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JEZU UFAMY TOBIE
Wyjątkowym przeżyciem reli-

gijnym była tygodniowa modlitwa
przed obrazem Bożego Miłosierdzia,
który gościliśmy w dniach od 12 do
19 października 2002 r. W tym
czasie odbywały się rekolekcje świę-
te prowadzone przez o. Sławomira
Belę ze zgromadzenia księży werbi-
stów.

W sobotę, 12 października przed
przyjęciem obrazu Ks. Biskup Zyg-
munt Pawłowicz dokonał kanonicz-
nej wizytacji parafii. Spotkał się
z przedstawicielami ministrantów,
szafarzy Eucharystii, Żywego Ró-
żańca, Rady Duszpasterskiej, Przy-
mierza Rodzin, Neokatechumena-
tu, pracownikami charytatywnymi.
Wszystkie te parafialne grupy dusz-
pasterskie przedstawiły przygoto-
wane na piśmie sprawozdania ze
swojej działalności.

Następnie Ksiądz Biskup wraz
z przedstawicielami władz samo-
rządowych, przewodniczącym Rady
Duszpasterskiej, dyrektorami szkół,
katechetkami udali się na obiad,
który przygotowały panie Krystyna
Sroka i Anna Karcz.

O godz. 15.00 Ksiądz Biskup
przewodniczył modlitwie do Miło-
sierdzia Bożego w kaplicy budu-
jącego się kościoła w Czerniewie.
Tam spotkał się z mieszkańcami
i budowniczymi kościoła. Zwiedził
też budowę świątyni, nie ukrywając
swego podziwu.

O godz. 16.00 spotkanie z Księ-
dzem Biskupem miały dzieci przy-
gotowujące się do I Komunii św.

i młodzież III klas gimnazjalnych,
przygotowująca się do sakramentu
bierzmowania.

Kolejnym punktem wizytacji ka-
nonicznej było zapoznanie się Ks.
Biskupa z księgami parafialnymi
oraz sprawozdanie proboszcza do-
tyczące życia parafii w okresie mi-
nionych 4 lat, a także stanu in-
wentarza kościoła, plebanii, Domu
Pielgrzyma i kaplicy w Czerniewie.

Po zakończeniu wizytacji rozpo-
częło się oczekiwanie na przybycie
obrazuMiłosierdzia Bożego. O godz.
17.50 obraz został przywieziony
przez specjalny samochód-kaplicę,
obsługiwany przez kleryków Gdań-
skiego Seminarium Duchownego.

W obecności zgromadzonych
wiernych obraz Miłosierdzia Bo-
żego przyjęli przedstawiciele ma-
tek, ojców i młodzieży, po czym
w uroczystej procesji przenieśli do
kościoła, gdzie został umieszczo-
ny na tronie, uprzednio przygoto-
wanym przez państwa Sautyczów,
a udekorowanym kwiatami przez
panie Zdzisławę Dziemińską i Ma-
riolę Jankowską. Chrystusa Miło-
siernego powitali: ksiądz proboszcz,
dzieci, młodzież oraz rodzina pań-
stwa Doroty i Teofila Bąków.

Mszę św. z Księdzem Bisku-
pem koncelebrowali kapłani nasze-
go dekanatu. Po Komunii św. ksiądz
proboszcz dokonał zawierzenia pa-
rafii Miłosierdziu Bożemu. Wspólna
kolacja przygotowana przez panie
Zdzisławę Dziemińską i Mariolę
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Przyjęcie obrazu Miłosierdzia Bożego przez parafian.

Rodzina Doroty i Teofila Bąków składa hołd Jezusowi Miłosiernemu.
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Monika Kolendo przedstawia Księdzu biskupowi sprawozdanie Wspólnoty Neoka-
techumenalnej.

Ojciec Sławomir Bela wygłasza naukę rekolekcyjną w Trąbkach Wielkich.
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Jankowską zakończyła uroczysto-
ści.

W tygodniu nabożeństwa odby-
wały się według programu, któ-
ry wcześniej został dostarczony
wszystkim rodzinom. W środę ob-
raz Chrystusa Miłosiernego gościł
w Czerniewie, przewieziony przez
panią Anitę Ogórek. Różne grupy
duszpasterskie, dzieci i młodzież
uczestniczyły w swoich Mszach
świętych. Podczas Mszy św. dla
chorych i ludzi w podeszłym wie-
ku udzielony został sakrament na-
maszczenia. W piątek odprawiona
została Droga Krzyżowa przy kapli-
cach.

W sobotę, 19 października uro-
czystą Mszą św. o godz. 16.00 i za-
wierzeniem Kościoła Chrystusowi
Miłosiernemu zakończyliśmy czu-
wanie przy obrazie Miłosierdzia Bo-

żego, a młodzież i przedstawiciel Ra-
dy Duszpasterskiej, pan Józef Sroka
podziękowali ojcu misjonarzowi za
rekolekcje św. Pożegnaliśmy obraz
Pana Jezusa, który wyruszył na dal-
szą trasę nawiedzenia do Postołowa.

Podjąłem postanowienie prze-
prowadzenia w przyszłym roku pe-
regrynacji obrazu Miłosierdzia Bo-
żego w rodzinach naszej parafii,
wzorem nawiedzenia rodzin przez
Matkę Bożą Trąbkowską.

Wyrażampodziękowaniewszyst-
kim parafianom, którzy przez deko-
racje, przygotowanie posiłków, spra-
wozdania, uczestnictwo w modli-
twach przy obrazie przyczynili się
do godnego przeżycia tygodnia Mi-
łosierdzia Bożego.

ks. E. Szymański

SPRAWOZDANIE GRUP KATECHETYCZNYCH
złożone podczas wizytacji kanonicznej

Sprawozdanie duszpasterskie
księdza proboszcza

Ekscelencjo,
najdostojniejszy Księże Biskupie.

Dwa są cele, które podkreślają
dzisiejszą obecność Księdza Biskupa
w naszej sanktuaryjnej parafii: wi-
zytacja kanoniczna i przewodnicze-
nie uroczystemu powitaniu Obrazu
Miłosierdzia Bożego.

Ostatnia wizytacja kanoniczna
odbyła się w dniu 20 września
1998 r. w tydzień po zakończe-
niu uroczystości odpustowych. Na

ile Duch Święty i siły fizyczne
pozwalają pragnę realizować postu-
laty powizytacyjne. Główne zadania
duszpasterskie to troska o rozwój
i umacnianie kultu Matki Bożej
Trąbkowskiej. W okresie od ostat-
niej wizytacji odbyła się peregryna-
cja kopii cudownego obrazu matki
Bożej Trąbkowskiej w rodzinach
parafii. W każdej rodzinie uczestni-
czyłem w godzinie Apelu jasnogór-
skiego we wspólnym zawierzeniu
rodziny Matce Bożej. Z ks. kano-
nikiem Gerardem Borysem i ks.
proboszczem Kazimierzem Glamą
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co roku zastanawialiśmy się, jak
przeprowadzić owocnie kolędę w ro-
dzinach. Owocem tych przemyśleń
było zawierzenie odwiedzanej rodzi-
ny Matce Bożej. W roku wielkiego
Jubileuszu zawierzyliśmy rodziny
Bożemu Miłosierdziu i każda rodzi-
na zaopatrzyła się w obraz Miło-
sierdzia Bożego. Zawierzyliśmy też
w kolejnym roku kolędy rodziny
opiece św. Józefa, a podczas ostat-
niej kolędy odbyła się intronizacja
Pisma św. w rodzinach, potwierdzo-
na specjalną pieczęcią i wpisem do
rodzinnego egzemplarza Pisma św.
Odtąd w czasie niedzielnych ogło-
szeń podaję fragment Ewangelii do
przeczytania przed niedzielnym ro-
dzinnym obiadem. Część rodzin to
praktykuje. Zachęcam, by w cza-
sie Tygodniowego Odpustu każdy
parafianin złożył Matce Bożej kwia-
tek w postaci serca oczyszczonego
w sakramentalnej spowiedzi św.

Z materialnych spraw to reno-
wacja obrazów w kościele, wieży
i kaplic drogi krzyżowej i kaplic
różańcowych, wybudowanie Domu
Pielgrzyma i sanitariatów dla piel-
grzymów wg współczesnych wymo-
gów oraz rozpoczęcie w lipcu ubie-
głego roku budowy kościoła, która
potrwa jeszcze sporo czasu.

W parafii działają Rada Duszpa-
sterska, 18 róż różańcowych, Przy-
mierze Rodzin, Wspólnota Neokate-
chumenalna (praca w niej pochłania
dużo czasu), szafarze nadzwyczajni
Eucharystii w liczbie 8 oraz mini-
stranci. Mniej zorganizowana jest
może grupa charytatywna.

Na koniec wyrażam wdzięczność
Ekscelencji za niezwykłą życzliwość,

jaką darzysz mnie i naszą parafię.
Radośnie chcemy trwać w dzięk-
czynnej modlitwie za 50-lecie Two-
jego kapłaństwa i lata biskupstwa,
którego posługiwanie tutaj się roz-
poczęło.

ks. E. Szymański

Sprawozdanie Żywego Różańca

Na terenie naszej parafii istnieje
18 Róż Żywego Różańca. Spotkania,
na których podawane są miesięczne
intencje modlitewne oraz następu-
je wymiana tajemnic, odbywają się
w każdą drugą niedzielę miesiąca.
Intencje są zależne od potrzeb pa-
rafii. Często modlimy się o powoła-
nia kapłańskie i zakonne w parafii
Od 1988 r. w czerwcu dziękuje-
my za koronację obrazu Matki Bo-
żej Trąbkowskiej, w lipcu modlimy
się o szczęśliwe zbiory, w sierp-
niu o trzeźwość dla naszych rodzin,
a w listopadzie za zmarłych człon-
ków Żywego Różańca. W sierpniu
każdego roku odbywa się spotkanie
księdza proboszcza z zelatorami.
Od stycznia 1987 r. odprawiane są
Msze św. z intencji Żywego Różań-
ca: w pierwszy czwartek miesiąca
– o powołania kapłańskie i zakon-
ne w parafii, w pierwszy piątek
miesiąca – przebłagalna za grzechy
parafii, zaś w pierwszą sobotę mie-
siąca – ku czci Matki Bożej. Od 1
maja do 31 października codziennie
jedna osoba z Żywego Różańca lub
z Rycerstwa Niepokalanej odmawia
przy kaplicach różańcowych cząstkę
Różańca św. w intencji parafii.

Od 1994 r. do Żywego Różańca
należy troska o kwiaty do Grobu
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Pańskiego. Część ofiar przeznaczo-
no na budowę Domu Pielgrzyma,
renowację obrazów Chrztu Pana Je-
zusa i Św. Józefa. Żywy Różaniec
przyłączył się również do zakupu
ornatu z wizerunkiem Jezusa Miło-
siernego, który został złożony w da-
rze księdzu proboszczowi z okazji
30-lecia jego pracy wśród nas.

Członkinie róż wsi Trąbki Wiel-
kie świadczą pomoc jednej z para-
fianek, prowadząc ją do kościoła na
nabożeństwa.

Gerda Skibowska

Sprawozdanie nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii

Wnaszej parafii posługa nadzwy-
czajnego szafarza Komunii świętej
jest pełniona od 1993 roku, kiedy
do tej służby zostało powołanych
trzech mężczyzn. W roku 1994 do-
szedł jeszcze jeden szafarz. W roku
1996 stan szafarzy został uzupeł-
niony, po odejściu do nowo utwo-
rzonej parafii szafarza z Postołowa.
Kolejny szafarz dołączył w 1997
roku, następny – rok później. W ro-
ku 2002 promocję uzyskało jeszcze
dwóch szafarzy.

Obecnie w parafii jest ośmiu
nadzwyczajnych szafarzy Euchary-
stii, są nimi czterej mieszkańcy
Trąbek Wielkich oraz po jednym
mieszkańcu Kleszczewa, Ełganowa
i Czerniewa. Szafarze z Czerniewa
oraz z Kleszczewa swoją posługę
pełnią głównie w budującym się
filialnym kościele w Czerniewie, po-
zostali – w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich.

Sześciu szafarzy jest ojcami ro-
dzin, dwóch, to jeszcze kawalero-
wie. Wszyscy należą równocześnie
do innych grup duszpsterskich: Ra-
dy Duszpasterskiej, ministrantów,
Przymierza Rodzin, neokatechume-
natu.

Nadzwyczajni szafarze co nie-
dzielę, po pierwszej Mszy św. za-
noszą Komunię św. chorym miesz-
kańcom Trąbek Wielkich oraz Czer-
niewa, a w pierwszą niedzielę mie-
siąca zawożą Komunię św. do in-
nych wiosek parafii. Posługą szafa-
rzy objętych jest przeciętnie od 30
do 40 chorych. Szafarze pomagają
również w udzielaniu Komunii św.
w kościele podczas Mszy św.

Nadzwyczajni szafarze Komu-
nii św. biorą udział w dorocz-
nych rekolekcjach, dniach skupie-
nia i pielgrzymkach dla szafa-
rzy organizowanych w achidiecezji,
a także w spotkaniach dekanal-
nych. Uczestniczą również w co-
miesięcznych spotkaniach forma-
cyjnych, odbywających się pod prze-
wodnictwem ks. Proboszcza.

Piotr Pianowski

Sprawozdanie Przymierza Rodzin

Przymierze Rodzin istnieje w na-
szej parafii od września 1991 roku.
Obecnie należy do niego siedem
rodzin. Regularnie na comiesięcz-
ne spotkania formacyjne przycho-
dzi około dziesięciu osób. Spotkania
Przymierza Rodzin zwykle rozpo-
czynają się wspólną modlitwą w ko-
ściele, podczas której odmawiamy
Różaniec lub koronkę do Miłosier-
dzia Bożego albo odprawiamy Drogę
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Krzyżową, czasem wybieramy for-
mę modlitwy brewiarzowej.

Dalsza część spotkania odbywa
się w mieszkaniu jednej z rodzin.
Czytamy wówczas fragmenty Pisma
św., jak również ważne dokumenty
Kościoła (encykliki, listy papieskie,
dokumenty synodalne), dzieląc się
swoimi uwagami i spostrzeżenia-
mi. Studiujemy również wybrane
rozdziały z Katechizmu Kościoła
Katolickiego.

Przymierze Rodzin oprócz wza-
jemnej pomocy i życzliwości świad-
czy pomoc na rzecz Kościoła. Już od
kilku lat pomaga w wykonaniu de-
koracji na I Komunię św., bierzmo-
wanie, Wielkanoc, tygodniowy od-
pust parafialny.

Od ponad dwóch lat dwie panie
z Przymierza Rodzin troszczą się
o kwiaty do kościoła i zajmują się
ich układaniem.

Przymierze Rodzin corocznie
uczestniczy w podejmowaniu poczę-
stunkiem pielgrzymów Gdańskiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Podczas tygodniowego odpustu,
rekolekcji i innych uroczystości pa-
nie z Przymierza Rodzin włączają
się w przygotowywanie posiłków dla
przybyłych księży i innych gości.

Dzięki Przymierzu Rodzin ist-
nieje parafialne pismo „Kana”, któ-
re wydawane jest regularnie co
miesiąc od stycznia 1997 r.

Jadwiga Pianowska

Sprawozdanie Wspólnoty
Neokatechumenalnej

Nasza wspólnota powstała
1.04.2001 r. Przygotowaniem do

wstąpienia na drogę neokatechu-
menalną były odbyte w naszym
kościele katechezy. Były one prowa-
dzone przez ks. kanonika Wojciecha
Matysa, proboszcza parafii Miło-
sierdzia Bożego w Gdańsku Piec-
kach Migowie oraz katechistów ze
wspólnoty przy tej parafii. Kateche-
zy zakończyliśmy niezapomnianą
konwiwencją na Wyspie Sobieszew-
skiej, gdzie powiedzieliśmy Bogu –
TAK. Na drogę neokatechumenal-
ną wstąpiło 30 osób, przy czym
w spotkaniach regularnie uczest-
niczy 20 osób. Prezbiterem grupy
został nasz proboszcz ks. Edward
Szymański, głównymi odpowiedzial-
nymi – małżeństwo Zdzisław i Do-
rota Jaszewscy, powołana również
została 9-osobowa grupa prowadzą-
cych.

Spotkania odbywają się dwa razy
w tygodniu, tj. w środy na Litur-
gii Słowa i w soboty na uroczystej
Eucharystii. Każde z tych spotkań
poprzedzone jest przygotowaniem
przez poszczególne grupy. Poza tym
okresowo organizujemy konwiwen-
cje i uczestniczymy w czuwaniach
i rekolekcjach wraz ze wspólnotami
naszego regionu.

Od chwili powstania staramy
się aktywnie uczestniczyć w życiu
naszej parafii poprzez posługę w or-
ganizowaniu różnych uroczystości.

Dziękujemy Ci Boże za łaskę
drogi neokatechumenalnej, prosimy
o dalsze błogosławieństwo i odwa-
gę do bycia świadectwem dla całej
parafii.

Monika Kolendo
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Sprawozdanie ministrantów

Przy parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Trąb-
kach Wielkich jest wspólnota mi-
nistrantów licząca ogółem 55 osób,
z których 9 służy w Czerniewie.
Ministranci mają wyznaczone dni
służby. Pełnią także służbę mie-
sięczną, podczas pogrzebów, ślubów
oraz w Wielki Piątek i w Wiel-
ką Sobotę przy Grobie Pańskim.
Ministranci zobowiązani są do co-
miesięcznej spowiedzi. Zbiórki mini-
stranckie odbywają się w zależności
od potrzeby.

Krzysztof Szymański

Sprawozdanie z działalności
charytatywnej

Działalność charytatywna w pa-
rafii jest spontaniczna, oparta na
współpracy z Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej. Osoby zajmują-
ce się tą działalnością są niezrze-
szone.

Praca ta polega przede wszyst-
kim na:
� przygotowaniu lokum do odpra-
wienia Mszy św. dla chorych we
wsiach Ełganowo i Kleszczewo;
Msze te odprawiane są zawsze
w okresie Wielkiego Postu, przed
odpustem, w Tygodniu Miłosier-
dzia i Adwencie;
� dbaniu o dotarcie ludzi chorych
i w podeszłym wieku na Msze św.;
� gdy nie ma rodziny – trosce o za-
pewnienie opieki lekarskiej i do-
starczanie leków;
� odwiedzaniu obłożnie chorych
w domu.
W tym roku, w Wielką Sobotę,

podczas święcenia potraw był wysta-
wiony kosz „Dar serca”, przezna-
czony dla najuboższych parafian.
taką formę pomocy zastosowano
w naszej parafii po raz pierwszy.

Gerda Skibowska

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2002

3 listopada: 31. niedziela zwykła

Ml 1,14b – 2.2b.8 – 10
2 Tes 2,7b – 9.13
Mt 23,1 – 12

„Mówią, ale sami nie czynią”
Mamy usta wciąż pełne rad, pole-

ceń, pouczeń, wskazań, napomnień.
My wiemy dobrze, jak ludzie powinni
żyć. Jak powinni postępować nasi
przyjaciele, koledzy, sąsiedzi. Czego

powinni unikać, co powinni pielę-
gnować, wprowadzać w swoim życiu.
Aż do najdrobniejszych szczegółów.
Wiemy, jak powinni się ubierać, co
kupować, jak się odżywiać, jak urzą-
dzać mieszkanie, dokąd jechać na
wakacje, z kim się przyjaźnić, jak
wychowywać dzieci.

Już tacy mądrzy jesteśmy, tacy
doświadczeni, tacy praktyczni. Tyl-
ko dlaczego nasze życie jest takie
kulawe?
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10 listopada: 32. niedziela
zwykła

Mdr 6,12 – 16
1 Tes 4,13 – 18
Mt 25,1 – 13

„Wyszły na spotkanie”
Mieć nadzieję, że będzie lepiej, że

będzie inaczej, bo dłużej tak być nie
może, że wreszcie zapanuje sprawie-
dliwość, uczciwość, prawo.

Mieć nadzieję, że będzie ci lepiej,
że załatwisz, że otrzymasz, dostaniesz
to, o co się starasz, co chcesz, co ci
się należy, na co czekasz, o co się
dobijasz, upominasz, prosisz, żądasz.

Mieć nadzieję, że wrócisz do sił,
do kondycji, do zdrowia, do swojej
młodości, do swojej sprawności fi-
zycznej i intelektualnej i będziesz
silny, sprawny i stać cię będzie na
wszystko, tak jak dawniej i jak nigdy
dotąd.

Mieć nadzieję, nawet wtedy, kiedy
nie ma żadnych szans, nawet wtedy,
kiedy upływa dzień za dniem, tydzień
za tygodniem, miesiąc za miesiącem
i nic się nie zmienia, wszystko jest
tak jak było, a nawet jest coraz gorzej.
Sterczy ściana twarda, nieugięta, bez
rysy, bez cienia, bez perspektyw.

Mieć nadzieję, w nocy – że docze-
kasz dnia, w ciemności – że przyjdzie
światło, we mgle – że słońce się prze-
drze, w zimie – że przyjdzie ciepło.

Mieć nadzieję, bo bez nadziei żyć
się nie da, bo beznadziejne życie jest
żadnym życiem, bo gdy nie będziesz
miał nadziei, przestaniesz żyć.

17 listopada: 33. niedziela
zwykła

Prz 31,10 – 13.19 – 20.30 – 31
1 Tes 5,1 – 6

Mt 25,14 – 30

„Pewien człowiek mając udać się
w podróż”

Wędrujemy przez świat, zwiedza-
my miasta, miasteczka, wsie, pozna-
jemy ludzi, ich zwyczaje, tradycje,
oglądamy budynki, rzeźby, obrazy.
Pytamy kto, kiedy, jak, gdzie?

Ale w tym wszystkim chodzi nam
w końcu o nas samych, o sens naszego
życia, o prawdę życia, której nigdy nie
jesteśmy w stanie dogłębnie poznać.

I dlatego do ostatniego nasze-
go tchu musimy wędrować po świe-
cie, poznawać miasta i miasteczka,
pielgrzymować do miejsc świętych
i miejsc sławnych, oglądać pamiątki,
zabytki, dzieła sztuki, aby nie zbłą-
dzić ani nie dać się oszukać – aby
zgłębiać prawdę naszego życia.

24 listopada: Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

Ez 34,11 – 12.15 – 17
1 Kor 15,20 – 26.28
Mt 25,31 – 46

„Cokolwiek uczyniliście jednemu
z braci najmniejszych, mnieście uczy-
nili”

Wszystkie religie świata mówią
o miłości bliźniego, ale żaden zało-
życiel religii, żaden reformator nie
potrafił tak lapidarnie określić, na
czym ta miłość polega.

Zdanie wstrząsające, nigdy w peł-
ni niezgłębione, które identyfikuje
Boga z człowiekiem potrzebującym,
które stwierdza, że pomoc udzielana
człowiekowi potrzebującemu na za-
sadzie czystej bezinteresowności jest
pomocą udzielaną Bogu samemu.

Oprac. ks. E. Szymański
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DZIECI ZBUDOWAŁY KOŚCIÓŁ
CZYLI PODWÓRKO W KALNEJ

– Zawsze kiedy jest trudno, pro-
szę dzieci o modlitwę – mówi ksiądz
Kazimierz. Tak było z witrażami. –
60 tysięcy to ogromna suma – po-
wiedział niezdecydowanie człowiek,
który chciał coś zrobić dla budujące-
go się kościoła.

O całej sprawie ksiądz powiedział
dzieciom. – Musimy się modlić tak
mocno, żeby Pan Bóg pomógł temu
człowiekowi.

Wymodlone witraże

Przyszedł kiedyś człowiek do
księdza Kazimierza Hanzlika, pro-
boszcza parafii w Kalnej, niedaleko
Bielska-Białej. Chciał coś dla kościo-
ła zrobić. Myślał o ołtarzu. Ale ołtarz
już był. – Powiedziałem mu o witra-
żach – opowiada ksiądz Kazimierz. –
Jest ciężki czas – tłumaczył tamten.
– Każdemu jest trudno. Na ile będę
mógł, pomogę. – Ja musiałem wie-
dzieć konkretnie – wspomina ksiądz
– a nie, na ile będzie mógł. -Pytam
go więc jeszcze raz, czy będzie mógł
całą drogę krzyżową zafundować,
czyli 14 witraży za około 60 tysięcy
złotych. On tak patrzy na mnie i mó-
wi: „Proszę księdza, to jest ogromna
suma”. – To wie pan co – powiedzia-
łem do niego – zrobimy tak. Niech
Pan jedzie do domu i pracuje przez
miesiąc. Ja będę się modlił o bło-
gosławieństwo dla Pana. Jeśli Pan
uzna, że w firmie dobrze się dzieje,
że odczuwa Pan pomoc Boga, niech
Pan przyjedzie i zafunduje witraże.

O całej sprawie ksiądz powiedział
dzieciom. – Musimy się modlić tak
mocno, żeby Pan Bóg pomógł temu
człowiekowi, bo jeśli nie, to koniec.
Po miesiącu ten człowiek wrócił. –
Coś dziwnego się dzieje – powiedział.
–Wfirmie jest coraz lepiej. Zafunduję
te witraże.

Święty Antoni szukał

Kościół w Kalnej nosi wezwanie
św. Antoniego. – Jeśli św. Antoni
pomaga w odnalezieniu różnych rze-
czy zgubionych, to niech znajdzie
też kogoś, kto pomoże wybudować
ten kościół – powtarzał ksiądz Ka-
zimierz. Ludzie w Kalnej są gorliwi
i ambitni, ale mogli ofiarować jedy-
nie swoją pracę. – To bardzo dużo
– mówi ich ksiądz. Wszystko zaczę-
ło się w 1993 roku. Ludzie bardzo
chcieli mieć swój kościół. Od począt-
ku było wiadomo, że to nie będzie
łatwe. W Kalnej mieszka zaledwie
700 osób. Dwa kilometry dalej, a więc
bardzo blisko, jest parafia Godzisz-
ka. – Nie zdawałem sobie sprawy,
jak to wygląda – wspomina ksiądz. –
Ten kościół był jak niechciane dziec-
ko. – Myśleliśmy, że co najmniej 20
lat będziemy go budować – dodają
parafianie. Stał się cud.

Maryja wyszła naprzeciw

Gdy ksiądz Kazimierz przyszedł
do Kalnej, odbywała się właśnie pe-
regrynacja. Obraz Maryi jechał z Za-
rzecza do Godziszki. W Kalnej nie
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miało być przystanku. – Pojecha-
łem do biskupa -wspomina ksiądz. –
Dostałem zgodę. 13 września 1998
roku Maryja zatrzymała się tutaj.
Na Jej spotkanie wyszła cała wieś.
Wszystko przygotowali, nawet orga-
ny i nagłośnienie na samochodzie.
Przez 15 minut żarliwie się mo-
dlili, a wcześniej chyba godzinę na
Maryję czekali. – Tyleśmy się namo-
dlili -opowiada ksiądz. – Prosiliśmy
Maryję o błogosławieństwo, byśmy
dokończyli to dzieło. Po peregrynacji
łatwiej było mi zachęcać dzieci do
modlitwy różańcowej. Zrobiłem tak.
Każde dziecko w klasie odmawiało
dziesiątkę różańca. Powiedziałem, że
jeśli zaufamy Bogu, będą się działy
cuda. Wierzyłem w to. Wiedziałem,
że bez cudów nie wybudujemy ko-
ścioła.

Cuda, cuda, cuda

Ksiądz Kazimierz prowadzi gru-
py pielgrzymkowe niemal po całym
świecie. Dzięki temu ma wielu zna-
jomych. -Gdy byłem w Meksyku –
mówi – opowiadałem ludziom o na-
szym kościele.

– Proszę księdza – podszedł do
mnie jeden z pielgrzymów – ja mia-
łem ojca Antoniego. Nie odwdzięczy-
łem mu się za to, co dla mnie w życiu
zrobił. Teraz mnie stać. Chciałbym
coś zrobić dla waszego kościoła. Ofia-
rował 100 tysięcy złotych na prezbi-
terium. To był pierwszy cud.

– Kiedyś prowadziłem pielgrzym-
kę do Rzymu – opowiada ksiądz.
– W bazylikach rzymskich grupa
artystów, zwanych Cosmati fundo-
wała posadzki. Niedaleko stąd jeden
z rzemieślników nazywa się Kosma-
ty. Mówię do niego: „Lesiu, jeśli

Kosmaci w Rzymie fundowali, to
dlaczego ty nie mógłbyś ufundować
posadzki w Kalnej? Stać cię, że-
by ofiarować 20 tysięcy”. Po kilku
dniach zadzwonił. – Proszę księdza,
z płytek to ksiądz chce? Niech to jest
piękne. Ja dołożę. Dla Pana Boga nie
może być byle jaka posadzka. Ktoś
inny okna zafundował. Jeszcze inny
– główne drzwi do kościoła. Oprócz
tego brat księdza Kazimierza ma
firmę budowlaną i co jakiś czas za
darmo posyła różne materiały. To
wielka ulga. Ludzie z Kalnej też
chcieli mieć coś swojego w kościele.
– Każda rodzina ławkę zafundowała
– chwali ksiądz swoich parafian. –
Dzieci komunijne konfesjonały. Na-
wet pola sprzedawali, żeby swój dar
mieć w kościele. Przychodzi teraz,
patrzy i widzi. To jego rodzina ufun-
dowała i Panu Bogu ofiarowała.

Będzie, co ma być

Na początku Roku Jubileuszo-
wego ksiądz powiedział, że pasterka
będzie już w kościele. Wydawało się
to niemożliwe. Nikt nie wierzył. –
Jeszcze w listopadzie mnie zniechę-
cali – wspomina ksiądz. – Proszę
księdza – mówili – to po prostu się
nie da. Ja wierzyłem. Jeśli będziemy
pracować i modlić się – mówiłem
– to się da. Pogoda nie przeszka-
dzała. Do pasterki nie było mrozu.
Jeszcze na początku grudnia robili
wylewki w kościele, okna i drzwi
wstawiali. Każdy robił, co mógł.
Na pasterkę 2000 roku weszli do
kościoła. To było niesamowite prze-
życie dla wszystkich. – Pamiętam,
że na każdej Mszy świętej płakałem
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– opowiada ze wzruszeniem ksiądz
Kazimierz. Nie mogłem spokojnie
odprawiać, widząc radość tych ludzi.
– Trzeba zawierzyć Bogu, bo jeśli
będziemy liczyć tylko na siebie, nie
damy rady – zamyśla się ksiądz. –
Bóg jest ponad wszystkim. Jeśli tyl-
ko czegoś pragnie, doprowadzi dzieło
do końca.

A dzieci się modliły

Ksiądz Kazimierz mówi, że je-
go parafianie mają wielką wiarę, że
w każdej sytuacji może ich prosić
o modlitwę. Ludzie ofiarowali na-
wet post o chlebie i wodzie. – To
ogromna siła – mówi ksiądz. – Dzieci
od peregrynacji odmawiały różaniec
– dodaje. – Wierzę, że dzięki ich
modlitwie w ciągu trzech lat wybu-
dowaliśmy kościół. Ksiądz Kazimierz
słyszał o Podwórkowych Kołach Ró-
żańcowych, ale jakoś nie miał czasu,

żeby się tym zająć. Wreszcie w paź-
dzierniku 2001 roku powiedział, że
kto każdego dnia będzie przychodził
na nabożeństwo różańcowe, będzie
należeć do Podwórkowych Kół Ró-
żańcowych. Z 70 dzieci w parafii, 55
nie opuściło ani razu nabożeństwa.
– Dzieci są bardzo gorliwe – mówi
ksiądz. – Na Mszy świętej szkolnej
nie brakuje nikogo. Często nawet
w tygodniu przychodzą. Dzieci z Po-
dwórkowych Kół spotykają się kla-
sami raz w miesiącu. W pierwszym
tygodniu miesiąca I i II klasa, w dru-
gim tygodniu III i IV, a w trzecim
V i VI. – Dzieci są kochane – mówi
ksiądz. – Takie święte. Mają w sobie
ogromny entuzjazm. Kocham je. Są
fantastyczne.

Gabriela Szulik
„Mały Gość Niedzielny”

ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI
Chciałbym przedstawić czytel-

nikom „Kany” opracowaną przeze
mnie tabelę ilustrującą proces od-
zyskiwania niepodległości w latach
1918 –1921. Ukazuje ona dwa istot-
ne problemy, z jakimi mieli do czy-
nienia twórcy niepodległości, organi-
zując państwowość polską po latach
zaborów. Był to problem kształto-
wania się władzy państwowej oraz
skomplikowane wydarzenia, jakie to-
warzyszyły walce o granice państwa.
Wymieniam również polityków, któ-
rzy wnieśli największy wkład w dzie-
ło tworzenia Rzeczpospolitej. Chciał-
bym, aby dzisiejsi czytelnicy „Ka-
ny” zastanowili się nad słowami,

jakie wypowiedział Józef Piłsudski
w sierpniu 1912 roku na konferen-
cji organizacji niepodległościowych
w Zakopanem „Polacy chcą niepod-
ległości, lecz pragnęliby, aby nie-
podległość ta kosztowała 2 grosze
i 2 krople krwi – a niepodległość
jest dobrem nie tylko cennym, ale
i bardzo kosztownym”. Doświadcze-
nie uczy nas, że nie potrafimy dbać
o swoje państwo, za to chętnie o nie
walczymy. Zachęcam do uważnej lek-
tury tabeli i refleksji nad dzisiejszą
Polską.

Mariusz Paradecki
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Co miesiąc na łamach „Kany” in-

formuję wiernych o postępach prac
przy budowie kościoła. Z perspektywy
czasu widzę, że towarzyszy jej szcze-
gólne błogosławieństwo Pana Jezusa.
Poświęcenie terenu pod budowę ko-
ścioła odbyło się w uroczystość św.
Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerw-
ca ubiegłego roku, a już 25 grudnia
w kaplicy usytuowanej w podpiwni-
czeniu odprawiłem pasterkę. Odtąd
w każdą niedzielę i święta, a także
w pierwsze piątki miesiąca odpra-
wia się tam Msza św. W pierwszą
niedzielę po Wielkanocy obchodzili-
śmy w Czerniewie odpust ku czci
Miłosierdzia Bożego.

Wiosną rozpoczęliśmy budowę
głównej części kościoła. Obecnie przy-
krywamy kościół dachem, na razie
prowizorycznie pokrytym papą. Mam
nadzieję, że o ile nie przeszkodzi nam
zła pogoda, prace te zakończymy jesz-
cze w październiku. Kamieniarze ob-
kładają mury styropianem i łupanym
kamieniem polnym.

Przy budowie pracuje stale 7 osób,
którym pomagają mieszkańcy Czer-
niewa i Czerńca. Panie z Czernie-
wa codziennie częstują pracujących
obiadem, za co jestem im ogromnie
wdzięczny.

Dziękuję wam drodzy parafia-
nie za comiesięczne ofiary składane
na potrzeby budującego się kościo-
ła. Niech Bóg stokrotnie wynagrodzi
każdą waszą ofiarę, wszystkie modli-
twy i cierpienia złożone na ołtarzu
budowanej świątyni.

Zawierzenie świata Miłosierdziu
Bożemu dokonane przez Ojca św.

w Krakowie Łagiewnikach, ustano-
wienie przez niego święta Miłosier-
dzia Bożego w drugą Niedzielę Wiel-
kanocną, wyniesienie na ołtarze apo-
stołki Bożego Miłosierdzia, siostry
Faustyny, peregrynacja obrazu Miło-
sierdzia Bożego w naszej archidie-
cezji zachęcają nas do wybudowania
w Czerniewie kościoła poświęconego
właśnie Miłosierdziu Bożemu. Będzie
to wotum wdzięczności naszej parafii
za szczególną obecność Matki Bożej
pośród nas, za 15-lecie koronacji Jej
cudownego wizerunku oraz za na-
wiedzenie naszej parafii przez obraz
Miłosierdzia Bożego. Niech kościół
w Czerniewie stanie się pierwszym
w naszym dekanacie sanktuarium
Bożego Miłosierdzia.

Jesteśmy biedni, to prawda, ale
pieniądze na budowę kościoła są –
jak powiedział ojciec rekolekcjonista
– w kieszeniach dobrych ludzi. „Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”.

Przed nami w tym roku jeszcze
dużo pracy. Trzeba położyć betono-
wą (na razie) posadzkę, konieczne
są okna i drzwi. To wszystko, jak
również opłacenie fachowców, jest
bardzo kosztowne. Dlatego ośmielam
się prosić o ofiary – dar serca dla Je-
zusa, któremu na chwałę wznosimy
tę świątynię. Może znajdą się w para-
fii lub poza nią osoby, które mogłyby
samodzielnie lub wspólnie ufundo-
wać choćby jedno okno. Nazwiska
fundatorów zostaną umieszczone na
widocznym miejscu na świadectwo
dla przyszłych pokoleń.

Niech Bóg hojnie wynagrodzi
wszystkim ofiarodawcom i budow-
niczym.

ks. E. Szymański
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Budowa kościoła w Czerniewie, stan 19 października 2002 r. U góry: widok ogólny
bryły kościoła; poniżej: ocieplane i obkładane ciosanym kamieniem polnym mury
kościoła.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

24 września odbyła się VII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W porządku obrad znala-
zły się m. in. następujące sprawy:

1) dokonano zmian w budżecie
gminy na bieżący rok;

2) radni zapoznali się z infor-
macją Zarządu Gminy o przebie-
gu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2002 r. Zaplanowane na
ten rok dochody wykonane zostały
w 56,4%, wydatki w 42,6%, a za-
dłużenie Gminy z tytułu zaciągnię-
tych wcześniej kredytów wynosiło
na dzień 30 czerwca ok. 718 tys. zł;

3) wybrano i zatwierdzono wzór
flagi gminnej;

4) podjęto uchwałę o zaciągnię-
ciu długoterminowego kredytu pre-
ferencyjnego na budowę Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich. W za-
leżności od posiadanych środków
własnych, Gmina zaciągnie kredyt
w kwocie do 4 mln zł z tym,
że jesienią br. będzie to kwota
1,2 mln zł, a w marcu 2003 r. kwota
do 2,8 mln zł. Spłata kredytu nastę-
pować będzie w latach 2003 –2012.
Należy podkreślić, że kredyt ten
starczy tylko na I etap budowy
gimnazjum tzn. budynek centralny.
Do późniejszej realizacji pozostaną
jeszcze 3 skrzydła, których wyko-
nanie będzie zależało od radnych
następnych kadencji.

Podczas sesji odbyło się uroczy-
ste, oficjalne pożegnanie odchodzą-
cej na emeryturę pani Janiny Balcer,

wieloletniej dyrektorki Gminnego
Przedszkola w Trąbkach Wielkich.
Podziękowania i życzenia w imieniu
Rady Gminy złożył przewodniczący
Rady Marian Płotka, a w imieniu
Zarządu Gminy Wójt Błażej Konkol.

***
5 października w kościele

w Trąbkach Wielkich sakrament
małżeństwa zawarli Bogusława Je-
lińska z Kleszczewa z Albertem
Sekutowskim z Gołębiewa Średnie-
go.

***
6 października w naszym koście-

le chrzest św. otrzymali: Iga Anna
Głowacka, córka Jadwigi i Mariu-
sza z Trąbek Wielkich oraz Marty-
na Izabela Misior, córka Magdaleny
i Jerzego z Kleszczewa.

***
10 października odbyła się VIII

w tym roku i zarazem ostatnia w III
kadencji sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Obrady poprzedziła Msza
św. odprawiona przez ks. dziekana
Edwarda Szymańskiego w koście-
le w Trąbkach Wielkich, w której
uczestniczyło wielu radnych i sołty-
sów.

W programie sesji znalazły się
m. in. następujące tematy:

1) zatwierdzono bilans Gminne-
go Ośrodka Zdrowia w Trąbkach
Wielkich za 2001 rok. W ubiegłym
roku uzyskano dodatni wynik fi-
nansowy w kwocie ok. 80 tys. zł,
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W dniu chrztu św. Iga Anna Głowacka z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami.

Młoda para Bogusława i Albert Sekutowscy.
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która przeznaczona będzie na cele
inwestycyjne gminnej służby zdro-
wia. Ze sprawozdania przedłożone-
go radnym wynika, że w ośrodkach
zdrowia w Trąbkach Wielkich, So-
bowidzu i Mierzeszynie na koniec
roku 2001 było łącznie 25 etatów,
w tym 4,25 dla lekarzy (zatrudnie-
nie podano w częściach etatu), 3
dla stomatologów, 9 dla pielęgnia-
rek i położnych, 3,5 dla personelu
niższego, 2,25 dla personelu gospo-
darczego i 3 dla pracowników admi-
nistracji. Gminny Ośrodek Zdrowia
obejmuje opieką ok. 9,2 tys. pacjen-
tów i w ubiegłym roku udzielono
i wykonano na terenie całej gminy:
� 32278 porad ogólnych,
� 1044 porad domowych,
� 2490 badań profilaktycznych
przed szczepieniem,
� 640 badań bilansowych,
� 9680 porad specjalistycznych,
� 5247 badań diagnostycznych,
� 383 usług rehabilitacyjnych,
� 5115 usług pielęgniarskich,
� 360 usług pielęgniarskich domo-
wych;
2) podjęto uchwałę o utworzeniu

nowej jednostki kulturalnej w na-
szej gminie – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trąbkach Wielkich.

3) dokonano zmian w budżecie
gminy na 2002 r.

4) przeznaczono do sprzedaży
następujące nieruchomości gminne:
� w Warczu dz. Nr 50/3 o pow.
0,08 ha,
� wGołębiewieWielkim dz. nr 238/6
o pow. 0,0716 ha,
� w Kleszczewie 9 niewielkich dzia-
łek, wydzielonych przed kilkoma
laty w bezpośrednim sąsiedztwie

budynku dawnej szkoły, użytko-
wanych dotychczas jako przydo-
mowe ogródki warzywne lub miej-
sca pod garaże;
5) podjęto uchwałę o nadaniu

Szkole Podstawowej w Czerniewie
imienia Zygmunta Bukowskiego,
znanego i cenionego artysty lu-
dowego z Mierzeszyna;

6) Wójt Błażej Konkol przedsta-
wił radnym i sołtysom sprawozda-
nie z pracy Zarządu Gminy za okres
minionej kadencji. Ze względu na
obszerność tych informacji, nie je-
steśmy w stanie przedstawić ich
w „Kanie”, lecz zainteresowanym
polecamy ostatni numer „Hejnału
Trąbkowskiego”, w którym zawarte
jest całe sprawozdanie;

7) przewodniczący Rady Gminy
Marian Płotka przedstawił sprawoz-
danie z pracy Rady i komisji stałych
za okres III kadencji. W ciągu 4 lat
miało miejsce 41 sesji, a ponadto
radni pracowali w komisjach, które
odbyły:
� komisja rewizyjna – 115 posiedzeń
� komisja ekonomiczna – 46 posie-
dzeń
� komisja rolnictwa – 48 posiedzeń
� komisja kultury – 37 posiedzeń
W minionej kadencji radni podjęli
388 uchwał.

Na zakończenie sesji wszyscy
radni otrzymali upominki w postaci
książki pt. „Pierwszy był Pruszcz”
oraz pamiątkowe podziękowanie za
okres III kadencji.

Po sesji odbyło się uroczyste
spotkanie radnych i sołtysów przy
wspólnym stole w sali widowiskowej
GOK w Trąbkach Wielkich.

***
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Rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej w Ełganowie.

Trwa budowa trąbkowskiego gimnazjum – stan prac w dniu 19 października
2002 r.
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W dniu 12 października odbyła się
wizytacja kanoniczna naszej parafii
przez ks. bp. Zygmunta Pawłowicza

***
W dniach 12 –19 października

gościliśmy w naszej parafii obraz
Chrystusa Miłosiernego, nawiedza-
jący wszystkie parafie Archidiecezji
Gdańskiej.

***
Ku końcowi mają się roboty ele-

wacyjne na głównej części obiektu
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
Na poprzedniej stronie prezentu-
jemy zdjęcie budowy z dnia 19
października.

***
Rozpoczęła się budowa świetlicy

wiejskiej w Ełganowie przy boisku
sportowym. Oprócz dużej sali na ze-
brania i organizację różnego rodzaju
imprez, w budynku będą także szatnie
dla sportowców i sanitariaty. Na po-
przedniej stronie prezentujemy zdję-
cie budowy z dnia 19 października.

***
Po 12 rundach rozgrywek piłkar-

skich klasy okręgowej, drużyna senio-
rów Pronaft Trąbki Wielkie zgroma-
dziła 15 pkt., i zajmowała 7. pozycję
w tabeli grupy I rozgrywek.

***
17 październikaw naszymkościele

chrzest św. otrzymał Maciej Norbert
Neumann, syn Magdaleny i Jerzego
z Trąbek Wielkich.

***
27 października odbyły się wybory

samorządowe do rad gmin, powiatów
i sejmików wojewódzkich oraz, po
raz pierwszy, bezpośrednie wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast. Ze względu na cykl wydaw-
niczy „Kany” możemy podać jedynie

niektóre, nieoficjalne wyniki wybo-
rów (ten tekst piszę w poniedziałek
28 października).

Radnymi gminnymi w poszcze-
gólnych okręgach wyborczych zostali
wybrani:

Nr 1 (Czerniewo, Kleszczewo) –
Przemysław Sautycz

Nr 2 (Drzewina, Pawłowo) –
Krystian Latoszewski

Nr 3 (Cząstkowo, Graniczna Wieś,
Postołowo) – Arkadiusz
Karasek

Nr 4 (Domachowo, Warcz) –
Longina Górnowicz

Nr 5 (Błotnia, Mierzeszyn,
Zaskoczyn) – Tadeusz
Mundrzyński i Rita
Lewandowska

Nr 6 (Gołębiewo Wielkie) – Czesław
Makowski

Nr 7 (Klępiny, Sobowidz) – Witold
Gros i Grzegorz Maliszewski

Nr 8 (Gołębiewko, Gołębiewo
Średnie, Rościszewo) –
Eugeniusz Markowski

Nr 9 (Trąbki Wielkie) – Stanisław
Dziemiński i Andrzej Gralla

Nr 10 (Kaczki, Łaguszewo, Trąbki
Małe) – Jerzy Gębura

Nr 11 (Kłodawa, Zła Wieś) – Józef
Sroka

Nr 12 (Ełganowo) – Zenon
Orlikowski

W wyborach na wójta gminy Trąbki
Wielkie kandydaci uzyskali następu-
jące ilości głosów:

Błażej Konkol – 2198
Sylwester Maliszewski – 471
Andrzej Pyliński – 262

Wszystkie oficjalne wyniki wybo-
rów i dane statystyczne dotyczące
wyborów w naszej gminie podamy
w następnym numerze.

Oprac. S.D.
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W dniu chrztu św. Maciej Norbert Neumann z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami.

Wybory samorządowe, głos oddaje Ewa Wojewódka z Trąbek Wielkich.
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SMAK PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Uczniowie szkół podstawowych
w Trąbkach Wielkich i Kłodawie
nawiązali już rok temu bliższą zna-
jomość, która rozwija się w bar-
dzo sympatyczny sposób. Dzięki za-
proszeniu kłodawskich trzeciokla-
sistów i ich wychowawczyń spę-
dziliśmy ciekawie październikowy
czwartek. Nie był to zwykły dzień.
Jego niezwykłość potwierdziła na-
wet aura, która na te jedyne w tym
tygodniu przedpołudnie rozgoniła
deszczowe chmury i uciszyła wiatr.

Po serdecznym powitaniu,
wspólnym spacerze malowniczymi
kłodawskimi drogami oraz zbiera-
niu chrustu, nastąpiło clou pro-
gramu czyli obchody Święta Pie-

czonego Ziemniaka. W czasie, gdy
płonęło ognisko i dzieci oczekiwały
na pieczone specjały, zajęliśmy się
wyczarowywaniem kartoflanych ku-
kiełek, wykorzystując do tego suche
gałązki, barwne skrawki materia-
łów, kolorowe papiery.

Przy wspólnej zabawie i pracy
poznaliśmy się jeszcze lepiej, a smak
pieczonych ziemniaków jedzonych
z przyjaciółmi na długo pozostanie
w naszej pamięci, o czym zapewniają
trąbkowscy trzecioklasiści z wycho-
wawczyniami Ewą Wojtas i Ewą
Wojewódką.

Ewa Wojewódka

Dzieci prezentują kukiełki z ziemniaków – wśród wykonawców kartoflanych
stworków Justyna Pirch, Ania Marciniak, Dorota Zalewska, Dagmara Megger,
Mateusz Cieszyński.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z września to
SANKTUARIUM.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci
„34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
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 24 listopada).

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12
13

1. Drugi listopada. 2. Miesiąc Maryjny. 3. Skazał Jezusa na śmierć.
4. Kraina Chrystusa. 5. Pismo święte. 6. Rozmowa z Bogiem. 7. Bog,
honor,. . . 8. Tata Jana Chrzciciela. 9. Dzień Pański. 10. Polski męczennik,
wielki czciciel Maryi, zginął w Oświęcimiu. 11.Miejsce Ostatniej Wieczerzy.
12. Pomógł nieść krzyż Jezusowi. 13. Miejsce narodzin Chrystusa.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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RELACJA Z POSIEDZENIA
Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W niedzielę, 29 września 2002
roku odbyło się wspólne posiedze-
nie Rady Duszpasterskiej, szafa-
rzy Eucharystii, Przymierza Ro-
dzin, Neokatechumenatu, kościel-
nego zespołu muzycznego i zelato-
rów Żywego Różańca. Ja to zwykle
się zdarza, nie wszystkim udało
się przybyć na nasze spotkanie.

Ksiądzmodlitwą rozpoczął spo-
tkanie, po czym przedstawił cel,
dla którego zgromadzili się obecni.
Tematem spotkania była zbliżają-
ca się wizytacja biskupia w na-
szej parafii zaplanowana na dzień
12 października 2002 roku oraz
peregrynacja obrazu Miłosierdzia
Bożego w dniach od 12 do 19
października 2002 roku. Ksiądz
przedstawił zebranym program

tych tak ważnych dla całej wspól-
noty parafialnej wydarzeń. Poin-
formował też, że podczas nawie-
dzenia obrazu Jezusa Miłosier-
nego nasza parafia uczestniczyć
będzie w nabożeństwach połączo-
nych z naukami rekolekcyjnymi,
które poprowadzi dobrze nam zna-
ny misjonarz werbista ojciec Sła-
womir Bela, pochodzący z Gołębie-
wa Średniego, a obecnie pracujący
w Nysie.

Zebrani wraz z księdzem pro-
boszczem rozdzielili wśród sie-
bie poszczególne zadania związa-
ne ze zbliżającymi się wydarzenia-
mi, po czym modlitwą zakończyli
to wspólne robocze spotkanie.

Józef Sroka

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2002

1. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 800

Przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jacka
– p. Lubeckiej, godz. 930

(Czerniewo)
Za zmarłych parafian, godz. 1300

(na cmentarzu)
Za śp. Annę i Jana Jaworskich,
godz. 1700

2. Za wszystkich wiernych
zmarłych, godz. 1000

Ku czci Matki Bożej, z róży
św. Katarzyny – p. Keler,
godz. 1600

3. Za śp. Zygmunta Zarembskiego,
godz. 800

Dziękczynna w 40-lecie urodzin
Haliny Lewańczyk oraz o Boże
błogosławieństwo w dalszym
życiu, z intencji męża i dzieci,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna za plony z wioski
Kleszczewo, godz. 1100

Za śp. Henryka Gołembiewskie-
go, godz. 1700

4. Za śp. Henryka Pankowskiego
(2. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

5. Za śp. Ignacego Olszewskiego
(11. rocznica śmierci)

6. Za śp. Anitę Heyer (1. rocznica
śmierci)

7. Za zmarłych z rodzin
Kiedrowskich i Kelpinów

8. O zdrowie dla ojca rodziny
9. Za śp. Bronisławę i Władysława

Rusinów oraz śp. Stanisława
Krępę

10. O Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla jubilatów
Reginy i Stanisława Nowaków,
z intencji córki Zdzisławy,
godz. 800

Dziękczynna w 77. rocznicę
urodzin Anny Hendrych,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Stanisława, Katarzynę,
Józefa Drągów i śp. Romana
Jaszczyka, godz. 1100

11. Za zmarłych z rodzin
Stachurskich i Dymitruków

12. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Zofii
i Jerzego Raczkowskich

13. Za śp. Jana Bukowskiego
14. O zdrowie dla ojca rodziny
15. Za śp. Mariannę Kamińską

(3. rocznica śmierci)
16. Za śp. Wiktora i Jerzego Kinder

oraz śp. Jana Karczewskiego
17. Za parafian, godz. 800

Dziękczynna w 46. rocznicę
sakramentu małżeństwa Janiny
i Jana Zawickich, godz. 930

(Czerniewo)
18. O zdrowie dla ojca rodziny
19. Za śp. Grzegorza Sadocha
20. Za śp. Leona Karpińskiego

(2. rocznica śmierci) i śp. Izabelę
Karpińską

21. Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Wiesława Kelerów

22. Za śp. Cecylię Buga (10. rocznica
śmierci)

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego
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24. Za śp. Mieczysława Bławata,
godz. 800

Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart, godz. 930 (Czerniewo)
Za parafian, godz. 1100

Za śp. Władysława Płazę,
godz. 1700

25. O zdrowie dla ojca rodziny

26. Za śp. Barbarę Kromer
27. Dziękczynna w 20-lecie

sakramentu małżeństwa Hanny
i Zbigniewa Nowaków

28. W pewnej intencji
29. Za śp. Wandę Mazurowską

(10. rocznica śmierci)
i śp. Franciszka Mazurowskiego

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
7 listopada: pierwszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą
Maciej Zalewski i Małgorzata Szpara

Rocznice sakramentu małżeństwa
14 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Bernadetty i Arkadiusza Hensel
21 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Zenona Reikowskich
21 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Wiesława Kelerów
27 listopada: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Hanny i Zbigniewa Nowaków
27 listopada: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Zdzisława Kulów
12 listopada: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Zofii i Jerzego Raczkowskich

Odeszli do Pana
6 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Anity Heyer
9 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Anny Tkaczyk
26 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisława Lewka
27 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Grzegorza Kleista

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


