwie nowenny (być
może od jego wprowadzenia), wie-
lu nie interesuje Tygodniowy Od-
pust Maryjny w naszym Sanktu-
arium, zapoczątkowany po uroczy-
stości koronacyjnej. A czy wszyscy
wiemy, kiedy był koronowany Obraz
Matki Bożej Trąbkowskiej? Proszę
drogich Parafian, by ze wszystki-
mi sprawami przychodzili do Matki
Bożej i odprawiali cotygodniowe no-
wenny błagalne lub dziękczynne

z okazji rodzinnych i małżeńskich
jubileuszy, bądź w pierwsze soboty
miesiąca praktykowali nabożeństwa
fatimskie.

Bardzo wielu parafian, zwłasz-
cza młodzieży i ojców rodzin, nie
uczestniczy w niedzielnej Mszy św.
Kto ustrzeże tych młodych od znie-
woleń, fali przemocy, wykroczeń,
gdy odejdą od Ewangelii, od Kościo-
ła – jakże często za przyzwoleniem
rodziców? Drodzy rodzice, przecież
oni kiedyś was oskarżą, że nie tylko
nie daliście im posagu na drogę
życia, ale, że przyczyniliście się
do utraty ich wiary. Czuwajcie, bo
dziś na wasze dzieci i dorastającą
młodzież czyha daleko więcej nie-
bezpieczeństw, niż w czasie waszej
młodości.

Składam gorące podziękowanie
szafarzom Eucharystii oraz mini-
strantowi Krzysztofowi Szymań-
skiemu za podjęty trud miesięczne-
go kolędowania ze mną, za postawę
pobożności, dyskrecji i wielkiej kul-
tury. Dziękuję Wam, drodzy Parafia-
nie za ofiarność na budowę kościoła
Miłosierdzia Bożego, za życzliwość,
gościnność, za posiłki i krzepiącą
kawę, za odśnieżanie drogi kolędo-
wej w czasie zamieci śnieżnej oraz
za służenie pojazdem, tam gdzie
domy są oddalone od siebie. Mary-
jo – nasza Pani Trąbkowska, wy-
praszaj u Jezusa błogosławieństwo
dla wszystkich mieszkańców para-
fii, którą sobie obrałaś na szczegól-
ne miejsce wysłuchiwania modlitw
swoich dzieci.

ks. E. Szymański

4



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2002

2 lutego: Ofiarowanie Pańskie

Ml 3,1 – 4
Hbr 2,14– 18
Łk 2,22– 40

„Moje oczy ujrzały Twoje zbawie-
nie”

Bóg przychodzi do swego domu,
wkracza do swej Świątyni, aby oczy-
ścić i zbawić swój lud. Gdy Maryja
spełnia przepisany Prawem obrzęd
oczyszczenia, dokonuje się pierwszy
akt ofiarowania Jezusa Ojcu, ofiaro-
wania, które dopełni się na krzyżu,
dla naszego zbawienia.

Jezu, Symeon i Anna wyczeki-
wali Ciebie, aby Cię tylko ujrzeć.
Dziś ja wyczekuję, aby Ciebie przy-
jąć, bo Ty jesteś moim Światłem
Życia.

3 lutego: 4. niedziela zwykła

So 2,3;3,12– 13
1 Kor 1,26– 31
Mt 5,1 – 12a

„Błogosławieni, którzy płaczą”
Błogosławiony jesteś ty, który

idziesz, choć upadasz, który wciąż
podejmujesz starania, choć nie masz
żadnych rezultatów; który więcej
wiesz, uczciwiej pracujesz, a jesteś
nieuznany, zepchnięty na margines,
osamotniony, zapomniany.

Błogosławiony jesteś ty, który
niedomagasz, który chorujesz, któ-
ry tylko z największym trudem
potrafisz przebrnąć kolejny dzień,

dla którego każda noc to koszmar.
Błogosławiony jesteś.

10 lutego: 5. niedziela zwykła

Iz 58,7 – 10
1 Kor 2,1 – 5
Mt 5,13– 16

„Bo jeśli sól zwietrzeje. . .”
Czy ty jesteś solą ziemi? A może

już zwietrzałeś. I na nic innego się
nie nadajesz, jak tylko abyś był
wyrzucony i podeptany przez ludzi.

Czy ty jesteś światłością świata?
A może już nie świecisz i już się nie
nadajesz, abyś stał na świeczniku
i trzeba cię wstawić pod korzec.

13 lutego: Środa Popielcowa,
rozpoczyna się okres Wielkiego
Postu

Jl 2,12– 18
2 Kor 5,20– 6,3
Mt 6,1 – 6.16– 8

„Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy
grzeszni”

Pochylając się dzisiaj, na progu
świętego czasu przygotowania pas-
chalnego, aby mi głowę popiołem
posypano, uznaję całą moją ludzką
słabość i nędzę, uznaję potrzebę
zbawienia i uznaję, że tylko Bóg
może mnie zbawić.

Jałmużna, modlitwa i post są
spełniane wobec Boga i dla Boga,
jednak „obłudnikiem” jestem, jeśli
zapominam, iż nie można poprze-
stać na praktykach religijnych, iż
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konieczne są także „dobre uczynki”
względem drugiego człowieka.

17 lutego: 1. niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 2,7 – 9;3,1 – 7
Rz 5,12– 19
Mt 4,1 – 11

„I przystąpił do Niego szatan”
To każdy z nas jest tak wciąż

kuszony. Każdy z nas jest kuszony,
aby nagromadzić jak najwięcej chle-
ba i zabezpieczyć go sobie na całe
swoje życie – na całą nieskończo-
ność. Każdy z nas jest kuszony, aby
mieć władzę, jak największą władzę,
aby swój tron osadzić mocno. Każdy
z nas jest kuszony i żąda od losu,
od Boga, od aniołów, aby go strzegli,
na rękach nosili, by przypadkiem
nie uraził nogi o kamień.

Wystarczy spojrzeć tylko w głąb
swojego serca. Jaka cienka ściana
dzieli nas od tego, byśmy sami nie
wpadli w opętanie. Jeszcze chwila,
a zaczniemy napychać chlebem dom
nasz pod sam sufit. Jeszcze chwila
i będziemy szli w górę po władzę,
kłaniając się w pas wszystkim –
trzeba czy nie trzeba. Jeszcze chwi-
la, a gdy spadną na nas nieszczęścia,

będziemy mieli pretensję do losu, do
Boga, że nas od nich nie uchronił.
Jeszcze chwila.

24 lutego: 2. niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 12,1 – 4a
2 Tm 1,8b – 10
Mt 17,1 – 9

„Przemienił się przed nimi”
I ty doznajesz czasem łaski prze-

mienienia. I ukazujesz się nagle
sobie samemu i całemu swojemu
otoczeniu jako inny człowiek. Spa-
da z ciebie jak łachman wszystko,
co dotąd się wlokło za tobą – co-
dzienna twoja miłość, tchórzliwość,
prostactwo, głupota, ograniczoność,
interesowność. I jesteś wielki. Taki
natchniony, proroczy, mądry, jasny,
taki święty.

Tylko później trzeba zejść z tej
góry przemienieniaw dzień codzien-
ny i unieść choć odrobinę wielkości,
jasności, która ci była dana. Bo
chwile łaski są na to, żebyś nie
zmarniał na co dzień.

Oprac.
ks. E. Szymański

JERUZALEM MIASTO ŚWIĘTE

Rozkwita rana boleści zadanej
Kwiatem światłości i niewinności
Po wszystkie czasy przyozdobiona
Do kresu pragnień i pobożności

W ósmym dniu od narodzenia
– ofiarowanie w Świątyni, obrzeza-
nie, nadanie imienia; Rodzice udali

się do świątyni w Jerozolimie, aby
przedstawić Panu Dziecię.

„Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i powstanie wielu. . . a Twą
duszę przenikniemiecz boleści. . .” –
słowa proroctwa skierowane do Ma-
ryi przez Symeona. „A teraz Panie
możesz puścić Twego sługę w poko-
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ju. . . gdyż oczy moje widziały Twoje
zbawienie. . .” – radość Symeona, iż
dane było mu doczekać tej chwi-
li – ujrzeć Zbawiciela. „Chłopczyk
rósł i nabierał mocy, a łaska Boża
spoczywała na Nim”.

Rodzice udali się z Jezusem do
Jerozolimy ponownie, gdy miał już
dwanaście lat na święto Paschy,
ówczesnym zwyczajem. Tym razem
nie jest już niemowlęciem, lecz do-
rastającym chłopcem.

Po skończonych uroczystościach
Jego Rodzice udali się do domu;
Jezus został w Jerozolimie; w tłu-
mie zagubili się. Przez trzy dni
szukali Go wśród krewnych, zna-
jomych, pątników – sądząc, iż tam
przebywa. Nie znaleźli jednak Syna.
Wrócili do świątyni, gdzie siedział
między nauczycielami przysłuchu-
jąc się im i zadając pytania –
zadziwiając wszystkich bystrością

umysłu. Na ten widok Matka rze-
kła: „Synu, czemuś nam to uczynił?
Widzisz. . . z bólem serca szukali-
śmy Ciebie”. On im odpowiedział:
„Czemuście mnie szukali? Nie wie-
dzieliście, że powinienem być w do-
mu Ojca mego?” Nie zrozumieli
Jego słów.

Jezus poddany w posłuszeństwie
Rodzicom wrócił do Nazaretu, gdzie
czynił postępy w latach i mądrości.
Matka chowała wiernie te wszystkie
wspomnienia w swym sercu.

Te długie lata i ten czas jest
przygotowaniem się, drogowskazem
– wprowadzeniem do uroczystości
święta Paschy – tajemnicy Wielkiej
Nocy – zmartwychwstania. Jeruza-
lem, Jeruzalem, Jeruzalem. . . mia-
sto święte!

Halina Kanka

LIST EPISKOPATU POLSKI
na Niedzielę Świętej Rodziny (fragmenty)

Wybrańcy Boży, święci i umiłowani
(Kol 3,12).

Drodzy Bracia i Siostry!
Program pracy duszpasterskiej

Kościoła w Polsce na ten rok wyzna-
cza nam takie zadanie: Mamy lepiej
poznać Chrystusa.

Kończymy rok poświęcony Słu-
dze Bożemu Kardynałowi Stefanowi
Wyszyńskiemu. Dlatego sięgniemy
do Jego nauki, ażeby bliżej poznać
szczegóły rodzinnej drogi uświęcenia.
Chcielibyśmy wykorzystać wskaza-
nia wyznaczone na piąty rok Wielkiej

Nowenny ujęte w zdaniu: Rodzina
Bogiem silna.

Siłę swą czerpie rodzina z faktu,
że jest przez Boga ustanowiona, że
otrzymała zadanie dawania świadec-
twa Bożej miłości, została obdarzona
darem przekazywania życia z miło-
ści. Darem tym są dzieci, zawierzone
przez Ojca Niebieskiego. Rodzina po-
winna je wychowywać w posłuszeń-
stwie prawu Bożemu i umiłowaniu
życia wspólnego. W ten sposób rodzi-
na staje się fundamentem narodów
i społeczeństw. W wielkim skrócie
przedstawione nauczanie Prymasa
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Tysiąclecia rozważmy w trzech punk-
tach.

1. „Między wami stoi Bóg, sprawa
wasza Bożą jest.” Pierwszą prawdę,
którą uświadamia sobie rodzina jest
jej Boskie pochodzenie, i to nie tyl-
ko w tym ogólnym rozumieniu, iż
Boży zamysł określa program życia
rodzinnego. „To Bóg ma w swo-
im łonie miliardy istnień ludzkich,
które powołuje do życia i w swo-
im czasie posyła na ziemię. To On
dobiera przedtem serca i poprzez
nieogarnione, zda się, drogi prowa-
dzi dwoje ludzi do siebie” – naucza
Sługa Boży Kardynał Stefan Wy-
szyński. W osobistym doświadczeniu
zwracamy bardzo dużą uwagę nawol-
ność decyzji. Faktycznie, w wyborze
drogi małżeńskiej i osoby współmał-
żonka jesteśmy wolni. Wolność jest
warunkiem pełnego podjęcia wspól-
nej drogi. Równocześnie, na począt-
ku naszej drogi małżeńskiej, Kościół
wzywa mocy Ducha Stworzyciela; to
Bóg nas wybiera i Bóg łączy. W mocy
Ducha Świętego mamy rozeznać od-
wieczne wyroki, a równocześnie cały
ten splot najrozmaitszych okoliczno-
ści, jakże wydawałoby się przypadko-
wych, które sprawiają, że dwoje ludzi
zakłada dom rodzinny i podejmują
wspólną drogę z Chrystusem. Między
małżonkami stoi Bóg. „Bóg między
wami – to samo życie i miłość”.

2. „Jesteście powołani, by miłu-
jąc Boga przekazywać życie wzięte
z Niego: życie ciał i dusz”. Tekst
biblijny, który mówi o powstawaniu
życia ludzkiego z pierwszej matki –
Ewy, łączy Boskie decyzje z wolnym
wyborem rodzicielskiej misji małżon-
ków: Mężczyzna zbliżył się do swojej
żony Ewy. Ona poczęła i urodziła

Kaina, i rzekła: urodziłam mężczy-
znę z pomocą Jahwe” (Rdz 4,1).
Mówił Prymas Tysiąclecia do mał-
żonków: „Jesteście oboje powołani
do tego, aby z Boga Życia, który
między Wami stanął, czerpać i prze-
kazywać życie. Jest to największa
radość, która może być na świecie.
Jesteście matkami i ojcami – rodziną
życiodajną. Pierwsza matka Ewa –
została Matką życia. Każda matka
jest matką życia.

3. „Rodzina Bogiem silna mocą
swego Narodu. Dla Narodu najważ-
niejszą siłą i bastionem jest rodzina.
Kto jest przyjacielem narodu – umac-
nia rodzinę, kto jest wrogiem narodu
– niszczy rodzinę. Tak jak bez chleba,
bez ziarna z roli wziętego, stanęłyby
wszystkie najpotężniejsze i najbar-
dziej przemyślne fabryki, tak bez
rodziny, bez pokornego ukłonu przed
ojcem i matką rodzącymi nowe życie,
Naród niszczeje. To w rodzinie pod
sercem matki kryje się Naród. Do ro-
dziny trzeba więc podchodzić ostroż-
nie, z wielkim szacunkiem, w ciszy,
z pokorą, bez tupetu wobec jej praw
i miejsca w Narodzie, z uznaniem
jej chrześcijańskiego ducha i oby-
czajów”. (Fragmenty kazania wygło-
szonego do Rodziców katolickich na
rozpoczęcie V roku Wielkiej Nowen-
ny, Warka, 7 maja 1961 r.).

Przypominamy, najmilsi Bracia
i Siostry, naukę Wielkiego Prymasa
o świętości rodziny również i z tego
powodu, że miesiące ostatnie każą
nam z pasterską troską stanąć przy
rodzinie i wołać słowami Jana Paw-
ła II: „Rodzino, uwierz w to, kim
jesteś. Uwierz w twoje powołanie by-
cia świetlanym znakiem miłości Bo-
żej”. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni
podnoszonymi od nowa żądaniami
środowisk, które mają łatwy dostęp
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do mediów, a także do ośrodków
władzy.

Dotkniemy niektóre z tak bardzo
niepokojących nas zamiarów prze-
ciwnych dobru naszych rodzin.

Najpierw życie najmłodszych Po-
laków – jeszcze nie narodzonych.
Współczesnej rodzinie, przeżywają-
cej lęk o chleb, o możliwość szkoły
dla dzieci, a w wielu wypadkach
także o dach nad głową, proponuje
się rozwiązania niemoralne i pozba-
wione jakiejkolwiek wrażliwości na
potrzeby ludzkiego serca. Sugeruje
się rodzinie: jeśli brakuje ci chleba,
zabij twoje dziecko. Takie rozwiąza-
nie nazywa się wolnością osobistą
i wrażliwością na względy społeczne.

Głęboki sprzeciw budzi skrócenie
urlopów macierzyńskich. Przy rosną-
cym bezrobociu nie docenia się spo-
łecznej wartości pracy matki i czasu
poświęconego wychowaniu dziecka.

Inna propozycja tzw. środowisk li-
beralnych odnosi się do wychowania
młodzieży. Atmosferę głębokiej więzi
między rodzicami i dziećmi, w której
młode pokolenie przygotowuje się do
wejścia we własne życie rodzinne –
wychowanie do życia wmiłości –mają
zastąpić lekcje w szkole prowadzone
przez przypadkowych instruktorów
od „wychowania seksualnego”. Pro-
wadzona nachalnie propaganda orga-
nizatorów przemysłu rozrywkowego
i nieodpowiedzialne prowokowanie
młodzieży do życia rozwiązłego, sta-
nowi poważne zagrożenie dla zdrowia
moralnego przyszłych pokoleń. Taki
program miałaby realizować szkoła,
której z wielkim zaufaniem rodzice
powierzają swoje dzieci.

Jest jeszcze jeden teren, który
nie może ujść naszej uwadze: to więź

między mężczyzną i kobietą oraz
wzajemne odnoszenie się do siebie
małżonków. Bóg stworzył mężczyznę
i kobietę na obraz i podobieństwo
swoje, ustanowił małżonków dwoj-
giem w jednym ciele. Jezus umiło-
wawszy Kościół wydał zań samego
siebie (por. Ef 5,25); stał się wzorem
miłości mężczyzny do kobiety, miło-
ści ofiarnej. Jest to droga świętości
małżonków. Propagowane natomiast
współcześnie obyczaje ubliżają god-
ności kobiety, wskazując jej, ustami
nawet oficjalnych autorytetów, rolę
tej, która jedynie świadczy usługi.
Pornografia, tolerancja wobec agen-
cji towarzyskich i handlu kobietami,
prowokuje do aktów przemocy wobec
kobiet. Jedynym lekarstwem na te
akty ma być odpowiednie ustawo-
dawstwo i urzędnik, który dopilnuje
równego statusu mężczyzny i kobie-
ty. Zlekceważona nauka Boża, znisz-
czona miłość mężczyzny do kobiety,
ma być zastąpiona stosem skarg, in-
terwencji i nie kończącą się ilością
zarządzeń powstających w wyziębio-
nym społeczeństwie.

My, Pasterze Kościoła w Polsce,
zjednoczeni z Wami w serdecznej
modlitwie – przekazujemy wszystkim
rodzinom życzenia noworoczne i pro-
simy Świętą Rodzinę o to, aby próg
każdej rodziny stał się skuteczną za-
porą przed napływem zła, aby ogni-
sko domowe i mądrość pierwszych
wychowawców – rodziców ogrzało
i oświeciło umysły młodych.

Na wspólną drogę ku świętości
każdej rodziny z serca błogosławimy.

Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi polscy
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UDANE GRANIE

W naszej gminie, podobnie jak
już od dziesięciu lat w całym kraju,
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W stosunku do reszty kraju
różnica zawiera się w tym, że takie
zdarzenie na terenie gminy Trąbki
Wielkie miało miejsce po raz pierwszy.

Zanim młodzi wolontariusze wy-
ruszyli na ulice w poszczególnych
miejscowościach gminy, mieliśmy spo-
ro obaw, czy taka akcja się powiedzie.
13 stycznia te obawy zostały rozwia-
ne. Nie tyle przez wolontariuszy, ale
przede wszystkim dzięki otwartym
sercom mieszkańców. Za co wszyst-
kim ofiarodawcom należą się gorące
podziękowania.

W ogólnym rozliczeniu okazało
się, że na terenie naszej gminy zebra-
liśmy ponad cztery tysiące złotych.
Oprócz tego na konto WOŚP zostaną
wpłacone pieniądze, które GOKSiR
uzyskał ze sprzedaży darów przezna-
czonych na aukcję. Dary te pochodziły
z firmy OCEANIC z Trąbek Małych,
a także ze sklepu państwa Białec-
kich z Sobowidza i od pracowników
Urzędu Gminy.

Pieniądze zbieraliśmy głównie
w tych miejscowościach, gdzie można
było spotkać najwięcej osób, a więc
w okolicach kościołów w czasie przed-
południowych nabożeństw. Czynili
to wolontariusze z identyfikatorami
i puszkami otrzymanymi ze szta-
bu Orkiestry z Pruszcza Gdańskiego,
w czymwspomógł nas kierujący tymże
sztabem Cezary Koziara. W tym miej-
scu trzeba dodać, że „zawodowych”
wolontariuszy dzielnie wspomagali
ochotnicy z gimnazjum w Trąbkach
Wielkich. W Sobowidzu były to Nata-
lia Wasilewska i Karolina Neumann,

w Czerniewie Agnieszka Ziemann
i Aleksandra Ptach, w Postołowie
wspaniale spisywali się Małgosia Ja-
kubska i Kamil Stolc, do Mierzeszyna
pojechały Iza Sosnowska i Róża Woj-
tas, w Kłodawie kwestowały Justyna
Gralla i Agnieszka Okoń, a w Trąb-
kach Wielkich Agnieszka Bąk, Kinga
Kotula, Sandra Niedźwiedzka, Aneta
Karcz i Iwona Kamińska. Wszyst-
kim im za poświęcony czas, miły
uśmiech, wręczanie serduszek i zachę-
canie do ofiarności należą się wielkie
dzięki. A skoro o podziękowaniach
mowa, to nie może ich zabraknąć
dla strzegących bezpieczeństwa mło-
docianych wolontariuszy strażaków.
Jak powiedziała pani Anna Andre-
skowska, zgłosili się oni na ochotnika
i z pełną odpowiedzialnością wypełnili
swe zadanie w Sobowidzu, Postołowie
(strażacy z Ełganowa), Czerniewie
(strażacy z Trąbek Wielkich), Kło-
dawie i Trąbkach Wielkich. Ponadto
strażacy zadbali również o ciepłe po-
siłki dla wolontariuszy i transport
(wraz z puszkami) gotówki. A było
co wozić i ochraniać, bo prócz złotó-
wek trafiały się marki, dolary, franki,
marki fińskie, forinty i parę innych
walut.

Zbiórka pieniędzy na ulicach trwa-
ła do godziny trzynastej. Potem odby-
wało się „wielkie granie” w sali GOK-
SiR. O godzinie trzynastej trzydzieści
na estradzie pojawił się grający cięż-
kiego rocka zespół „Angels of death”,
w składzie Adam Sosnowski, Tomek
Nakielski, Kamil Walczak (na gita-
rach) i na bębnach Maciek Kucharski.
Zaraz po nich, dla uspokojenia roz-
huśtanych nastrojów, koncert kolęd
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zaproponował zespół młodych fleci-
stów pod kierunkiem Janusza Bey-
era. Zagrała też na gitarze Ewelina
Wojtas.

Wielkie wrażenie wywarła na licz-
nie zgromadzonej publiczności grupa
teatralna ze szkoły w Sobowidzu, któ-
ra przedstawiła blisko czterdziestomi-
nutowy spektakl jasełkowy, w dużej
mierze śpiewany w modnej ostatnimi
czasy konwencji Arki Noego i Golec
Orkiestry. Spektakl przygotowały Te-
resa Idem i Jolanta Szulist. Miłym ak-
centem kończącym artystyczną część
tego dnia był występ zespołu środo-
wiskowego „To i Owo” z Czerniewa.
Członkinie grupy (panie w różnym
wieku, w tym uczennice trąbkow-
skiego gimnazjum) akurat świętowały
pierwszą rocznicę założenia. I warto
nadmienić, że program układają sa-
me, zaś oprawę muzyczną zapewnia

pan Janusz Beyer. Zapowiedziały, że
za rok wystąpią ponownie.

Pierwsze włączenie się naszej gmi-
ny w akcję Jerzego Owsiaka można
uznać za sukces. Nie byłoby go, gdy-
by nie pełne zaangażowanie takich
osób jak pani Lidia Orzechowska,
Anna Andreskowska, Andrzej Gralla
i Tomasz Kempa. Jeśli kogoś przy-
padkiem pominęliśmy, to bardzo prze-
praszamy. 13 stycznia 2002 roku jako
społeczność gminy Trąbki Wielkie do-
wiedliśmy, że umiemy być wspaniali
i równie wspaniale się bawić, a będąc
takimi – umiemy się dzielić.

To pierwsze udane „orkiestrowe”
podejście pozwala nam wierzyć, że za
rok będzie na pewno jeszcze odważ-
niej, głośniej, z rozmachem, a przez
to pewnie i ofiarniej.

Stanisław Szulist

Wolontariusze z trąbkowskiego gimnazjum kwestujący na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
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KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK
patron Gimnazjum w Trąbkach Wielkich

Kazimierz Jagiellończyk w wizji Jana Matejki, reprodukcja
z „Pocztu królów i książąt polskich”.

19 czerwca 2002 r. Gimnazjum
w TrąbkachWielkich zostanie wrę-
czony sztandar oraz nadane imię
króla polskiego – Kazimierza Ja-
giellończyka. Długo zastanawiali-

śmy się, kto mógłby zostać patro-
nem naszej szkoły. Młodzież i na-
uczyciele podawali różne kandyda-
tury. Wśród kandydatów na patro-
na pojawiały się takie nazwiska jak:
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Henryk Sucharski, Cyprian Kamil
Norwid, Stanisław Przybyszewski,
Krzysztof Kamil Baczyński, Tade-
usz Łomnicki, Andrzej Wajda, Jan
Paweł II (kandydat naszego Księ-
dza Dziekana). Kiedy rozmawia-
łem z młodzieżą w ubiegłym roku
szkolnym, pytano mnie często, czy
patronem może być Adam Małysz.
Niestety ta ostatnia kandydatura
nie mogła być przyjęta. Podczas
długich dyskusji stwierdziliśmy, że
najbardziej odpowiednią postacią
byłby wielki król polski Kazimierz
Jagiellończyk. GdybyHenryk Sien-
kiewicz napisał powieść, której ak-
cja rozgrywałaby się w drugiej
połowie XV w., a Jan Matejko na-
malował wielki obraz, na którym
znajdowałaby się postać króla, to
z pewnością współcześni Polacy
mieliby większą wiedzę o osobie
tego władcy.

Kazimierz IV Jagiellończyk
urodził się w 1427 r. jako młodszy
synWładysława Jagiełły i Zofii Hol-
szańskiej. Żył lat 65, z czego przez
45 lat zasiadał na tronie krakow-
skim. Po śmierci Wielkiego Księcia
Litewskiego Zygmunta Kiejstuto-
wicza zostaje obwołany przez litew-
skich panów Księciem Litwy. Ma
wtedy zaledwie 13 lat. Po tragicznej
śmierci swego starszego brata Wła-
dysława Warneńczyka jemu przy-
padnie królewska korona. Panowie
krakowscy muszą jednak udać się
na Litwę i prosić Kazimierza, aby
został królem naszego państwa.
W czasie uroczystego wjazdu do
Krakowa przyszłego władcę witają

przedstawiciele Akademii Krakow-
skiej i szkół. Sam akt koronacyj-
ny odbył się 25.06.1447 r. Polska
miała młodego, dwudziestoletnie-
go króla, który przez historyków
zostanie nazwany królem królów,
ponieważ czterech jego synów zo-
stanie królami, jeden kardynałem,
a jeden świętym. Kazimierz w cza-
sie swoich rządów musiał rozwią-
zać wiele skomplikowanych proble-
mów, przed którymi stał nasz kraj.
Należało wzmocnić unię personal-
ną z Litwą oraz ograniczyć wpły-
wy wszechwładnego biskupa kra-
kowskiego Zbigniewa Oleśnickie-
go. W działaniach tych król oparł
się na możnowładcach z Wielkopol-
ski. Umiejętnie uzyskiwał poparcie
średniej szlachty za cenę nadawa-
nych przywilejów (przywilej nie-
szawski). W 1454 r. Kazimierz
ogłasza włączenie Prus do Polski
i wypowiada wojnę Krzyżakom.
Wojna ta została nazwana przez
historykówTrzynastoletnią.Wwy-
niku tej wojny państwo zakonne
straciło dotychczasową swoją po-
zycję, a Polska odzyskała Pomo-
rze Gdańskie. W następstwie tych
wydarzeń Trąbki Wielkie zostały
włączone w skład państwa Jagiel-
lonów. Odtąd ziemie te nazywać
się będą Prusami Królewskimi.
Po śmierci książąt mazowieckich
Mazowsze staje się również czę-
ścią Polski. Kazimierz prowadził
również rozległą politykę dyna-
styczną. W roku 1471 na tronie
czeskim osadził swojego syna Wła-
dysława II Jagiellończyka, który
od 1490 r. był również królem
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Węgier. Dalekowzroczna polityka
władcy spowodowała, iż po uzy-
skaniu dostępu do morza mieliśmy
również wpływy we Wschodniej
i Południowej Europie. W cza-
sie panowania króla Kazimierza
Polska rozwijała się gospodarczo
i kulturalnie. W tym czasie tworzy
znakomity historyk Jan Długosz
i rzeźbiarz Wit Stwosz. Pod ko-
niec panowania pojawiają się no-
we prądy umysłowe, które okazały
się początkiemhumanizmu. Polska
była jednym z największych kra-
jów Europy o powierzchni blisko
1300 000 km2. Rok śmierci króla
to również rok kończący długi pro-
ces kształtowania Sejmu Walnego.
W tym też roku Krzysztof Kolumb
dociera do wybrzeży Ameryki. Roz-
poczyna się nowy okres w historii
świata.

Maciej z Miechowa tak cha-
rakteryzował króla: „był zaś król
Kazimierz postaci wyniosłej, twa-
rzy podłużnej i pełnej, do miłostek
skłonny, lubił łaźnie, od młodości
aż do końca życia zawsze myśliwy
i łowca, zawsze trzeźwy, pił wodę,
a win i sycery (miodu) nie uży-
wał, a nawet zapachu ich nie lubił.
W biesiadach pobłażliwy i wytrwa-
ły, na trudy, zimno, dym, wiatr, upał
najcierpliwszy. Kler szanował, od
poddanych żądał pieniędzy, o przy-
rzeczeniach pamiętał, był prawdo-
mówny, pożyczki zwracał”. Inny
zaś dziejopis Maciej Stryjkowski
w bardzo podobny sposób opisy-
wał naszego patrona: „Był wzro-
stu wysokiego strzelistego, długiej

a suchej twarzy, łysy na głowie,
obyczajów prostych. Myślistwem
koło zwierzu i ptactwa wszelkiego
nader się bawiący. Trzeźwy, bo wi-
na, piwa i miodu nie pijał, w łaźni
się z winnikiem kochający (winnik
– witki brzozowe, którymi chłosta-
li się w łaźniach). Pracy, zimna,
wiatru, dymu, upalenia słoneczne-
go cierpliwy, a we wszystkim ojcu
Jagiełłowi podobny.”

Uważam, że Kazimierz Jagiel-
lończyk to barwna i ciekawa po-
stać naszej przeszłości. Za jego
panowania Polska stała się jed-
nym z największych państw Eu-
ropy. Zakończony został, bez mała
dwustuletni, proces kształtowania
polskiego parlamentaryzmu, któ-
rego uwieńczeniem było powstanie
Sejmu Walnego. Kazimierz Jagiel-
lończyk to nie tylko wybitny wład-
ca, ale również człowiek prawy.
Odznaczał się uczciwością i umie-
jętnością pokonywania trudności.
Potrafił bronić swojego zdania oraz
dbać o interesy królestwa.

Współczesna młodzież, wycho-
wywana w świecie rozchwianych
wartości, poszukuje autorytetów
i ich naprawdę potrzebuje. Kazi-
mierz Jagiellnończyk to właśnie
człowiek, z którego można brać
przykład – władca silny, odważny
i uczciwy. Długie i rozsądne pano-
wanie Kazimierza Jagiellończyka
przygotowało Polskę – gospodar-
czo i kulturalnie – do Nowych
Czasów, zwanych Złotym Wiekiem.

Mariusz Paradecki
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MOJE MIEJSCE W RODZINIE
wypowiedzi gimnazjalistów

W każdej rodzinie są momen-
ty dobre i trochę gorsze. W naszej
rodzinie częściej panuje dobra at-
mosfera. Wtedy sobie pomagamy,
każdy z każdym się rozumie i panu-
je zaufanie. Ale są także momenty
gorsze, kiedy panuje niezrozumie-
nie, ale tych w miarę upływu czasu
jest coraz mniej.

Rodzina taka jak moja, jest skar-
bem niesamowitym. W niej można
zawsze znaleźć zrozumienie, które-
go może zabraknąć gdzie indziej.
Daje ochronę, dach nad głową, spa-
nie, jedzenie oraz duchowe wsparcie.
Rodzina jest to coś niepowtarzalne-
go, nie można tego kupić, trzeba na
to pracować bardzo, bardzo długo.

Będąc częścią rodziny mam obo-
wiązki, które powinienem, a na-
wet muszę wypełniać. Reszta rodzi-
ny oczekuje ode mnie pozytywnych
bodźców. Przede wszystkim z mojej
strony jest to dobre uczenie się. Pod
względem nauki nie mogę przynosić
mojej rodzinie wstydu. Dobre uczyn-
ki też należą do moich zobowiązań
wobec rodziny. Muszę ich słuchać,
robić to co mi każą i powinienem
być dla nich miły, ponieważ są ode
mnie starsi, a do starszych trzeba
odnosić się z szacunkiem.

Niestety nie zawsze wykonuję
to co powinienem i niektóre rzeczy
przychodzą mi z trudnością, a i tak
rodzice kochają mnie i będą mnie
kochać.

Jacek Dziemiński
kl. II gimnazjum

Rodzina to wspólnota – najbar-
dziej znaną rodziną na świecie jest
Święta Rodzina. Święta Rodzina to
przykład, z którego musimy korzy-
stać. Matki biorą przykład z Maryi
(zawsze posłusznej Bogu), ojcowie
z Józefa (który bardzo dobrze za-
jął się rodziną) i dzieci z Jezusa
(który zawsze był posłuszny swym
rodzicom).

Moja rodzina to mój „dom”, za-
wsze do niej zwracam się z różnymi
problemami. Moja rodzina jest dla
mnie podporą, która pomaga mi
utrzymać się prosto. Rodziną są dla
mnie: mama, tata i bracia. Często
nie doceniam wysiłku i starań moich
najbliższych w stosunku do mnie,
czasami mówią mi coś, a ja tego
nie chcę słuchać, choć w głębi duszy
wiem, że oni nie chcą dla mnie złego.
Te słowa, te dobre rady niekiedy do-
cierają do mnie dopiero po pewnym
czasie i wtedy zaczynam rozumieć,
że te słowa (które nieraz mi nie
odpowiadają), są dla mnie wska-
zówkami. Dopiero później widzę, że
jednak rodzice mieli rację. Dopie-
ro w takich momentach zauważam,
jak ważna w mym życiu jest rodzina
i jak wysokie stanowisko ma w mym
życiu.

Ja jestem częścią tej rodziny
i mam w niej (tak jak każdy) swo-
je, ważne miejsce. Jestem potrzebna
moim rodzicom jak i rodzeństwu
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(szczególnie) dlatego, że jestem naj-
starsza z rodzeństwa, muszę po-
magać młodszym braciom. Muszę
pełnić dla nich funkcję podpory tak
samo jak oni pełnią tę funkcję dla
mnie. Jestem córką moich rodzi-
ców i siostrą moich braci i właśnie
dlatego jestem częścią tej rodziny.
Dlatego jestem im potrzebna tak
samo jak oni potrzebni są mnie.

Monika Orlikowska
kl. III gimnazjum

Jestem najmłodszym członkiem
rodziny. Staram się być przykład-
nym synem, szanować rodzeństwo
oraz rodziców. Mam dużo obowiąz-
ków, które rzetelnie wypełniam.

Za miłość moich rodziców próbu-
ję odwdzięczać się dobrymi ocenami
w szkole. Nie muszę jeszcze pra-
cować, bo jestem na to za młody.
Również szanuję moją bliską rodzi-
nę czyli ciocie, wujków oraz kuzy-
nów. Jestem bardzo optymistycznie
nastawiony do życia. Chodzę do ko-
ścioła i bardzo modlę się za zdrowie
rodziców. Bywają również różnego
typu sprzeczki, ale zawsze umiem
z nich się wydostać. Do moich obo-
wiązków należą: zmywanie naczyń,
odkurzanie, pomaganie tacie przy
remontach domu itp.

Łukasz Romanowski
kl. III gimnazjum

LIST DO PRZYJACIELA

Publikujemy najciekawsze pra-
ce uczniów gimnazjum, w których
starają się zachęcić przyjaciół do
udziału w niedzielnej Mszy św. Pra-
ce mają formę listu.

Drogi Przyjacielu!
Na początku mego listu pozdra-

wiam Cię serdecznie. W tym li-
ście chciałabym przekonać Cię do
uczestnictwa w niedzielnej Mszy
św. Gdy przychodzisz do kościoła,
czujesz, że wchodzisz do miejsca
świętego. W kościele panuje atmos-
fera, która skłania do wyciszenia.
Na samym progu wita Cię Bóg i go-
rącą modlitwą witasz majestat Boży.
W czasie Mszy św. trzeba usłyszeć
to, co mówi do Ciebie Chrystus

przez usta kapłana. Trzeba się wy-
ciszyć i zrozumieć głębię tego, co
przekazuje Jezus przez kapłana.
Potem nadchodzi moment, w któ-
rym kapłan podnosi Ciało Jezusa
i dzieli nim wszystkich wierzących
o czystych sercach. Przystępujesz
do Komunii św. Na koniec żegna-
my się z Jezusem, a on zaprasza
nas na kolejną niedzielną godzinę
w kościele. Wychodzisz napełniony
nadzieją i szczęściem. Współczuję
tym, którzy nie chcą uczestniczyć
w niedzielnych Mszach świętych
i przeżywać tak wielkiej radości.

Twoja przyjaciółka Agnieszka.

Agnieszka Szczurowska
kl. I gimnazjum
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Droga Izo!
Pragnę zachęcić cię do systema-

tycznego uczestniczenia w niedziel-
nej Mszy świętej. Jest to czas prze-
pełniony rozmową z Bogiem. Msza
św. daje nam poczucie bezpieczeń-
stwa. Będąc na niej zapomina się
o problemach z życia codziennego,
a myśli tylko i wyłącznie o chwili,
w której Bóg przemawia do ludzi.
Niedziela jest dniem, który spędzać
powinniśmy z najbliższą rodziną.
Nie zapominając przy tym o Bogu.
Czasem zadaję sobie pytanie, jakiż
byłby sens obchodzenia niedzieli ja-
ko dnia wolnego od pracy, gdyby
nie można było spotkać się i poroz-
mawiać z Chrystusem wiedząc, że
On czeka na nas i pragnie abyśmy
przyszli do Niego. Nie pozwólmy
czekać Mu zbyt długo. Starajmy się
czynić wszystko, by nie zasmucić
Go naszą nieobecnością. Bóg zro-
bił dla nas bardzo wiele. Dał nam
najcenniejszy skarb świata, którym
jest życie. Mam nadzieję, że zrozu-
miesz sens i potrzebę uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św. Czekam na
ciebie w kościele razem z naszym
Stwórcą.

Marta Brokos
kl. I gimnazjum

Cześć Martyna.
Pozdrawiam Cię serdecznie, sie-

dzę i nie mam co robić, więc piszę
do Ciebie. Wiem, że jesteś chrześci-
janką, która nie praktykuje swojej
wiary. Dlaczego wszystko jest dla
Ciebie ważniejsze niż niedzielna
Msza św. Powinnaś dawać świa-
dectwo wiary, a nie siedzieć przed
telewizorem, gdy w kościele jest
odprawiana Msza św. Ty wiesz, że
nie mogę wyjawić swoich uczuć, bo
każdy odczuwa to na swój sposób.
Ty też odczuwałaś to inaczej niż
ja. Wiesz, że we Mszy św. jednoczy-
my się z Bogiem poprzez Komunię
św. Co niedzielę postanawiam sobie
jedną intencję, o którą będę modliła
się przez cały tydzień, nieraz rzecz
ta zostaje spełniona. Myślę, że prze-
myślisz to, o czym pisałam, i że
zobaczę cię w niedzielę na Mszy św.

Twoja koleżanka Justyna.

Justyna Jaszewska
kl. I gimnazjum

WYDARZENIA SZKOLNE

Dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina. . .

21 grudnia w Sanktuarium Ma-
ryjnymwTrąbkach Wielkich wesołą
nowinę, że oto Chrystus się rodzi,
nieśli nam uczniowie Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich. Jasełka przy-
gotowane pod kierunkiem pani Bar-

bary Paradeckiej opowiadały o na-
rodzinach Chrystusa, ale ich scena-
riusz „dotykał” spraw i ludzi współ-
cześnie żyjących. Dlatego znacznie
różniły się od dotychczas przed-
stawianych. Poprzez współczesność
jasełka opowiadały o problemach,
rozterkach i sprawach, obok któ-
rych często przechodzimy obojętnie,
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Róża Wojtas w roli Maryi podczas jasełek gim-
nazjalnych.

nie bacząc na to, że mogą zawa-
żyć na całym naszym doczesnym
i przyszłym życiu. Kwestie wypo-
wiadane przez głównych bohaterów,
w których wcielili się Kinga Kotula
i Piotr Sroka, pobudzały wyobraźnię
słuchających, prowokowały do re-
fleksji i głębszego zastanowienia się
nad postępowaniem. Filozofia życia
głównych bohaterów pokazuje, że
współcześnie odrzucamy wiele war-
tości jak miłość, przyjaźń, poszano-
wanie drugiego człowieka, a przed-
kładamy ponad wszystko karierę,
pieniądze, uciechy życia. Słowa mó-
wione przeplatały się z pięknymi
kolędami śpiewanymi przez chór

gimnazjalny, a także solist-
ki Natalię Kamińską i Anię
Kowalczyk. Nad stroną mu-
zyczną przedstawienia czu-
wał pan Janusz Beyer. Ko-
lędy śpiewali nie tylko ucz-
niowie gimnazjum, ale rów-
nież nauczyciele. Nasi kole-
dzy A. Buczek i J. Beyer za-
śpiewali przepiękną kolędę
„Hej w dzień narodzenia”.
Także całe grono pedago-
giczne na dwa głosy pięknie
śpiewało kolędy.

Wszystko to odbywało się
w iście zimowej scenerii, za
oknem było mroźno, wietrz-
nie i śnieżnie. Uczniowie jed-
nak sprawiali, że choć na
krótko zrobiło się w naszych
sercach ciepło, miło i tak ser-
decznie. Równie serdeczne
i z serca płynące były życze-
nia świąteczno-noworoczne,
które składali wójt gminy
Błażej Konkol, ksiądz dzie-

kan Edward Szymański i dyrektor
gimnazjum Mariusz Paradecki.

Po jasełkach pracownicy gimna-
zjum z zaproszonymi gośćmi spotka-
li się tradycyjnie w Domu Pielgrzy-
ma, aby przełamać się opłatkiem,
złożyć sobie życzenia i wspólnie
pośpiewać kolędy.

W. Niedzielska

Szkolna wigilia

Jasełka z pewnością już na trwa-
łe wpisały się do kalendarza uroczy-
stości szkolnych. Spośród dwunastu
wigilii, jakie dane nam było przeżyć
w Szkole Podstawowej w Trąbkach
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Jasełka w SP w Trąbkach Wielkich – przeuroczy malutki aniołek całkiem
niespodziewanie zjawił się na scenie.

Po przedstawieniu nastąpiło dzielenie się opłatkiem i życzenia.
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Wielkich, zapamiętaliśmy te naj-
bardziej wzruszające, najpiękniej-
sze, najbardziej radosne. W pamięci
pozostaną nam na pewno pierw-
sze jasełka z 1990 roku, występy
z udziałem tatusiów – chórzystów
z 1994 roku, czy też pierwsze wie-
czorne jasełka, gdy w 1996 roku
szkoła zamieniła się w stajenkę, go-
ścinnie otwierającą swe podwoje dla
licznych gości.

Tegoroczna szkolna wigilia to
przede wszystkim przepiękna zi-
mowa sceneria. . . i niepokój, czy
aktorzy i widzowie dotrą przez
śnieżne zaspy do szkoły. To świetna
kreacja Sławka Turzyńskiego jako
Józefa i delikatnej, subtelnej Izy
Walaszewskiej jako Maryi. To wno-
szące w inscenizację dużo życia,
energii i humoru, charakterystycz-
ne i żywiołowe postacie diabłów,
odegrane znakomicie przez Adriana
Derę, Magdę Paradecką, Agniesz-
kę Keler i Anię Grallę. To uda-
ne kreacje Piotra Dyksy i Iwony

Raczkowskiej jako żebraka i że-
braczki oraz pełni swady pasterze:
Jacek Kwaśniewski, Tomasz Wie-
czorek i Tomasz Kamiński. To także
(a może przede wszystkim?) prze-
uroczy malutki aniołek, który cał-
kiem niespodziewanie zjawił się na
scenie, zwiastując atmosferę cudow-
ności i magię, jaką niosą ze sobą
Święta Bożego Narodzenia. I tak
kolejna szkolna wigilia przeszła do
historii. . .

Dziękując koleżankom Sabinie
Stolc i Krystynie Szymańskiej za
przygotowanie pięknej uroczysto-
ści, rozbrzmiewającej muzyką pod
kierunkiem Teresy Wawrynowicz
(z niezastąpionym akompaniatorem
Mateuszem Pianowskim!). Czeka-
my na następną pierwszą gwiazdkę
i kolejne wzruszenia.

Ewa Wojewódka

KRONIKA
nie tylko parafialna

24 grudnia 2001 r., w Wigilię
Świąt Bożego Narodzenia, ks. pro-
boszcz Edward Szymański odprawił
Mszę św. – Pasterkę w kaplicy
w Czerniewie. Mieszkańcy Czer-
niewa i Czerńca bardzo pięknie
przygotowali kaplicę w piwnicy bu-
dującego się kościoła. Dodajmy, że
w niedziele i święta Msze św. w tej
kaplicy będą odbywały się o godz.
930.

***

25 grudnia 2001 r., w koście-
le parafialnym w Trąbkach Wiel-
kich, chrzest św. otrzymała Natalia
Michalina Groszek z Kleszczewa,
córka Anety i Krzysztofa.

***
28 grudnia 2001 r. odbyła się

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy,
w programie której znalazły się
m. in. następujące sprawy:

1. Podsumowano wyniki współza-
wodnictwa sołectw naszej gminy
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Pasterka zainaugurowała odprawianie Mszy św. w budowanym kościele w Czer-
niewie.

We Mszy św. w wigilię Bożego Narodzenia w Czerniewie uczestniczyło wielu
parafian z Czerniewa i okolic.
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w roku 2001. Na około 20 sołectw,
biorących udział w ubiegłorocznej
edycji tego współzawodnictwa, zwy-
cięsko z rywalizacji wyszło sołec-
two Czerniewo. Z pozostałych wsi
naszej parafii, na drugim miejscu
uplasowało się Ełganowo, na trze-
cim Kleszczewo, a piąte miejsce
wywalczyła wieś Trąbki Wielkie.
Zwycięskie sołectwa otrzymały na-
grody pieniężne, puchary i nagrody
rzeczowe ufundowane przez Radę
Gminy.

2. Uchwalono nową cenę za wodę
pobieraną z wodociągów gminnych.
Od 1 stycznia 2002 r. będziemy pła-
cić 1,69 zł/m3 wody + 6 zł za każ-
dy rachunek wystawiany co kwar-
tał przez eksploatatora gminnych
wodociągów tj. Firmę „Hydrolek”
z Pelplina.

3. Podjęto uchwałę o przystąpie-
niu naszej gminy do Pomorskiego
Programu Odnowy Wsi – temat
ten szerzej przedstawimy w jednym
z następnych numerów „Kany”.

4. Uchwalono Budżet Gminy Trąbki
Wielkie na 2002 rok, który w naj-
większym skrócie przedstawia się
następująco:
� dochody budżetu gminy ustalono
na kwotę 12 mln 537 tys. zł
� wydatki budżetu gminy ustalono
na kwotę 14 mln 887 tys. zł,
w tym:
– wydatki bieżące w kwocie
11 mln 952 tys. zł, na któ-
rą to sumę składają się m. in.:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń w kwocie 7 mln
181 tys. zł oraz wydatki na

obsługę długu gminy w kwocie
221 tys. zł

– wydatki majątkowe (inwestycyj-
ne) w kwocie 2 mln 350 tys. zł
Źródłem pokrycia deficytu bu-

dżetowego jest kredyt długotermi-
nowy w kwocie 2 mln 350 tys. zł.

W budżecie zaplanowano nastę-
pujące inwestycje:
� rozpoczęcie budowy wodociągu
w Kleszczewie
� dokończenie budowy remizy OSP
w Trąbkach Wielkich
� dokończenie rozbudowy i mo-
dernizacji Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie
� rozpoczęcie budowy Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich
� rozpoczęcie budowy świetlicy
wiejskiej w Ełganowie
� rozpoczęcie budowy świetlicy
wiejskiej w Trąbkach Małych
� rozpoczęcie budowy wiaty festy-
nowej w Cząstkowie
� budowę chodników w Kłoda-
wie, Warczu, Złej Wsi, Drzewinie
i Trąbkach Wielkich
� budowę 2 wiat na przystankach
PKS we wsi Trąbki Wielkie
� budowę punktu zlewnego i odcin-
ka kanalizacji sanitarnej na trasie
od Żukczyna do Kłodawy
� zakup gruntu pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.

5. Po sesji odbyło się spotkanie opłat-
kowe radnych i sołtysów, w którym
uczestniczył ks. Edward Szymański.

***
30 grudnia 2001 r. w kościele

parafialnym w Trąbkach Wielkich
odprawiona została Msza św. dzięk-
czynna w 50. rocznicę sakramentu
małżeństwa Elżbiety i Jana Zielke
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W dniu chrztu św. Natalia Michalina Groszek z Kleszczewa z rodzicami i rodzicami
chrzestnymi.

W dniu chrztu św. Kinga Makuch z Pruszcza Gdańskiego z rodzicami i rodzicami
chrzestnymi.
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z TrąbekWielkich. Dostojni Jubilaci
uczestniczyli w niej na honorowych
miejscach przed ołtarzem.

***
6 stycznia br. w naszym kościele

chrzest św. otrzymała Kinga Ma-
kuch z Pruszcza Gdańskiego, córka
Alicji i Sylwestra.

***
24 stycznia br. 20. rocznicę

święceń kapłańskich obchodził ks.
Marian Krzywda, proboszcz parafii
Przemienienia Pańskiego w Sobo-
widzu. Po zakończeniu Mszy św.,
odprawianych przez ks. Mariana

w sobotę 19 stycznia i niedzie-
lę 20 stycznia br., z życzeniami
dla Jubilata pośpieszyli przedstawi-
ciele różnych grup parafialnych jak
np. róż różańcowych, scholi czy mło-
dzieży gimnazjalnej; nie zabrakło
chóralnie odśpiewanego „sto lat”,
kwiatów i upominków. Po wysłu-
chaniu życzeń, niezwykle wzruszo-
ny Jubilat podziękował za pamięć,
przepraszając jednocześnie parafian
za błędy, które mogły mu się przy-
trafić w 10-letniej pracy w Sobo-
widzkiej parafii.

Oprac. S.D.

OPOWIADANIA Z MORAŁEM

Biurokracja

Pewien Sędzia Sądu Najwyższe-
go siedział kiedyś na brzegu rzeki,
gdy przyszedł do niego nieznany
podróżny i zapytał:

– Chciałbym przepłynąć na drugi
brzeg. Czy mógłbym użyć tej barki?

– Tak, to moja barka.
Podróżnik podziękował mu i za-

czął spychać barkę do wody, potem
na nią wskoczył i wiosłował. Jed-
nak barka zanurzyła się i podróżnik
utonął.

– Człowieku bez serca! – powie-
dział mu pewien oburzony przecho-
dzień. – Dlaczego nie powiedziałeś
mu, że twoja barka ma dziurę?

– Pytanie o stan barki – powie-
dział wielki sędzia – nie zostało mi
postawione.

Biada wam, uczeni w Piśmie
i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie

dziesięcinę z mięty, kopru i kminku,
lecz pomijacie to, co najważniej-
sze jest w Prawie: sprawiedliwość,
miłosierdzie i wiarę. (Mt 23.23)

Uważajcie i strzeżcie się kwasu
faryzeuszów! (Mt 16.5)

A. Bierce

Migdał

Prosty, wysoki i triumfalny, skie-
rowany z godnością w stronę nieba,
migdał, wynosił się nad całym ogro-
dem. Był szczęśliwy, kiedy powabne
papugi o żywych kolorach i eleganc-
kie sikorki o dobrych manierach,
spacerowały po jego gałęziach; no-
sił na swoich ramionach szczygły,
słowiki i wiele innych śpiewających
ptaków.
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Ale pewnego dnia na jego ga-
łęzi pojawił się dudek. Przyłożył
do kory swoje ucho i usłyszał pod
nią wielkie mrowisko, składające
się z malutkich ale groźnych larw,
zagnieżdżonych pod jej powierzch-
nią. Wsadził swój długi i zakręcony
dziób we wnętrze migdału i zaczął
wydobywać i zjadać z niego larwy.

Migdał pogrążył się w przera-
żającym smutku. To straszne pta-
szysko, które penetrowało swoim
dziobem jego wnętrze i niszczyło
doskonałą płaskość było naprawdę
nie do wytrzymania.

Dumny migdał robił wszystko,
aby przegonić dudka, ale dopiero
pewnego dnia udało mu się tego
dokonać. Od tego momentu żyjące
w nim małe larwy mogły znów roz-
wijać się w spokoju i rozprzestrze-
niać się powoli po całym wnętrzu.

Kilka dni potem, nocą, wystar-
czyło już tylko lekkie dmuchnięcie
wiatru, by dumny migdał rozsypał
się w proch.

Jeśli ktoś „zachodzi ci za skórę”
i stara się pokazać wszystkie twoje
ułomności i nieprawidłowości, nie
obrażaj się na niego. Bądź mu za to
wdzięczny. . .

Na przykład

– Tato! – zwraca się do swojego
taty mały Andrzejek, słuchając wia-
domości w dzienniku telewizyjnym.
– Od czego zaczyna się wojna?

– Wiesz dziecko, wszystko zaczy-
na się mniej więcej w ten oto sposób:
jeżeli na przykład, pomiędzy Anglią
a Ameryką nastąpi jakaś różnica
zdań. . .

Nagle wtrąca się mama:
– Nie opowiadaj bzdur. Ameryka

i Anglia nigdy się nie kłócą.
– To nie ma nic do rzeczy!

Dawałem tylko przykład.
– Tak, ty zawsze robisz mu

zamęt w mózgu.
– Już lepiej, żeby się w nim

coś znajdowało, niż gdyby miał być
pusty.

– Daj mi święty spokój. . . Opo-
wiadasz kompletne bzdury!”

Ich awanturę przerywa Andrze-
jek:

– Acha, dziękuję. Już zrozumia-
łem!

Kiedy tatuś przychodzi odebrać
mnie z przedszkola, zawsze pyta, ile
dzisiaj odbyłem wojen. . .

Zebrał Jan Trofimowicz junior
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z grudnia to JASEŁKA.
Nagrodę za grudniową krzyżówkę, ufundowaną przez Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek
Wielkich, wylosował Kuba Lewańczyk z Trąbek Wielkich. Gratulujemy.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny utworzą
rozwiązanie. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Należy odciąć pasek zaznaczony na dole strony, na nim wpisać rozwiązanie,
na drugiej stronie swoje imię, nazwisko i adres. Kupon wrzucamy do koszyka
na bocznym ołtarzu (do dnia 17 lutego).

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Przełożony w klasztorze. 2 Pomieszczenie. 3 Może być atmosferyczny. 4 Do
kopania, odbijania. 5 Zwierzę lub przejście dla pieszych. 6 Mama źrebaka.
7 Kupujesz w aptece. 8 Dostał go Pan Jezus do picia na krzyżu.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2002

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

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

2. Pierwsza sobota miesiąca
(II fatimska), ku czci
Matki Bożej, z róży
św. Alberta Chmielowskiego –
p. Kowalczyk

3. Za śp. Mariannę Gralla
i za zmarłych z rodziny
Marendowskich, godz. 800

Za śp. Karola Lewandowskie-
go, godz. 930 (Czerniewo)
O błogosławieństwo Boże dla
rodziny Polasików, godz. 1100

4. Za śp. Bronisławę i Wła-
dysława Rusinów oraz za
śp. Stanisława Krępę

6. Za śp. Weronikę Sierżant
7. Za śp. Monikę Kromer

(4. rocznica śmierci)
8. Za śp. Tomasza Sławińskiego
9. Za śp. Jana Bukowskiego i za

śp. Frydę Bielską
10. W intencji parafian, godz. 800

Za zmarłych z rodzin
Ptach i Elwart, godz. 930

(Czerniewo)

Za śp. Leona Zulewskiego
oraz za śp. Annę, Ewę i Martę
Zulewskie, godz. 1100

Za śp. Joachima Zielke,
godz. 1700

12. Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Krystyny i Kazimierza
Łangowskich

14. Za śp. Wiktorię i Aleksandra
Kulów

15. Za śp. Kazimierza Surmę
16. Za śp. Zygmunta Jagłę

(6. rocznica śmierci)
17. W intencji parafian, godz. 800

Za śp. Izabelę Karpińską
(6. rocznica śmierci) oraz
za śp. Leona Karpińskiego,
godz. 1100

19. Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Teresy i Jakuba Sławińskich

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Za śp. Stanisława Grallę,
godz. 800

Za śp. Józefa Rodę oraz za
śp. Martę i Józefa Zawickich,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Aleksandra Plak,
godz. 1100

Za śp. Helenę Kaczmarek,
godz. 1700

27. Za śp. Leona Zulewskiego

27



ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Piewszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą:
4 lutego: Mateusz Adam Dubiela oraz Julia Szarmach

Rocznice sakramentu małżeństwa
12 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Krystyny i Kazimierza
Łangowskich
19 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Elwiry i Mieczysława
Presiów
19 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Teresy i Jakuba Sławińskich
20 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Reginy i Andrzeja Rogallów
24 lutego: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Anieli i Ireneusza Abramów
28 lutego: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Tamary i Ireneusza Kołków

Dostojni Jubilaci Elżbieta i Jan Zielke uczestniczą we Mszy św. dziękczynnej w 50.
rocznicę sakramentu małżeństwa.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


