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Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie

Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.

Łk 2.10 – 12



DRODZY MOI PARAFIANIE
Gdy weźmiecie do ręki ten nu-

mer „Kany” będziecie już przeżywać
czas Adwentu, a więc czas oczeki-
wania na Narodziny Bożego Dzie-
ciątka. My Polacy Boże Narodzenie
przeżywamy bardzo rodzinnie i uro-
czyście. Pragnę z Wami dzielić te
przeżycia radosne, a w niektórych
rodzinach może smutne po stracie
kogoś bliskiego. Od kilku lat Wigilię
Bożego Narodzenia przeżywam sa-
motnie. Udaję się wieczorem do ko-
ścioła i w ciszy przy żłóbku klękam,
aby duchowo złączyć się z wszystki-
mi rodzinami parafii, z wszystkimi
podzielić się opłatkiem i życzyć im
obfitych łask Bożych i błogosławio-
nego Nowego Roku.

Wyprzedzając ten błogosławio-
ny Wieczór Wigilijny, jako duchowy
ojciec parafii pragnę Wam podzię-
kować za Waszą więź z Kościołem
i parafią oraz za ofiarną pomoc
okazywaną w budowaniu świątyni
ku czci Miłosierdzia Bożego, która
rośnie dzięki Waszym wspaniałym
i ofiarnym sercom. Ufam, że będzie
ona nie tylko miejscem modlitwy,
ale i miejscem szczególnego dzia-
łania Bożego Miłosierdzia wobec
wszystkich tam się modlących.

Życzę Wam, moi drodzy Parafia-
nie pokoju serc, dobrego zdrowia,
opieki Matki Bożej Trąbkowskiej
nad każdym z Was i zrealizowania
zamierzeń w nadchodzącym roku.
Niech te święta przyczynią się do
pojednania wszystkich i połączenia
w uścisku dłoni oraz podzielenia
się opłatkiem z tymi, do których
czuliśmy żal albo niechęć, bo Jezus
przychodzi do nas wszystkich, gdyż
wszystkich kocha i wszystkim chce
błogosławić. Życzę tego błogosła-
wieństwa każdemu z Was i każdego
z osobna powierzam czułej opiece
Maryi – Niepokalanej Matce Jezusa
i naszej. Niech Wasze serca, Wasze
rodziny, Wasze miejsca pracy i całą
Parafię wypełni Boży pokój i radość.

Podnieś rączkę Boże Dziecię,
błogosław parafię miłą. „Niech mi-
łość i pokój w Waszym sercu gości,
niech nigdy nie braknie ludzkiej
życzliwości”.

Oddany całym sercem Wasz
duszpasterz.

ks. E. Szymański

PLAN KOLĘDY
27 grudnia, piątek, od godziny 9.00 – Czerniec
28 grudnia, sobota, od godz. 9.00 do 16.00 – Czerniewo, do Jerzego Ptacha
29 grudnia, niedziela, od godziny 18.15 Czerniewo, od Alojzego Ptacha do
końca
30 grudnia, poniedziałek, od godz. 9.00 – Kleszczewo Górne, od p. Wenzlów
do p. Gugałów – potrzebny pojazd
31 grudnia, wtorek, od godz. 9.00 do 16.00 – Kleszczewo Dolne, od stawów
rybnych do p. Gawryjołków.
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2002

1 grudnia: 1. niedziela
Adwentu

Iz 63,16b – 17.19b;64,3 – 7
1 Kor 1,3 – 9
Mk 13,33 – 37

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
Pan domu przyjdzie”

Balansujemy na linie istnienia.
Ty, który teraz jesteś zdrowy, wiesz,
że w jednej chwili możesz zacho-
rować. Ty, który jesteś zamożny,
usytuowany, wiesz, że w jednej
chwili możesz stać się biedny. Ty,
który jesteś otoczony ludźmi sza-
nującymi cię, wiesz, że w jednej
chwili możesz ich utracić. Ty, który
żyjesz, wiesz, że w każdej chwili
możesz zginąć.

Dowymiaru ludzkiej osoby nale-
ży niepewność jej egzystencji. Każ-
dy z nas – niezależnie od wieku, od
stanu, mimo rozmaitych środków,
jakie podejmuje, aby się zabezpie-
czyć, aby wyeliminować wszelkie
zagrożenie – balansuje na linie ist-
nienia. I dlatego każdy wciąż – na
każdym etapie, w każdej sytuacji
swojego życia potrzebuje Tego, któ-
ry jest Światłem, Prawdą, Życiem.

8 grudnia: 2. niedziela
Adwentu

Iz 40,1 – 5.9 – 11
2 P 3,8 – 14
Mk 1,1 – 8

„Odpuszczenie grzechów”
Jak żałować za grzechy – za

to, co się samemu uczyniło? Do-
piero wtedy, gdy odkryjesz, żeś
stracił, gdy przekonasz się, coś
stracił. Bo przecież grzech to nie
tylko krzywda wyrządzona bliźnie-
mu, lecz krzywda wyrządzona sobie
samemu – strata, którą poniosłeś
w rozwoju swojej osobowości, gdy
nagle zobaczysz kogoś, kto nie stra-
cił. I patrząc w niego, jak jest wspa-
niały, odkrywasz, że ty mógłbyś być
też taki. A nie będziesz. I już nigdy
nie staniesz się tym, kim mógłbyś
być. Zakopałeś talenty. Zagubiłeś
się po drodze, zużyłeś siły swe
i energię na bzdury, na niepotrzeb-
ną szarpaninę. Brakło ich na to,
co istotne w twoim życiu. Upłynęły
już dnie, tygodnie, miesiące, lata,
które były przeznaczone na twój
rozwój. Bezpowrotnie. I to jest ten
żal. Niestety, on nie zmieni tego,
co się stało – chociaż tak bardzo
chciałbyś poprosić Reżysera, abyś
mógł powtórzyć swoją kwestię.

Ale może jeszcze pożyjesz. I ten
żal: świadomość tego, ileś stracił bę-
dzie przestrogą, byś uporządkował
swoją hierarchię wartości i zaczął
nowe życie na miarę powołania,
które usłyszałeś.

15 grudnia: 3. niedziela
Adwentu

Iz 61,1 – 2a.10 – 11
1 Tes 5,16 – 24
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J 1,6 – 8.19 – 28

„Czy ty jesteś prorokiem”
Jedną z największych tragedii

Izraela, a może największą, było
odrzucanie proroków, którzy chcieli
ten naród uratować.

W jakiś sposób, na tej płasz-
czyźnie decydują się losy nie tylko
Izraela, ale każdego narodu. Nie
wolno kamienować proroków. Oni
lepiej widzą, lepiej słyszą, lepiej ro-
zumieją. My musimy starać się ich
oczami patrzeć, ich uszami słuchać,
ich rozumem rozumieć – po to, aby
uratować swój naród i siebie od
zguby.

22 grudnia: 4. niedziela
Adwentu

2 Sm 7,1 – 5.8b – 12.14a.16
Rz 16,25 – 227
Łk 1,26 – 38

„Oto ja służebnica Pańska”
Wyczekujemy. Czekamy na Pa-

na. Nie na Tego, który przychodzi
z mocą wielką i majestatem, aby
usiąść na tronie sądzić świat: karać
złych, wynagrodzić dobrych, ale na
Tego, który przychodzi w ciemno-
ści nocy betlejemskiej, jest złożony
w żłóbku na sianie, wśród gnoju,
bydła.

Mamy być gotowi nie na ra-
chunek sumienia, ale na to, by
popatrzeć w oczy, wytrzymać spoj-
rzenie Tego, który nam siebie dał
i nic innego nie chce, jak tylko,
byśmy tak jak On stali się miłością.

25 grudnia: Boże Narodzenie

Iz 62,11 – 12

Tt 3,4 – 7
Łk 2,15 – 20

„Znaleźli Maryję, Józefa i Niemow-
lę”

To jest święto miłości. A miłość
to znaczy – być razem. Bądź razem
w te święta. A gdy nawet nie bę-
dziesz mógł, to zadzwoń, wpadnij,
napisz list, wyślij jakiś drobiazg.
Bo osobowość nasza nie kończy się
na obrysie naszego ciała, możesz ją
rozszerzać i przedłużać chociażby
telefonem, listem, małym prezen-
tem.

To jest święto miłości. A miłość
to znaczy być razem. Nie pozosta-
waj samotny w czterech ścianach
twojego mieszkania. Bądź razem
w te święta.

29 grudnia: Niedziela Św.
Rodziny

Syr 3,2 – 6.12 – 14
Kol 3,12 – 21
Łk 2,22 – 40

„Za natchnieniem Ducha”
Trzeba zamiatać, gotować, myć,

umywać, szorować, prać, prasować,
sprzątać, prześcielać. Jak tę sprawę
traktujesz – jak katorgę czy wyraz
twojej miłości?

To nie jest obojętne, dlaczego
myjesz, obierasz ziemniaki, pie-
rzesz, prasujesz, robisz zakupy, po-
rządki. To nie jest obojętne, czy
z miłości, czy z psiego obowiązku.

Bo albo się w ten sposób nisz-
czysz, albo się stajesz.

Oprac. ks. E. Szymański
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NOWE TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Na rozpoczęcie 25 roku swoje-
go pontyfikatu Jan Paweł II wydał
list apostolski o różańcu, w któ-
rym ogłosił uzupełnienie dotychcza-
sowych tajemnic radosnych, bole-
snych i chwalebnych tajemnicami
światła.

Oto ich treść:
1. tajemnica: Chrzest Pana Jezusa
w Jordanie
2. tajemnica: Objawienie siebie na
weselu w Kanie
3. tajemnica: Głoszenie Królestwa
Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. tajemnica: Przemienienie na gó-
rze Tabor
5 tajemnica: Ustanowienie Eucha-
rystii.

Odtąd są cztery części różańca:
I Część radosna – odmawia się

ją w poniedziałki i soboty
II Część światła – odmawia się

ją w czwartki
III Część bolesna – odmawia

się ją (jak dotychczas) we wtorki
i piątki

IV Część chwalebna – odmawia
się ją (jak dotychczas) w środy
i niedziele.

List papieża o różańcu postaram
się omówić w następnych numerach
„Kany”.

ks. E. Szymański

PROGRAM KOLĘDY W NASZYCH RODZINACH

Początek nowego roku w życiu
religijnym naszych rodzin to rów-
nież czas kolędy, podczas której
kapłan poświęca nasze mieszkania
i razem z domownikami poleca
rodzinę opiece Bożej oraz prosi
Boga o błogosławieństwo dla niej.
Nie znaczy to, że odtąd będzie-
my wolni od „utrapień” przez cały
rok, ale otrzymamy Bożą pomoc
w ich przeżywaniu. Kolęda jest
też czasem krótkiego spotkania
rodziny ze swoim duszpasterzem,
okazją do refleksji nad swoją wiarą
(jak ją praktykujemy), swoją wię-
zią ze wspólnotą parafialną, jako

duchową rodziną. Skoro tę wspól-
notę tworzymy, to też ciąży na
nas zadanie odpowiedzialności za
jej zwartość, jedność i świętość.
Często używamy określeń: „na-
sza parafia”, „nasz kościół”, „nasz
ksiądz” itp.

Jak w poprzednich latach, tak
i w czasie tegorocznej kolędy, oczy-
wiście jeżeli Bóg pozwoli jej do-
czekać, pragnę nadać tej wizycie
konkretny wymiar. Byłoby niepo-
rozumieniem, gdybyśmy te kilka
minut spotkania z księdzem (i to
raz w roku) zmarnowali na dys-
kusje o polityce, bo tym błogosła-
wieństwa Bożego nie uprosimy dla
nas na kolejny rok.

5



Poprzednie „kolędowania” mia-
ły bogaty program apostołowania.

W roku 1999, po zakończeniu
peregrynacji Matki Bożej Trąb-
kowskiej w naszych rodzinach,
podczas kolędy zawierzyliśmy się
Jej opiece. W roku Wielkiego Jubi-
leuszu 2000 r. prosiliśmy p. Jezusa
o miłosierdzie „dla nas i całego
świata”. Była to też okazja naucze-
nia się odmawiania koronki do Mi-
łosierdzia Bożego. Wtedy też naro-
dził się pomysł budowy kościoła ku
czci Bożego Miłosierdzia. W roku
2001 poświęcaliśmy nasze rodziny
św. Józefowi – patronowi Kościo-
ła świętego i Opiekunowi Rodzin.
Pamiątką tych kolęd są w naszych
mieszkaniach trzy obrazy: M. Bo-
żej Trąbkowskiej, Miłosierdzia Bo-
żego i św. Józefa z odpowiednim
udokumentowaniem na ich tylnej
stronie.

W roku ubiegłym dokonaliśmy
intronizacji Pisma świętego w ro-
dzinach, aby ta Księga nie była
tylko ozdobą domowej bibliotecz-
ki, ale naszym modlitewnikiem.
Dzięki tej inicjatywie w każdej
rodzinie w parafii jest Pismo świę-
te. Co niedzielę podczas ogłoszeń
duszpasterskich proponuję tekst
do przeczytania przed rodzinnym
obiadem. Te inicjatywy duszpaster-
skie realizujemy w trzech sąsiadu-
jących parafiach: w Mierzeszynie,
Postołowie i Trąbkach Wielkich.

W tym roku w miesiącach je-
siennych gościliśmy w 11 parafiach
naszego dekanatu obraz Chrystu-
sa Miłosiernego i jako owoc tego

Nawiedzenia podjąłem wraz z księ-
dzem kanonikiem Gerardem Bory-
sem z Mierzeszyna i ks. probosz-
czem Kazimierzem Glamą z Posto-
łowa inicjatywę przeprowadzenia
peregrynacji Obrazu Miłosierdzia
Bożego w rodzinach naszych para-
fii, a kolędę wykorzystać na przy-
gotowanie rodzin do zrealizowania
tego przedsięwzięcia. Jest nadzie-
ja, że to nawiedzenie Chrystusa
Miłosiernego w rodzinach pogłębi
naszą religijność, zachęci do od-
mawiania koronki do Miłosierdzia
Bożego, a zarazem do częstego
korzystania z Miłosierdzia Boże-
go w sakramentalnej spowiedzi
świętej. Ufam, że gorliwsze będzie
uczestnictwo w niedzielnej Mszy
św. i w nabożeństwach do Matki
Bożej, Matki Miłosierdzia.

Jest wolą Pana Jezusa, prze-
kazaną świętej Fausytnie, by to
nabożeństwo do Miłosierdzia Bo-
żego objęło cały świat. Tym bar-
dziej my powinniśmy wolę Pana
Jezusa wypełnić, skoro objawił ją
przez polską siostrę zakonną, któ-
rą sam nazwał sekretarką Swojego
Orędzia.

Odpowiedzią na Jezusowe Orę-
dzie o Swoim Miłosierdziu jest
święto Miłosierdzia Bożego, usta-
nowione przez papieża Jana Paw-
ła II, obchodzone w niedzielę po
Wielkanocy, a także ustanowienie
sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie Łagiewnikach. Na-
sza wspólnota parafialna mozolnie
wznosi świątynię w Czerniewie ku
uczczeniu Bożego Miłosierdzia.

6



Proszę drogich Parafian, aby-
ście, jak w poprzednich latach, ko-
lędę przeżyli jako rodzinne święto.
Niech nikogo z domowników nie
zabraknie. Podaję program kolędy
niemal z miesięcznym wyprzedze-
niem po to, aby można było sobie
zarezerwować trochę czasu na to
kilkuminutowe spotkanie modli-
tewne w swojej rodzinie pod prze-
wodnictwem swojego duszpaste-
rza. Nieuzasadniona nieobecność
to wielki nietakt religijny i brak
postawy gościnności. Co pomyślał-
by biskup diecezji o proboszczu,
który uciekłby przed nim z pleba-
nii, gdy on przybywa z kolędą?

Proszę, aby w domu był na
nakrytym stole krzyż, świece, kro-
pidło i Pismo święte oraz obraz
Miłosierdzia Bożego. Wyłączamy
telewizor i wszyscy klękamy do
rodzinnej modlitwy (osoby star-
sze mogą oczywiście usiąść). Nie
podawać księdzu żadnych podu-
szek do klęczenia, a do siedzenia
proszę o proste (może być kuchen-
ne) krzesło – wykluczam fotel!!!
W postawie klęczącej przyjmujemy
błogosławieństwo i całujemy krzyż.

Proszę też o zabezpieczenie wol-
no biegających psów. One są może
kochane, ale „obcych” skłonne po-
gryźć!!!

ks. E. Szymański

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Czy potrzebny jest Sobór
Watykański III?

Problem ten omawiali pol-
scy teolodzy na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym „Bobolanum”
w Warszawie. Istnieje wiele prze-
słanek za potrzebą Trzeciego Sobo-
ru Watykańskiego. Ostatni sobór
nie zdefiniował ostatecznie czym
jest Kościół. Po reformacji Kościół
rozumiano jako organizację hie-
rarchiczną. Ostatni sobór ukazał
Kościół jako wspólnotę, której cen-
trum jest Eucharystia. Nie określił
jednak konkretnie miejsca i roli
świeckich, którzy też go stanowią.
Wobec ostatniego soboru uformo-
wały się trzy postawy teologiczne.

Pierwsza, to przekonanie, że
faktycznie uchwały soboru nie zo-
stały wprowadzone w życie.

Druga, to stwierdzenie, że był
on tylko punktem wyjścia do prze-
prowadzenia reform. W związku
z tym konieczny jest następny
sobór do bardziej zdecydowanej
postawy wobec niektórych spraw
natury moralnej i doktrynerskiej.

Trzecią postawę podziela i pa-
pież Jan Paweł II, że Sobór
Watykański II dużo zmienił, ale
jest nieoczytany i niezrozumiany.
Przyszły sobór miałby go zinter-
pretować i umieścić w kontekście
całej tradycji Kościoła. Oznaczał-
by niejako dojrzewanie owoców
Soboru Watykańskiego II.
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Sposób, w jaki papież Jan Pa-
weł II prowadzi Kościół niejako
przygotowuje grunt. Dowodem są
zwoływane synody poszczególnych
kontynentów, synody biskupów po-
święcone poszczególnym stanom
w kościele: świeckim, zakonom,
kapłanom i biskupom. Zachodzi
konieczna potrzeba powszechnego
podsumowania wniosków wypły-
wających z tych synodówwwymia-
rze powszechnym, czyli na nowym
soborze. Palącą sprawę stanowi
omówienie kolegialności sprawo-
wania władzy w Kościele i sposób
sprawowania prymatu przez pa-
pieża. Istnieje obecnie rozbieżność
w interpretacji nauczania Kościoła
w kwestii celibatu, kapłaństwa ko-
biet czy antykoncepcji. Wypowie-
dzi papieża w tych dziedzinach nie
są przyjmowane jako ostateczne
i decydujące. Wyzwaniem współ-
czesności jest ekumenizm, dialog
międzyreligijny i zajęcie stanowi-
ska wobec rozwijającej się biotech-
nologii. Prawdziwym prekursorem
trzeciego soboru może być papież,
który zgromadził ogromny doro-
bek i doświadczenie, jako podsta-
wę gruntownej refleksji na wiele
lat.

Święci Jana Pawła II

W ciągu 24 lat pontyfikatu
Ojciec święty zaliczył do grona
świętych i błogosławionych naj-
większą liczbę sług Bożych ze

wszystkich dotychczasowych pa-
pieży. Do 16 października tego
roku zaliczył w poczet błogosła-
wionych 1297 sług Bożych, a ka-
nonizował 465 świętych. Dla po-
równania, papież Paweł VI zaliczył
do grona błogosławionych 61 sług
Bożych, a do grona świętych 89
osób. W Polsce czeka na beatyfika-
cję bądź kanonizację 84 Polaków.
Na kanonizację czeka bł. Urszu-
la Ledóchowska. Dotychczas Oj-
ciec święty Jan Paweł II wyniósł
na ołtarze 166 Polaków, w tym
9 ogłosił świętymi. Wśród nich jest
135 męczenników i 21 wyznaw-
ców. Obecnie toczą się procesy
beatyfikacyjne kard. Stefana Wy-
szyńskiego i kard. Augusta Hlon-
da, ks. Franciszka Blachnickiego,
ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Stani-
sława Papczyńskiego (założyciela
zgromadzenia marianów), ks. Bro-
nisława Markiewicza (założycie-
la michaelitów) oraz wielu ludzi
świeckich zmarłych w opinii świę-
tości, jak Grzegorza Ciesielskiego
(ojca rodziny z Krakowa).

Beatyfikacja oznacza nadanie
osobie zmarłej tytułu błogosławio-
nego, a kult ogranicza się do kraju
pochodzenia bądź diecezji lub za-
konu, w którym przebywała za
życia. Przywilej kultu w innych
częściach świata przysługuje oso-
bie kanonizowanej, czyli świętej.

ks. E. Szymański
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CZY MODLISZ SIĘ DO SWEGO ANIOŁA STRÓŻA?

Podobne pytanie zadał kiedyś
nam klerykom w seminarium je-
den z nieżyjących już księży pro-
fesorów. Było trochę zażenowania.
Niektórzy mówili:

– Przecież to jest modlitwa dla
dzieci!

Ks. profesor powiedział, że co-
dziennie modli się do swego Anioła
Stróża.

W biuletynie Katolickiej Agen-
cji Informacyjnej została zamiesz-
czona rozmowa ze znanym pro-
fesorem filozofii na uniwersytecie
kardynała St. Wyszyńskiego, Mie-
czysławem Gogaczem, który ma
wielkie nabożeństwo i cześć do
aniołów! Profesor Gogacz wprost
mówi, że wiedza o aniołach jest
dziś dostatecznie udokumentowa-
na i teolodzy mający inne zdanie
w tej dziedzinie, są po prostu nie-
dokształceni.

O aniołach dowiadujemy się
z Pisma świętego, które podaje
trzy imiona archaniołów: Michał,
Rafał, Gabriel. Michał udowodnił,
że Bóg jest najpotężniejszy i Jemu
samemu należy się posłuszeństwo
i chwała – stąd jego imię: „Któż jak
Bóg”. Gabriel znaczy „Moc Boża” –
zwiastowałMaryi Boże narodzenie,
a Rafał „Bóg leczy” towarzyszył
w Starym Testamencie młodemu
Tobiaszowi, pomógł mu odebrać
dług i uleczył chore oczy ojca.

W Nowym Testamencie anioło-
wie oznajmiają pasterzom o Bożym

narodzeniu w Betlejem. We śnie
anioł poleca św. Józefowi ucieczkę
ze świętą Rodziną do Egiptu, a po
śmierci Heroda powrót do Nazare-
tu. Aniołowie służą Panu Jezusowi
na pustyni i w Ogrójcu. Kobietom
idącym do grobu Chrystusa oznaj-
miają o Jego zmartwychwstaniu.
Na górze Oliwnej oznajmiają Apo-
stołom wpatrzonym w Niebo, że
Pan Jezus wróci w chwale przy
końcu świata. Wymieniamy ich
podczasMszy św., wmodlitwie przy
zmarłym prosimy: „Niech anioło-
wie wprowadzą cię do raju”.

Swoich aniołów opiekunów ma-
ją narody, rodziny czy wspólnoty.
Anioł Stróż Izraela prowadził ten
naród na pustyni. Papież Pius XI
miał wielkie nabożeństwo do anio-
łów. Pisał, że swoich aniołów mają
też zakony i wszelkie religijne
instytucje. Św. Faustyna w swo-
im „Dzienniczku” pisze, że każdy
kościół ma swojego anioła. Jedne
duchy od drugich różnią się hierar-
chią. Aniołowie dzielą się na chóry,
czyli grupy, w zależności od posłan-
nictwa, jakie wykonują. Najbliżej
Boga są cherubini, serafini i trony;
potem księstwa, potęgi i państwa
i wreszcie potęgi, archaniołowie
i aniołowie. Część tej wiedzy po-
chodzi z Pisma św., w tym z Listów
św. Pawła.

Naukę o chórach anielskich
wyłożył Pseudodionizy Areopagita.

9



Przed upadkiem szatan był podob-
ny do Boga w najpełniejszy sposób,
jako stworzenie. Spostrzegł więc,
że jest tak doskonały, że nie musi
zależeć od Boga. Zgrzeszył pychą,
mówiąc: „nie będę służył”. Św. Mi-
chał („Któż jak Bóg”) pokonał go
i wraz z jego zwolennikami strącił
do piekła. Szatanwięc jest upadłym
aniołem. Nie stracił swojej inteli-
gencji, mądrości. Jest niezwykle
przebiegły i nie wolno nam tej złej
mocy ignorować!

Sam Pan Jezus nazywa szatana
„władcą tego świata”. Szatan od-
ważył się kusić na pustyni samego
Syna Bożego i posługując się ludź-
mi doprowadził do zadania Panu
Jezusowi śmierci. Nie może być
zbawiony, bo po prostu na własne

życzenie został pozbawiony nie-
ba. Aniołowie istnieją poza czasem
i przestrzenią. Są to duchy dosko-
nałe obdarzone rozumem i wolną
wolą, a w czasie gdy pełnią zlecone
im posłannictwo nazywa się ich
aniołami. Anioł znaczy „posłany”.

Każdy z nas ma swego ducho-
wego opiekuna przez całą ziemską
egzystencję. W życiorysie św. ojca
Pio czytamy, że był obdarzony da-
rem kontaktu z aniołami, z nimi
rozmawiał i dawał im polecenia,
jak żywym ludziom.

Wróćmy do praktyki z naszych
lat dziecięcych codziennego pole-
cania się opiece Anioła Stróża.

ks. E. Szymański

A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO

Syneczku maleńki jedyny – perełko
słoneczko moje
W Tobie spełniło się Słowo – dni
ufnej modlitwy mojej
Wspierać gestem niewinnym – innej
drogi nie szukam
Pokorne pytanie serca – do Ciebie
wiecznie ślę Boże
Kocham miłuję Tobie daruję –
dźwięk cichej melodii duszy
Wśród ciszy nocy jedynej nocy –
w spełnieniu wszystkich zamysłów.

Czas Adwentu to chwile pogłę-
bienia i umocnienia naszej wia-
ry; przygotowania miejsca słowem
i czynem; współuczestnictwa w ra-
dości spotkania z Bogiem Objawio-
nym w Dziecięciu Jezus.

Cud Betlejemskiej Nocy, w któ-
rym to Bóg przybiera postać naj-
mniejszej i bezbronnej istoty –
Niemowlęcia – które opuszczając
matczyne łono krzykiem oznajmia
zetknięcie się z chłodem tego świata.

Najdelikatniejsza Miłość oczeku-
je na spotkanie; od nas samych za-
leży w jakiej mierze jesteśmy zdolni
zaufać Bogu w naszej wędrówce ku
wieczności.

Na te święta Bożego Narodzenia
pragnę każdemu przekazać najser-
deczniejsze życzenia pokoju, radości
i nadziei, wszelakiego dobra.

Halina Kanka
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MODA NA RÓŻANIEC
Podwórko w Katowicach
Piotrowicach

Najpierw był Adaś. Gdy wia-
domość o Podwórkowych Kołach
Różańcowych Dzieci dotarła do Ka-
towic, pani Elżbieta Mańczyk po-
stanowiła modlić się w domu ze
swoim wnuczkiem. Wiedziała jed-
nak, że tak nie może być zawsze.
Jeśli w Katowicach też mają być
Podwórkowe Koła, dzieci powinno
być coraz więcej. Z tym wielkiego
problemu nie było. Pani Elżbieta
pracowała w przedszkolu. Wystar-
czyła rozmowa z siostrą katechetką,
zgoda rodziców i. . . dzieci przyby-
wało.

Pierwsza piętnastka
Na początku w przedszkolu zgło-

siło się 15 dzieci. Później dołączały
kolejne. – Pamiętam skupione twa-
rze sześciolatków przesuwających
paciorki różańca – wspomina pani
Elżbieta. Po miesiącu byli już pierw-
si animatorzy. Sandra i Alan sami
mogli prowadzić modlitwę. – Jedno
z pierwszych Kółek – dodaje pani
Elżbieta – prowadził mój wnuczek
Adaś. Później dołączyły Ania i Mo-
nika. Spotykaliśmy się w domach,
na podwórku i w przedszkolu. Do-
tarłam też do szkoły podstawowej.
Tam siostra katechetka i ksiądz
zachęcali dzieci do zakładania Kół
Różańcowych.

Trzy autobusy
Na I Ogólnopolską Pielgrzym-

kę Podwórkowych kół Różańcowych

Dzieci z Piotrowic do Częstochowy
wyjechał autokar pełen dzieci. Rok
później dzieci w wieku 5 –14 lat
pojechały na Jasną Górę w dwóch
autokarach. Monika i Ania ubrane
w śląskie stroje, Rafał w stroju gór-
nika zanieśli w darach ołtarza du-
ży różaniec, na którym zawieszone
były czerwone serduszka z wypisa-
nymi imionami dzieci z Piotrowic.
Z roku na rok dzieci przybywało.
Na III Ogólnopolską Pielgrzymkę
przyjechały 3 autokary.

U Ani i Marcina
Dzieci modlą się z rodzicami

w swoich domach rano lub wieczo-
rem. W każdy piątek, komu pozwa-
la czas, spotykają się w kościele
na Godzinie Miłosierdzia Bożego
i dziesiątkę różańca. Czasami pod-
czas Drogi Krzyżowej niosą świece
i krzyż. Zdarza się, że ktoś zapra-
sza dzieci do domu. – Pamiętam
spotkanie – pisze pani Elżbieta –
w wielopokoleniowej śląskiej rodzi-
nie, na które zaprosili nas Ania
i Marcin. Obecni byli dziadkowie,
rodzice, dzieci i wnuki oraz sąsiedzi.

oprac. Gabriela Szulik
„Mały Gość Niedzielny”

Kontakt z Madzią:
Magda Buczek
ul. Mikołowska 12,
43-173 Łaziska Górne;
e-mail: madzia@alpha.pl
www.pkrd.org.pl
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Prace przy wznoszeniu tej świą-
tyni trwają bez przerwy. W chwili
gdy piszę tę informację (18 listopa-
da) stan budowy jest następujący:

Ściany świątyni są obkładane
łupanym kamieniem oraz izolowa-
ne warstwą styropianu o grubości
8 cm. Kamień sięga już do wysoko-
ści balkonu kościoła. Do nadejścia
mrozów będzie kontynuowana ta
praca. Cały dach na kościele jest
odeskowany i pokryty papą, więc
pomieszczenia kościoła nie są już
zalewane wodą deszczową. Woda
nie przedostaje się też do przed-
sionka dolnej kaplicy, a mieliśmy
z tym kłopot po każdej ulewie.
Dach wieńczy mała wieża sygna-
turka. Trwają prace przy pokryciu
jej blachą. Krzyż na sygnaturce
wykonany ze stali nierdzewnej jest
darem pana Krzysztofa Leśniew-
skiego z Pruszcza Gdańskiego.

Po zamontowaniu krzyża, zo-
stała również zawieszona wiecha.
Z tej okazji w czwartek, 14 li-
stopada o godz. 15.00 (godzinie
miłosierdzia) odprawiłem w kapli-
cy budującego się kościoła Mszę św.
dziękczynną z udziałem budowni-
czych i mieszkańców Czerniewa
i Czerńca. Modliliśmy się za zmar-
łego śp. Franciszka Jaszewskiego,
który cały czas ten kościół budował.
Po Mszy świętej panie Maria Zu-
lewska i Urszula Kielas zaprosiły

budowniczych na kawę i upieczone
przez nie smaczne ciasto. „Trun-
ków” żadnych nie było, bo i ja
jestem dożywotnim abstynentem.

W firmie „Maszrol” zostały już
zamówione okna. Po wymierzeniu
i wykonaniu kosztorysu okazało
się, że będą nas kosztować nieba-
gatelną kwotę 27300 złotych. Obie-
cano je instalować od 4 grudnia.
Stąd ponawiam wielką prośbę do
parafian o pomoc w sfinansowaniu
okien. Koszt jednego okna waha się
w zależności od wymiarów od 580
złotych do 1300 złotych. Może ktoś
chciałby sfinansować jedno okno
rodzinnie czy grupowo, czy choćby
część okna. Do dnia dzisiejszego
zgłosiło się trzech ofiarodawców,
za co im składam serdeczne po-
dziękowanie.

Potrzebne są też drzwi, aby
można było na zimę zabezpieczyć
świątynię. Wiem, że pieniądze są
w kieszeniach dobrych i ofiarnych
parafian. Może drogą ofiary zło-
żonej na budowę kościoła Miło-
sierdzia Bożego zyskamy Jego mi-
łosierdzie, tak bardzo potrzebne
każdej duszy.

Pragnę tegoroczną „Pasterkę”
odprawić nie w kaplicy, lecz w głów-
nej części kościoła. Jezu ufam To-
bie, że się to uda!

ks. E. Szymański
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Budowa kościoła w Czerniewie, stan 25 listopada 2002 r. U góry: ponad dachem
nad nawą główną pojawiła się wieżyczka z krzyżem; poniżej: Zdzisław Jaszewski
maluje drewnianą konstrukcję nad prezbiterium.
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SZANSA DLA BANDZIORA
OJCIEC PROF. JACEK SALIJ, DOMINIKANIN

ODPOWIADA NA PYTANIA O MIŁOSIERDZIE BOŻE

– Czy miłosierdzie Boże polega
na tym, że Pan Bóg przebacza nam
grzechy?

– Nie tylko. Słyszałeś może
o Matce Teresie z Kalkuty?

– Oczywiście, to była taka zakon-
nica w Indiach, która opiekowała się
największymi nędzarzami. I w ślad
za nią wiele innych sióstr zakonnych
robi to samo.

– Widzisz, miłosierdzie Boże na
tym również polega, że Pan Bóg
pobudza różnych ludzi do tego, żeby
nie byli obojętni na cudzą biedę.
Dlatego w jednej litanii modlimy się:
„Od zaniedbania natchnień Twoich
– wybaw nas, Panie”.

– A jeżeli człowiekowi w biedzie
nikt nie pomoże, czy to znaczy, że Pan
Bóg nie okazuje mu miłosierdzia?

– Moja mama była podczas wojny
w niemieckim obozie pracy i po wie-
lu latach powiedziała: „Gdybym ja
wtedy wiedziała, że będzie mi aż tak
ciężko, chyba bym nie wytrzymała”.
Pan Bóg właśnie w ten sposób ulito-
wał się nad nią, że nie sparaliżowały
jej czarne myśli, jak w tym obozie
jest jej strasznie.

– Jednak niektórych ludzi czarne
myśli potrafią sparaliżować. Niektó-
rzy nawet popełniają samobójstwo.

– Przypominają mi się wtedy sło-
wa z Ewangelii: „Panie, gdybyś tu
był, mój brat by nie umarł”. Nam nie
wolno nikogo sądzić, ale jedno wiemy

na pewno: że jeśli wobec cudzej biedy
mamy twarde serce, a we własnej bie-
dzie poddajemy się rozpaczy, znaczy
to, że albo zapomnieliśmy o Bogu. . .

– Proszę nawet nie kończyć, to
już chyba zrozumiałem. Zwłaszcza że
główny problem, jaki mam z Bożym
miłosierdziem, jest inny.

– Mianowicie?

– Bóg jest miłosierny, bo przeba-
cza nam grzechy. A mnie się wydaje,
że nie każdy zasługuje na odpusz-
czenie grzechów. Gdyby sędziowie się
litowali nad różnymi bandziorami
i wypuszczali ich z więzienia, to też
byłoby nie w porządku.

– Nie wolno mylić miłosierdzia
z pobłażliwością. Nie musimy nawet
mówić o bandziorach. Chodzisz do
szkoły, zatem wyobraź sobie ucznia,
który w ogóle się nie uczy. Gdyby
jakiś nauczyciel patrzył na to przez
palce, krzywdziłby go. To żadne mi-
łosierdzie ze strony nauczyciela, że
nie zależy mu na uczniu, który nie
chce się uczyć.

– Ale co ten biedny nauczyciel ma
zrobić? Karać tego ucznia kolejnymi
dwójami i jedynkami? Gniewać się
na niego?Nie wierzę, żeby to pomogło.

– Zauważ, że gniew gniewowi
nierówny. Ktoś się gniewa, bo stra-
cił panowanie nad sobą. Jest jednak
również taki gniew, którego celem
jest przywołanie takiego dzieciaka
do porządku. Skoro inne metody nie
skutkują, to może jakimś mądrym
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gniewem uda się nauczycielowi skło-
nić takiego ucznia do nauki.

– Nauczyciel ma wtedy na celu
dobro tego ucznia.

– I ten cel wpływa na jego sposób
gniewania się. On stara się gniewać
w taki sposób, żeby ten uczeń poczuł,
że nauczycielowi chodzi naprawdę
o jego dobro. W tym przypadku na-
uczycielowi bardziej zależy na dobru
ucznia, niż jemu samemu.

– Miałem zapytać o to, jak po-
godzić gniew Boży z Jego miłosier-
dziem, ale teraz już to rozumiem.

– Kiedy ten niesforny dzieciak
zacznie się uczyć, nauczyciel będzie
się z tego cieszył może nawet bar-
dziej, niż cieszy się z tych uczniów,
z którymi nie ma żadnych kłopo-
tów. Jest w Ewangelii przypowieść
o Dobrym Pasterzu, który szuka za-
gubionej owieczki. Kiedy ją znalazł,
cieszył się nią bardziej niż wszyst-
kimi innymi owcami. Za pomocą tej
przypowieści Pan Jezus chciał nam
wyjaśnić czym jest Boże miłosierdzie.

– Jednak bandziorowi nie powin-
no się okazać miłosierdzia.

– Ciągle wracasz do tego bandzio-
ra. Przypomnij sobie, że Pan Jezus
okazał miłosierdzie nawet łotrowi,
który razem z Nim był ukrzyżowa-
ny. On naprawdę żałował za swoje
zbrodnie, a mękę, jaką musiał znieść,
przyjął jako pokutę za złe życie.

– Czy trzeba żałować za swoje
grzechy, żeby Pan Bóg okazał miło-
sierdzie?

– A jak Ty to Sobie inaczej wy-
obrażasz?

– Przecież może się zdarzyć czło-
wiek, który nie umie żałować. Czy

takiemu Pan Bóg nie okaże miłosier-
dzia?

– Spróbuję Ci to wytłumaczyć.
Panu Bogu nie podoba się zło, jakie
jest we, mnie. A dlatego Mu się nie
podoba, bo mnie kocha, bo Jemu
zależy na moim dobru. Otóż żal za
grzechy nie musi się wyrażać uczu-
ciem. Najważniejsze, żeby człowiek
powiedział Panu Jezusowi mniej wię-
cej tak; „Dzięki Ci za to, że moje
grzechy Ci się nie podobają. Wiem,
że słusznie Ci się nie podobają. Daj
mi tę łaskę, żebym również ja umiał
w sobie potępić to wszystko, co Ty
we mnie potępiasz”.

– Czyli trzeba przyznać Panu Je-
zusowi rację, że moje grzechy to jest
coś złego, że ja ich nie chcę.

– Dokładnie o to chodzi w żalu
za grzechy. A chciałbym Cię jeszcze
o coś zapytać.

– ??

– Czy słyszałeś o świętej Fausty-
nie Kowalskiej?

– To ta święta, dzięki której mówi
się teraz tak dużo o Bożym miłosier-
dziu.

– Orędzie, jakie otrzymaliśmy
dzięki świętej Faustynie, jest wspa-
niale streszczone w obrazie Pana
Jezusa Miłosiernego.

– Zawsze na takim obrazie jest
napis: „Jezu, ufam Tobie!”

– Serdecznie Ci radzę, włóż sobie
te słowa w sam środek swojego serca;
„Jezu, ufam Tobie!”

„Mały Gość Niedzielny”
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KRONIKA
nie tylko parafialna

3 listopada chrzest św. w naszym
kościele otrzymał Wojciech Szymon
Szynka z Czerniewa, syn Anny
i Pawła.

***
W listopadowym numerze „Ka-

ny” podaliśmy wstępne wyniki wy-
borów samorządowych z 27 paź-
dziernika br. Obecnie podajemy wy-
niki oficjalne, dotyczące wyborów
na terenie naszej gminy.

Radnymi gminnymi zostali wy-
brani (obok nazwiska liczba uzy-
skanych głosów i wiek radnego):
1) Przemysław Sautycz – 108 gło-

sów (41 lat)
2) Krystian Latoszewski – 58 (32)
3) Arkadiusz Karasek – 88 (27)
4) Longina Górnowicz – 67 (54)
5) Rita Lewandowska – 98 (50)
6) Tadeusz Mundrzyński – 123 (56)
7) Czesław Makowski – 65 (63)
8) Witold Gros – 247 (39)
9) Grzegorz Maliszewski – 94 (33)
10) Eugeniusz Markowski – 59 (57)
11) Andrzej Gralla – 179 (37)
12) StanisławDziemiński – 234 (47)
13) Jerzy Gębura – 144 (51)
14) Józef Sroka – 139 (55)
15) Zenon Orlikowski – 112 (41)

Radnymi powiatowymi w naszej
gminie zostali:
1) Dorota Bąk – 410 (40)
2) Jan Gryń – 321 (56)

W wyborach do Sejmiku Woje-
wódzkiego najwięcej głosów w na-
szej gminie otrzymali:
1) Tadeusz Hasse – 274

2) Maria Labuda – 249
3) Franciszek Marszk – 149
4) Ewa Kruglik – 119

W pierwszych bezpośrednich wy-
borach wójta gminy zdecydowanie
zwyciężył, w I turze wyborów, do-
tychczasowy wójt Błażej Konkol (34
lata), który uzyskał 2198 głosów
(75% ważnych głosów). Pozostali
kandydaci uzyskali:
� Sylwester Maliszewski (56 lat) –
471 głosów (16%)
� Andrzej Pyliński (49 lat) – 262
głosy (9%).
W wyborach wzięło udział

3001 mieszkańców na 6514 upraw-
nionych tj. ok. 46%, a więc trochę
powyżej średniej krajowej.

Najmłodszym radnym w naszej
gminie jest Arkadiusz Karasek –
27 lat, a seniorem wśród radnych
jest Czesław Makowski – 63 lata.
Średnia wieku radnych gminnych
wynosi około 45 lat. Sześcioro rad-
nych pełni równocześnie obowiązki
sołtysów w miejscu zamieszkania.

***
15 listopada, na I sesji Rady Po-

wiatu Gdańskiego, wybrano władze
wykonawcze powiatu oraz prezy-
dium rady. Starostą ponownie wy-
brano Bogdana Dąbrowskiego, je-
go zastępcą został Ryszard Świlski.
Nieetatowymi członkami Zarządu
Powiatu zostali wybrani Anna Bu-
rzymska i Leszek Nawrot. Prze-
wodniczącym Rady Powiatu wybra-
ny został Cezary Bieniasz-Krzywiec,
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W dniu chrztu św. Wojciech Szymon Szynka z Czerniewa wraz z rodzicami
i chrzestnymi.

Podziękowania byłemu przewodniczącemu Rady GminyMariuszowi Płotce składają
wójt gminy Błażej Konkol i przewodniczący rady Józef Sroka.
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Widok holu z I piętra w głównym budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich,
zdjęcie wykonano 25 listopada 2002 r.

Ełganowo, budynek świetlicy z żelbetowym stropem nad przyziemiem – stan w dniu
25 listopada 2002 r.
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a jego zastępcami Marian Cichon
i Andrzej Pastuszek.

***
18 listopada odbyła się inau-

guracyjna sesja IV kadencji Ra-
dy Gminy Trąbki Wielkie. Obrady
otworzył przewodniczący poprzed-
niej kadencji Marian Płotka, który
przekazał dalsze prowadzenie obrad
najstarszemu radnemu Czesławowi
Makowskiemu. Po krótkiej autopre-
zentacji wszystkich radnych odbyło
się uroczyste ślubowanie. Ślubowa-
nie złożył także wójt Błażej Konkol.

W programie sesji przewidziano
także wybory prezydium Rady oraz
powołanie komisji stałych i komisji
statutowej. Jedynym kandydatem
na przewodniczącego Rady był Józef
Sroka, który w głosowaniu tajnym
uzyskał 11 głosów i został wybra-
ny na tę funkcję. W wyborach na
wiceprzewodniczącego Rady kandy-
dowali Witold Gros z Sobowidza

i Tadeusz Mundrzyński z Mierze-
szyna. W tajnym głosowaniu wygrał
W. Gros, uzyskując 13 głosów.

Następnie radni zapisali się
do komisji stałych, których skła-
dy imienne zostały zatwierdzone
uchwałami Rady. Członkowie komi-
sji spośród siebie wybrali przewod-
niczących komisji, którymi zostali:
� Komisja Rewizyjna – Tadeusz
Mundrzyński
� Komisja Ekonomiczna – Stani-
sław Dziemiński
� Komisja Kultury – Przemysław
Sautycz
� Komisja Rolnictwa – Eugeniusz
Markowski.
Ponadto powołana została do-

raźna Komisja Statutowa, której
przewodniczył będzie Krystian La-
toszewski.

Oprac. S.D.

A sercami waszymi
niech rządzi
pokój Chrystusowy. . .

Kol. 3,15

Na radosne Święta Bożego Narodzenia składamy
naszym Czytelnikom najserdeczniejsze, z głębi serca

płynące życzenia. Niech gwiazda betlejemska opromieni
Bożym blaskiem wszystko co trudne, pełne troski

i niepokoju, a Nowy 2003 Rok niech będzie dla Was
znakiem błogosławieństwa Bożej Dzieciny.

Redakcja
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RELACJA Z POSIEDZENIA
Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W niedzielę, 24 listopada br.
Duszpasterska Rada Parafialna od-
była swoje kolejne robocze posiedze-
nie. Po modlitwie rozpoczynającej to
spotkanie ksiądz proboszcz E. Szy-
mański przypomniał tematy oma-
wiane na poprzednim posiedzeniu w
dniu 29 września br.

Głównym tematem obecnego po-
siedzenia było omówienie stanu bu-
dowy kościoła pw. Jezusa Miłosier-
nego w Czerniewie oraz różne spra-
wy bieżące, m. in. problem wywozu
śmieci z cmentarza i zamierzenia
duszpasterskie związane ze zbliżają-
cą się kolędą.

W sprawozdaniu omawiającym
bieżącą sytuację budowanego kościo-
ła w Czerniewie ks. E. Szymański
sporo czasu poświęcił trudnościom,
z jakimi spotyka się na co dzień.
Przedstawił poniesione dotychczas
wydatki oraz czekające nas pilne
zakupy. Gorąco dziękował wszyst-
kim ofiarodawcom, szczególnie tym,
którzy systematycznie, co miesiąc
składają ofiary na ten cel. Są też
tacy ofiarodawcy, którzy indywidu-
alnie, w miarę swoich możliwości
składają dodatkowe ofiary, by w ten
sposób włączyć się do pokrycia kosz-
tów okien. Ksiądz podkreślił, że
wszystkie pieniądze pochodzące ze
zbiórki w rodzinach, niedzielnej tacy
oraz ofiary za chrzty, śluby, pogrzeby
czy intencje mszalne nie pokrywa-
ją bieżących wydatków ponoszonych
przy budowie świątyni. Stąd apel do
wszystkich ludzi dobrego serca, by

wspierali, na ile tylko mogą, to wiel-
kie dzieło naszej parafii powstające
w Czerniewie.

W dalszej części spotkania radni
ponownie wrócili do sprawy wywo-
zu śmieci z cmentarza. Temat ten
był już poruszany przez radę przed
rokiem i do tej pory nie znaleziono
złotego środka. W toku dyskusji na
obecnym spotkaniu ponownie padły
dwie propozycje:
1. Raz w roku przeprowadzić zbiór-

kę pieniędzy w rodzinach z
przeznaczeniem na oczyszczanie
śmietników.

2. Pobierać opłaty od stawianych
pomników na ten cel.
Temat ten powraca, ponieważ do

tej pory wciąż ci sami parafianie z
poszczególnych wiosek wykonują te
prace, a ogół parafian się nie włą-
cza. Może czytelnicy „Kany” znajdą
jakieś rozwiązanie? Sprawa ta na
pewno wróci jeszcze pod obrady Ra-
dy Parafialnej.

W końcowej części obrad ksiądz
proboszcz nawiązał do zbliżającej się
kolędy w rodzinach, którą chciałby
przeprowadzić w pogłębionym duchu
religijnym, ponieważ zauważa ozię-
błość religijną panującą szczególnie
pośród młodych.

Radni modlitwą zakończyli to ro-
bocze spotkanie, planując następne
– już tradycyjnie – jako spotkanie
opłatkowe.

Józef Sroka
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z października to
RÓŻANIEC.
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 22 grudnia).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Stwórca świata. 2. Pierwszy Papież. 3. Prowadził NaródWybrany do Ziemi
Obiecanej. 4.Ksiądz wmundurze. 5. Jezus, to . . ., prawda i życie. 6. Poranna
modlitwa Kościoła. 7. Nowe tajemnice Różańca świętego. 8. Stworzona
z żebra Adama. 9. Msza święta. 10. 24 grudnia. 11. Niepokalane . . .

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2002

1. Za śp. Tadeusza Abrama,
godz. 800

Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Blokusów,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Mariannę i Aleksandra
Łęczyckich oraz śp. Teresę
i Henryka Bigusów oraz
śp. Czesławę i Franciszka
Koślickich, godz. 1100

Za śp. Franciszka
Jaszewskiego, godz. 1700

2. O zdrowie dla ojca rodziny
3. Za śp. Genowefę Dejlitko

(3. rocznica śmierci)
4. Za śp. Anielę Janus

(2. rocznica śmierci)
5. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Jolanty
– p. Kisickiej

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży

św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej

7. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Teresy od Dzieciątka
Jezus – p. Lewandowskiej

8. W intencji ofiarodawców
na budujący się kościół,
godz. 800

Za śp. Alfonsa Kornatha,
godz. 930 (Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin
Płockich i Lisów, godz. 1100

Za śp. Franciszka
Jaszewskiego, godz. 1700

9. O zdrowie dla ojca rodziny
10. Za śp. Henryka

Gołembiewskiego
11. Za śp. Grzegorza Sadocha
12. Za śp. Bronisława Zimnego

(13. rocznica śmierci)
13. Za śp. Barbarę Kromer
14. Za śp. Alfonsa, Martę

i Barbarę Zarzyckich oraz
śp. Jana i Martę Kąkolów

#

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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15. Za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów
(5. rocznica śmierci),
godz. 800

Za śp. Piotra i Leona
Cieszyńskich, godz. 930

(Czerniewo)
Dziękczynna w 80-lecie
urodzin Małgorzaty
Garczyńskiej, godz. 1100

O zdrowie dla ojca rodziny,
godz. 1700

16. Za śp. Zygmunta
Zarembskiego (11. rocznica
śmierci)

17. Dziękczynna w 40-lecie
urodzin Gabrieli Jagły

18. Za śp. Franciszka
Jaszewskiego

19. Za śp. Leona Zulewskiego
(1. rocznica śmierci)
i śp. Annę Zulewską

20. Za śp. Jana Świeczkowskiego
i zmarłych z rodzin
Świeczkowskich i Halbów

21. Za śp. Franciszka
Jaszewskiego

22. Za śp. Władysława Myszka
i zmarłych z rodziny Zielke,
godz. 800

Za śp. Helenę Rodę, godz. 930

(Czerniewo)
O zdrowie dla ojca rodziny,
godz. 1100

W intencji parafian,
godz. 1700

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Za śp. Jarosława
Żołędziewskiego i Jakuba
Bębenka (rano)
W intencji ofiarodawców
na budujący się kościół
(pasterka w Czerniewie)

25. W intencji parafian,
godz. 0000

Za zmarłych z rodzin Plaków
i Cymermannów, godz. 800

Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Krzysztofa
Niedźwiedzkich, godz. 1100

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

Za śp. Marię i Tadeusza
Kosikowskich, godz. 930

(Czerniewo)
Dziękczynna w 60-lecie
urodzin Moniki Bugi,
godz. 1100

27. Za śp. Dorotę Knapińską
(5. rocznica śmierci)

28. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Marii i Przemysława
Sautyczów i 18-lecie urodzin
Krzysztofa Sautycza

29. Za śp. Henryka
Gołembiewskiego, godz. 800

W intencji parafian,
godz. 1100

Za śp. Jolantę Kopicką,
godz. 1700

30. O zdrowie dla ojca rodziny
31. Za śp. Sylwestra Reimusa
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą:
2 grudnia: Patrycja Wendt i Klaudia Wiesława Jasińska
25 grudnia: Natalia Michalina Groszek

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny i Daniela Dąbrowskich
25 grudnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Wojciecha Raczkowskich
26 grudnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Rafała Runowskich
25 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Beaty i Wiesława Bąków
31 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Jadwigi i Mariusza Głowackich
25 grudnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Adama Kisickich
25 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli i Krzysztofa Niedźwiedzkich
25 grudnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Barbary i Marka Jagłów
26 grudnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Teresy i Józefa Surmów
25 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy i Grzegorza Czajków
31 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Władysława Głuchów
25 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii i Stanisława Kamińskich

Odeszli do Pana
16 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Kosikowskiej
19 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Leona Zulewskiego
20 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Karola Lewandowskiego
26 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Joachima Zielke
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


