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Matko Boża z Guadalupe,
Obrończyni

Nienarodzonych.
Przyczyń się za nami,

zachowaj wszystkie
dzieci: i te poczęte, które

dopiero mają się
narodzić, i te już
narodzone, przed

smokiem starodawnym,
szatanem. O, „Miażdżąca
Głowę Węża” – Guadalupe

– jak brzmi Twój
przesławny tytuł, bądź
naszą Wspomożycielką,

a Syn Twój, którego
niesiesz pod swoim

sercem, niech ukaże nam
pewną drogę do
zbawienia przez

nawrócenie i wyrzeczenie
się kamiennych bożków

nieprawości, dla których
na ołtarzach egoizmu

poświęca się bezbronne
i niewinne życia ludzkie.

Matko Boża z Guadalupe,
Módl się za nami!



POKŁOSIE KOLĘDOWE

Wizytę duszpasterską w rodzi-
nach rozpocząłem 27 grudnia 2002
roku, a zakończyłem w niedzielę
26 stycznia 2003 roku. W tym cza-
sie odwiedziłem 559 rodzin – przy
czym niektóre „rozbudowane” ro-
dziny przyjmowały kapłana wspól-
nie. Z różnych przyczyn nie byłem
w 29 rodzinach: z powodu zamknię-
tych drzwi, nieobecności domowni-
ków lub „witających” u wejścia
psów zamiast gospodarzy. Trzeba
podkreślić, że w zasadzie z roku na
rok rodziny są lepiej przygotowa-
ne do kolędy. Domy są schludne,
mieszkania uprzątnięte, domowni-
cy odświętnie ubrani. W tym roku
zastałem tylko dwóch parafian bę-
dących pod wpływem alkoholu. Jest
też coraz mniej panów „uciekają-
cych” przed kolędą.

Wszędzie był na nakrytym sto-
le krzyż, świece, Pismo Święte,
różaniec i prawie wszędzie wo-
da święcona z kropidłem. W wie-
lu mieszkaniach zapraszałem małe
dzieci do przewodniczenia w mo-
dlitwie na różańcu. Ogólnie czyniły
to z wielkim przeżyciem, no i tre-
mą. Na pewno zapamiętają to na
długo. Jestem pełen uznania dla
tych parafian, którzy ze względu
na kolędę brali zwolnienie z pracy
lub się w niej zamieniali. Ale też
jest prawdą i to, że w okresie kolę-
dowym, więcej parafian – z obojęt-
nych religijnie rodzin – uczestniczy
w niedzielnej Mszy św., by ksiądz

nie mówił, że nie „chodzą” na
niedzielną Eucharystię. Po zakoń-
czeniu kolędy mają z tym spokój aż
do następnego roku.

Ponieważ wkrótce zamierzam
rozpocząć nawiedzanie rodzin
przez obraz Miłosierdzia Bożego –
informowałem o tym rodziny i za-
znaczałem w zeszycie potwierdze-
nie woli przyjęcia obrazu Chrystusa
Miłosiernego. Niezależnie od fak-
tycznej czynnej pomocy finansowej
w budowie świątyni ku czci Miło-
sierdzia Bożego, poprzez odmówie-
nie części koronki do Miłosierdzia
Bożego starałem się w każdej ro-
dzinie wyrazić podziękowanie za
jakąkolwiek okazywaną pomoc.

W czasie kolędowania przy-
szło mi się przez ponad tydzień
zmagać z gorączką, która opornie
ustępowała. Wyrażam wdzięczność
panu dyrektorowi gimnazjum, że
w związku z tym zwolnił mnie na
kilka dni z zajęć szkolnych.

Szczególne podziękowania kie-
ruję do Nadzwyczajnych Szafarzy
Eucharystii, którzy od kilku lat tak
wspaniale uczestniczą w kolędzie.
Nigdy pod ich adresem nie sły-
szałem żadnego zastrzeżenia. Nie
tylko uczestniczą wmodlitwie i czu-
wają, bym zdążył odwiedzić wyzna-
czone na dany dzień rodziny, ale
są przy tym nadzwyczaj dyskretni
i taktowni. Tu muszę się pochwalić,
że mamy – jak mało która parafia
– aż ośmiu szafarzy.
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Wam drodzy Parafianie serdecz-
nie dziękuję za złożone podczas ko-
lędy ofiary na budujący się kościół
Miłosierdzia Bożego w Czerniewie.
Uważam za cud Miłosierdzia Bo-
żego, że w tym trudnym i peł-
nym zubożenia czasie, świątynia
ta „rośnie” dzięki niezwykłej ofiar-
ności Waszych wspaniałych serc.
Zawsze modlę się za ofiarodawców
tego kościoła. Jestem pewien, że
Bóg „bogaty w miłosierdzie” hojnie
Wam drodzy Parafianie wynagro-
dzi za wspieranie tego dzieła. Nie-
raz mówiłem, że jeśli wspieramy
budowę kościołów na Wschodzie,
dlaczego nie mamy wspierać bu-
dowy we własnej parafii? Dobrze,
że moi parafianie przyzwyczaili się
przekazywać kopertę z ofiarą sza-
farzowi, a nie księdzu, bo ofiar tych
nie biorę dla siebie. Zauważyłem,
że tylko jeden z szafarzy zabierał
kopertę ze stołu, ale na przyszłość
wolimy, by ofiara przeznaczona na
kościół była szczera i wręczona.
Piszę o tym, gdyż zauważyłem, że
były rodziny, które położonej na
stole koperty nie dały (np. przez
zapomnienie), choć mogły ją prze-
kazać do następnego mieszkania
lub w niedzielę na tacę. Tak uczy-
niła pani Garczyńska z Kleszczewa.
Nie miała jeszcze renty, przeprosiła
i w niedzielę utrudzona wiekiem,
podpierając się laską przyszła do
zakrystii z ofiarą kolędową na ko-
ściół. Byłem do głębi wzruszony jej
postawą.

Podzielę się zabawną „cieka-
wostką”. W pewnej rodzinie po-
chwaliłem mamę i dzieci dobrze

wychowane. Mama dyskretnie za-
brała ze stołu kopertę i w kuchni
coś do niej dołożyła. Pomyślałem:
gdyby tak wszędzie chwalić? Ogól-
nie stwierdzam postępujące ubó-
stwo w rodzinach. Były dni, gdy
prawie połowa odwiedzonych ro-
dzin nie miała pieniędzy na ofiarę
kolędową. W bardzo wielu rodzi-
nach otrzymałem na kolędzie w ko-
percie 10 złotych, a najczęściej dwa-
dzieścia. Codziennie jednak około
czterech do pięciu rodzin w ogóle
nie składało ofiary. Piszę o tym dla-
tego, że istnieje przekonanie: „Jeśli
dałem, to wszyscy też dali”. Tak
nie jest.

W rodzinach wiele matek, a cza-
sem i ojców zachęcałem do włą-
czenia się do Żywego Różańca.
Najczęściej reakcja była negatyw-
na. Tłumaczyli, że Matkę Bożą
czczą, różaniec odmawiają, jednak
nigdy nie ma ich na Nowennie
do Matki Bożej, na nabożeństwie
różańcowym w październiku, czy
nabożeństwie majowym. Cóż to za
Sanktuarium Maryjne, w którym
nie będzie Żywego Różańca, a na
Maryjnych nabożeństwach w ko-
ściele będzie panowała pustka!?
Czy tak parafianie rozumieją tro-
skę o szerzenie kultu Matki Bożej
w naszym Sanktuarium?

Po ogłoszeniu przez Ojca Świę-
tego nowej części różańca i usta-
nowieniu obecnego roku Rokiem
Różańca wypada, abyśmy tę modli-
twę pokochali. Trzeba powiększyć
róże z 15 osób do 20. Winniśmy
też modlitwą różańcową wspierać

3



Ojca Świętego, wyrażając w ten
sposób dług wdzięczności za koro-
nację Cudownego Obrazu M. Bożej
Trąbkowskiej.

Drodzy Parafianie, proszę przy-
jąć moje serdeczne podziękowanie
za przyjęcie mnie w Waszych do-
mach, za okazywaną comiesięczną
pomoc na budowę kościoła w Czer-
niewie, za przywiązanie do „swoje-
go” kościoła w Trąbkach Wielkich,
za Waszą niesłabnącą mimo biedy
ofiarność. Pozwólcie, że jeszcze po-
informujęWas, na co przekazywane
są Wasze ofiary, poza utrzymaniem
parafii. Są one przeznaczone na:
seminarium duchowne, kurię me-
tropolitalną, misje, świętopietrze,
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Kościół na Wschodzie, Fundację
Nowego Tysiąclecia, podatki.

Są to wydatki znaczące. Da-
nina na utrzymanie seminarium

i na kurię oraz podatek do urzę-
du skarbowego zależą od liczby
mieszkańców parafii, również tych,
którzy są innego wyznania lub są
wrogo nastawieni do Kościoła. Czy
to nie paradoks?

Kończąc omówienie tegorocznej
kolędy dopowiem, że część domów
w Ełganowie znajduje się na tak
zwanych „anzydlerach”. Kto wie,
gdzie w Ełganowie są anzydle-
ry? I jeszcze jedno spostrzeżenie:
Większość psów z terenu całego
województwa pomorskiego zgroma-
dzona jest na osiedlu w Trąbkach
Wielkich.

Tak więc omówienie kolędy roz-
począłem od wyrażenia uznania
dla dobrze przygotowanych rodzin
i mieszkań, a kończę na „psach”!

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2003

2 lutego: Uroczystość
Ofiarowania Pańskiego

Ml 3,1 – 4
Hbr 2,14 – 18
Łk 2,22 – 40

„Światło na oświecenie pogan”
W Dzieciątku, które „rodzice

przynieśli do Jerozolimy, aby je
przedstawić Panu”, sam Bóg przy-
chodzi do swego domu, wkracza do
swej Świątyni, aby oczyścić i zbawić
swój Lud. Gdy Maryja spełnia prze-
pisany Prawem obrzęd, dokonuje

się pierwszy akt ofiarowania Jezusa
Ojcu, ofiarowania, które dopełni się
na krzyżu, dla naszego zbawienia.
Maryja już teraz zostaje włączona
w Mękę Swego Syna i całe Jego
dzieło Odkupienia, „a Twoją duszę
miecz przeniknie”.

9 lutego: 5. niedziela zwykła

Job 5,1 – 4.6 – 7
1 Kor 9,16 – 19.22 – 23
Mk 1,29 – 39

4



„Udał się na miejsce pustynne i tam
się modlił”

Wejdź do kościoła, który lubisz.
Usiądź wygodnie. Niech cię ogarnie
świętość tego miejsca. Dla ciebie
zostało ono zbudowane. Potrzebne
ci jest do życia tak jak twój dom
mieszkalny, jak twoje miejsce pracy.

Wejdź do kościoła, aby się mo-
dlić. Abyś się uratował od szaleństw
tego świata: od zafascynowania pie-
niądzem i władzą, od żądzy posiada-
nia rzeczy i ludzi. Abyś odbudował
właściwą hierarchię wartości. Abyś
powrócił do prawdziwego chrześci-
jaństwa, abyś się uchronił od scho-
rzeń psychicznych i od schorzeń
fizycznych.

Wejdź do kościoła i módl się do
Boga. Powtarzaj: Ty jesteś ciszą,
albo: Ty jesteś pokojem, albo: Ty
jesteś światłością, albo: Ty jesteś
miłością, albo: Ty jesteś przeba-
czeniem. Aż opadną z ciebie za-
spieszenia, napięcia, niepokoje. Aż
przestaniesz się bać, złościć, niena-
widzić, przeklinać. Aż zjednoczysz
się z Nim, który jest Ciszą, Po-
kojem, Światłością, Przebaczeniem,
Miłością.

Wchodź do kościoła codziennie,
aby się modlić.

16 lutego: 6. niedziela zwykła

Kpł 13,1 – 2.45 – 46
1 Kor 10,31 – 11,1
Mk 1,40 – 45

„Przyszedł do Niego trędowaty”
Przychodzimy do Jezusa w nie-

dzielę na Mszę świętą, aby nas
uleczył. Jak ten trędowaty. Jeszcze
nie wiemy; czy to sam początek
choroby, czy ona już jest bardzo

zaawansowana, ale świadomi tego,
że On może nam pomóc.

Opada z nas pancerz, w który się
opinamy codziennie przed atakiem
ludzi i stajemy przed Nim bezbron-
ni, otwarci; czekając, aby On położył
na nas swoje ręce i powiedział: Chcę,
bądź oczyszczony.

Przychodzimy do Jezusa w każ-
dą niedzielę do kościoła świadomi
tego, że jeśli nawet nie jesteśmy
chorzy, to możemy nimi stać się za
chwilę. Świadomi, że nie ma takie-
go człowieka, któremu nie groziłby
grzech. Żeby Jezus położył na nas
swoje ręce i uchronił nas od złego.

23 lutego: 7. niedziela zwykła

Iz 43,18 – 19.21 – 22.24b – 25
2 Kor 1,18 – 22
Mt 2,1 – 12

„Przyszli z paralitykiem”
Litość mieć. Nie miłość, nie po-

dziw, oczarowanie, zachwyt pięk-
nem człowieka, ale litość. Współ-
-czucie dla tego kto chory, ułomny,
znękany, porzucony, zagubiony, bez-
radny. Dla tego kto ograniczony, głu-
pi, prostacki, nieznośny, nachalny,
uporczywy, niedelikatny, natrętny.
Dla tego kto brzydki, niezgrabny,
nieśmiały, zakompleksiony. Dla te-
go kto niewychowany. Litość mieć.
Współczucie. Mieć spokój, opano-
wanie, cierpliwość, wyrozumiałość.
Pomóc mu – na ile nas na to stać –
aby podniósł się, wyprostował, roz-
winął. Pomóc mu, aby – na ile go
na to stać – dojrzał do pełni swego
człowieczeństwa.

Oprac. ks. E. Szymański

5



NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Architektura renesansu

Ojczyzną architektury renesan-
su są państwa włoskie. Styl ten
narodził się we Florencji, stolicy
Toskanii, która jest kolebką nowo-
żytnej architektury i sztuki. Włoski
termin „rinascimento” oznacza od-
rodzenie, odtworzenie stylu staro-
żytnych Rzymian. Historycy i teore-
tycy sztuki do dziś toczą spory nad
fenomenem Florencji w dziejach
nowożytnych. W tym mieście pra-
cowało tylu genialnych architektów,
malarzy i rzeźbiarzy, że można by
nimi obdzielić wielkie państwa. Ród
Medyceuszy dbał, aby artyści mieli
we Florencji najlepsze warunki do
pracy. Byli oni nie tylko najbogatszy-
mi ludźmi ówczesnego świata, ale
co ważniejsze hojnymi opiekunami
utalentowanych, ubogich artystów.
To Wawrzyniec Wspaniały Medici
zwrócił uwagę na małego chłopca,
który w jego ogrodzie rzeźbił głowę
fauna. Tym małym chłopcem był
Michał Anioł.

Za pierwszy kościół renesanso-
wy uważana jest florencka katedra
Santa Maria del Fiore, mimo że
zaczęto ją wznosić już w 1296 roku.
Olbrzymie trudności sprawiło na-
krycie kopułą prezbiterium katedry.
Filippo Brunelleschi (1377 – 1446)
przedstawił niezwykły projekt ko-
puły, który miał przykryć świątynię.
Proponowana przez innych archi-
tektów budowa przy użyciu tra-
dycyjnych rusztowań okazała się
niemożliwa. W całej Toskanii nie

było tyle drewna, aby wznieść ta-
kie rusztowania. Giorgio Vasari w
„Żywotach najsłynniejszych mala-
rzy, rzeźbiarzy i architektów” za-
notował słowa, jakie wypowiedział
Brunellschi do komisji konkurso-
wej, która miała zdecydować o losie
kopuły „Panowie opiekunowie te-
go kościoła! Nie ulega wątpliwości,
że wielkie sprawy nastręczają wiel-
kie trudności i jeżeli tak jest, to
w tym wypadku trudności może są
większe, niż sądzicie. Nie jest mi
wiadome, by nawet starożytni wy-
prowadzili kiedykolwiek tak śmiałe
sklepienie (. . .) A jednak pamięta-
jąc, że jest to kościół poświęcony
Bogu i świętej Dziewicy, ufam, że
nie opuszczą oni dzieła stawianego
ku Ich czci i że wspomogą wiedzę
tam, gdzie jej braknie i wzmogą siły
i umiejętności autorów”. Następ-
nie w liście skierowanym do ma-
gistratu pisał: „Zdecydowałem się
zasklepić wnętrze kopuły w sposób
zaostrzony, z żebrami wyrastają-
cymi ze ściany bębna i dać im
wymiar zaostrzony począwszy od
trzech czwartych przekroju kopu-
ły, gdyż jest to łuk, który ma się
piąć w górę”. Prace trwały od 1420
do 1434 roku. Ośmioboczna kopuła
mierzy 42 – 45,5 metra rozpiętości
i 32 metry wysokości, a sięga 114
metrów ponad posadzkę katedry.
Dla porównania antyczny rzymski
Panteon ma 43 metry rozpiętości,
a kopuła św. Piotra w Rzymie „tyl-
ko” 42,5 metra. Według projektu
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Po lewej: Rzym, S. Pietro in Montorio (Tempietto), 1502, Bramante. Część
centralna nakryta kopułą, wokół cylindryczne obejście, na wzór antycznych świątyń
kolistych, otoczone wieńcem kolumn doryckich, wspierających taras z balustradą.
Zwieńczenie późniejsze. Plan ukazuje budowlę pośrodku przewidywanego pierwotnie
kolumnowego dziedzińca.

Po prawej: Todi, kościół S. Maria dela Consolazione, 1508 – 1608, naśladowca
Bramantego. Przykryty kopułą kwadrat z czterema półkolistymi bądź poligonalnymi
apsydami (tetrakonchos). Elewacje i bęben dzielone pilastrami. Ten położony na
wzniesieniu kościół uważany jest za najbardziej konsekwentną budowlę centralną
dojrzałego renesansu.
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Brunellschi’ego wzniesiono następ-
nie kościół San Lorenzo, Santo –
Spirito i kaplicę Pazzich. Wszystkie
te budowle powstają oczywiście we
Florencji.

Inny artysta włoskiego renesan-
su Donato Bramante (1444 – 1514)
buduje w Rzymie w 1502 roku
pierwsze dzieło dojrzałego renesan-
su, okrągłą Tempietto (z wł. świą-
tyńka) przy San Pietro in Monto-
rio. W tym miejscu według trady-
cji ukrzyżowano św. Piotra. Kiedy
Bramante wznosił swą świątynię,
znajdowała się ona na dziedzińcu
klasztoru Franciszkanów na Zaty-
brzu. Mała, zbudowana na planie
koła budowla otoczona była toskań-
sko – dorycką kolumnadą. Było to
świadome naśladowanie antycznego
sanktuarium Sybilli w Tivoli. Plan
oparty na kole odpowiadał ideałom
starożytnym i wczesnorenesanso-
wym. Prawdopodobnie to Braman-
te był projektodawcą kościoła Santa
Maria della Consolazione w Todi,
który według znawców jest „naj-
czystszym wcieleniem renesansowej
idei świątyni na planie central-
nym”. Jest to budowla niezwykle
harmonijna, doskonale wyważona
i wytworna w szczegółach. Najważ-
niejszy kościół katolickiego świata,
bazylika św. Piotra w Rzymie, to
również dzieło renesansu. Realiza-
cję rozpoczął Bramante, a kontynu-
ował Michał Anioł. Nowa świątynia
powstała na zamówienie papieża Ju-
liusza II i była budowana od 1506
roku przez następne 150 lat.

W Polsce najwybitniejszym przy-
kładem architektury renesansu jest
kaplica Zygmuntowska na Wawelu.
Gdy Michał Anioł budował w San

Lorenzo, we Florencji mauzoleum
Medyceuszy, w Krakowie na zlece-
nie Zygmunta Starego syna Kazi-
mierza Jagiellończyka inny floren-
tyńczyk Bartolomeo Berrecci wzno-
sił mauzoleum Jagiellonów. Kapli-
ca jest zbudowana zgodnie z my-
ślą kompozycyjną, rozwiniętego to-
skańskiego renesansu. Zewnętrzna
kopuła kaplicy Jagiellonów pokryta
jest prawdziwym złotem.

Cechy charakterystyczne archi-
tektury renesansu to:
� budowle centralne, przykryte ko-
pułą,
� nawiązywanie do wzorów rzym-
skich, greckich, hellenistycznych,
a nawet bizantyjskich,
� stosuje się kolumny według an-
tycznego porządku,
� buduje się świątynie jako kopuło-
we budowle podłużne,
� kasetonowe stropy,
� arkadowe nawy,
� kopuła spoczywa na bębnie i jest
zwieńczona latarnią,
� okna są okrągłe lub półkoliste,
a w dojrzałej formie prostokątne,
� fasady kształtowane są przez ko-
lumny i pilastry,
� fasady uskokowe, o złamanych
szczytach.
W Polsce nie ma klasycznych

kościołów renesansowych.
Renesans przekształcać się bę-

dzie w manieryzm i barok. Włoscy
architekci odrodzili dorobek staro-
żytnych mistrzów i zainspirowali
całą ówczesną Europę do poszuki-
wania nowych form budowy chrze-
ścijańskich kościołów.

Mariusz Paradecki
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OCZAMI GIMNAZJALISTÓW

Zwyczaje bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie to piękny okres
roku kościelnego. Każdy w tym cza-
sie jest zabiegany, zagubiony, zajęty
przygotowaniami do świąt, a nikt
nie myśli o tym, co w tym okresie
najważniejsze, o Narodzeniu Syna
Bożego Jezusa. Dla niektórych ludzi
to czas spotkań, prezentów, ale dla
niektórych to okres zwykły. Dzisiej-
sza wiara ludzi jest płytka, słaba. . .

Jednym z najstarszych i najważ-
niejszych zwyczajów jest choinka.
W każdym domu na okres świąt
ubiera się choinkę, która stroi część
domu na tę wielką uroczystość. Wie-
czorem domownicy zabierają się do
strojenia jej, obwieszają ją bomb-
kami, lampkami, łańcuchami, ko-
lorowymi bibułkami własnoręcznie
zrobionymi. W dzień przed wigilią
kobiety przygotowują potrawy, pieką
ciasta i inne smakołyki.

24 grudnia, czyli w wigilię od
rana w domu panują nastroje we-
sołe, każdy coś przygotowuje. Dzieci
przynoszą siano, inne nakrywają do
stołu. Podczas wigilijnego wieczoru
nikt nie powinien być sam, jeśli w są-
siedztwie ktoś zna samotną osobę,
to powinien ją zaprosić.

Nadchodzi upragniony wieczór,
wszyscy odświętnie ubrani, wszystko
przygotowane. Stół nakryty 12 po-
trawami, jedno miejsce wolne, na ta-
lerzyku leży sianko i opłatek. Z chwi-
lą gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka,
wszyscy zasiadamy do stołu, głowa
rodziny czyta fragment Pisma św.,

potem życzenia Bożonarodzeniowe
od ks. proboszcza. Wspólnie zaczy-
namy posiłek, od ciepłego barszczu
z uszkami, który jest jedną z pod-
stawowych potraw tej wigilijnej wie-
czerzy. Do 12 potraw m. in. należą:
ryby, grzyby, śledzie, nie ma żadnego
wyrobu mięsnego. Po spożyciu kola-
cji wszyscy wspólnie śpiewają kolędy
i pieśni Bożonarodzeniowe. Potem
sprawdzamy czym nas obdarował
Gwiazdor. Przy choince śpiewane są
kolędy.

W późnych godzinach wieczor-
nych wszyscy udają się na Pasterkę
do pobliskiego kościoła czy kaplicy.
Tam wszyscy ludzie składają so-
bie życzenia. Po powrocie z kościoła
wszyscy są zmęczeni i kładą się spać.

Czas świąteczny obejmuje dwa
kolejne dni po wigilii, 25, 26 grudnia,
w których każdy odwiedza rodzinę,
przyjaciół. Ale także w te dni należy
być w kościele na Mszy świętej, gdyż
jest to uczczenie tego święta.

Od 26 grudnia do 6 stycznia jest
tak zwany okres kolędowania, gdzie
dzieci chodzą przebrane za trzech
króli, mają gwiazdę, szopkę i chodzą
po domach i śpiewają domownikom
kolędy, nawiedzają ich.

I tak kończy się okres świąt
Bożego Narodzenia i zaczyna się
znowu nowy okres oczekiwania na
Zmartwychwstanie, ale dopiero pod
koniec kwietnia nadejdą nowe święta
Wielkiejnocy.

Aleksandra Ptach, kl. III
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Obyczaje świąteczne

Wśród wigilijnych zwyczajów
jest wiele takich, o których dzi-
siaj już się nie pamięta albo są
obchodzone tylko w nielicznych do-
mach. Inni obchodzili je zasobnie
a drudzy skromnie, w zależności od
dostatku.

Dziś ludzie obchodzą wigilię za-
siadając do stołu z dwunastoma
potrawami, które wróżyły dawniej
dostatek przez cały rok. Lecz przed-
tem na stół kładziono obrus, który
nie mógł mieć ani jednej plamki
oraz sianko pod obrusem.

Potrawy składały się z ryb, wa-
rzyw i pierogów oraz wypieków
i ciast. Do stołu były podawane
także sztućce i osobny talerz dla
człowieka, który by w ten dzień
zabłądził i pytał o drogę.

Dawniej mówiono, że jeśli do
stołu nie zasiądzie parzysta licz-
ba osobników to będzie to przy-
nosiło nieszczęście. W każdym do-
mu znajdowała się choinka ubrana
w łańcuchy, różnego koloru bombki
i kolorowe światełka. Na czubek
nakładano gwiazdę. Wigilia to dzień
pojednania się z wszystkimi ludźmi
– na znak pojednania jeden z do-
mowników po przeczytaniu pisma
św. zaczynał dzielić opłatek.

Po wieczerzy cała rodzina idzie
na pasterkę.

A następnego dnia odwiedzają
się nawzajem.

Agnieszka Ziemann, kl. III

Św. Franciszek z Asyżu

Franciszek urodził się w zimie
na przełomie lat 1181 – 1182. Rodzi-
cami jego byli: bogaty kupiec Piotr

Bernardone i Joanna, nazywana
także Pica. Jakby na znak szczegól-
nego wybraństwa Bożego przyszedł
Franciszek na świat w stajni znaj-
dującej się na parterze ojcowskiego
domu. W drugiej połowie trzynaste-
go wieku urządzono w tym miej-
scu Oratorium Dzieciątka Jezus św.
Franciszka. W latach swojej młodo-
ści Franciszek poznał, co to prze-
pych i jaką wartość ma pieniądz.
Dzięki bogactwu zyskał powszechne
uznanie i wielu przyjaciół.

Jako osiemnastoletni młodzie-
niec brał udział w wojnie przeciw
Perugii. Dostał się wówczas do nie-
woli, w której przebył rok.

Podczas długiej choroby pojawi-
ły się u Franciszka pierwsze oznaki
poważnego i długiego kryzysu du-
chowego, który w latach 1205 –1209
powoli dojrzewał i znalazł wyraz
w przyjętym później zwięzłym pro-
gramie franciszkańskim.

Od tego czasu datują się fakty,
które miały niewątpliwie decydu-
jący wpływ na dokonanie wyboru
drogi życia przez Franciszka. Do
faktów tych należą: ostateczna re-
zygnacja z kariery wojskowej, aby
zaciągnąć się na służbę Chrystu-
sa (po tajemniczym śnie w Spoleto
1205 r.); słowa Chrystusa z Krzy-
ża w kościele św. Damiana (1206),
który polecił Franciszkowi napra-
wić swój Kościół: „Franciszku, idź
napraw mój dom, który rozpada
się w gruzy”; wyrzeczenie się dóbr
ojcowskich (1207) i decyzja obra-
nia życia w bezwzględnym ubóstwie
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zasugerowanym mu przez czyta-
ną Ewangelię podczas Mszy świętej
w Kościółku św. Mikołaja.

„Nie bierzcie nic na drogę: ani
laski, ani torby podróżnej, ani chle-
ba, ani pieniędzy, nie miejcie też po
dwie suknie” (Łk 9,3).

Od tego czasu „to, co przedtem
wydawało się Franciszkowi słodkim
i przyjemnym, stało się dla niego
nieznośne i gorzkie, a przeciwnie
wielką słodycz i radość sprawiały
mu rzeczy, które przedtem budziły
w nim wstręt i odrazę”. Wystawiał
się na szyderstwo swoich współ-
obywateli i na okrutne urągania
dzieci. Wszyscy uznali go za po-
myleńca. Nie stronił już więcej od
trędowatych, ale się nad nimi na-
chylał i całował ich. Nie wytykał
nikomu wad, ale uważał siebie za
grzesznika, który musi sam się po-
prawić. Siła jego przykładu bardziej
poruszyła współczesnych ludzi niż
działalność jakiegokolwiek innego
reformatora.

Na przestrzeni niewielu lat, jakie
nastąpiły po jego nawróceniu, prze-
nika on i porusza wszystkie warstwy
społeczne, w sercach przygnębio-
nych wznieca płomień miłości gło-
szonej przez Jezusa Chrystusa, jed-
na ludzi i władze, sprowadza umy-
sły zdziczałe na drogę uprzejmości,
delikatności, przedkłada społeczno-
ściom i poszczególnym ludziom po-
słannictwo zbawiciela streszczając
je w krótkim życzeniu francisz-
kańskim: „Pokój i dobro”. Głosił
kazania o pokoju i wzdychał za
pokojem – źródłem wszelkiego do-
bra „czyniący pokój wobec tych,
„którzy nienawidzą pokoju” – jak

określił go jego pobożny biograf, św.
Bonawentura.

W tej epoce franciszkanizmu,
której nie można przemilczeć, wo-
kół Franciszka zgromadziło się je-
denastu pierwszych uczniów. Miej-
scem ich zamieszkania było Rivo-
borto, gdzie żyli w heroicznym ubó-
stwie i wyrzeczeniu. Tutaj narodził
się Zakon Franciszkański (1209)
z pierwszą regułą zatwierdzoną ust-
nie przez papieża Innocentego.

Po tym okresie następuje okres
działalności apostolskiej, która pro-
mieniowała z Porcjunkuli, gdzie
Franciszek zamieszkał ze swoimi
uczniami w 1211 r. Tu miało miejsce
założenie w 1212 r. zakonu Klarysek
– drugiego zakonu franciszkańskie-
go; stąd szły misje w dalekie kraje,
zapoczątkowane w 1213 –1214 r.
W 1216 r. ustanowiono odpust Por-
cjunkuli, w 1219 r. Franciszek wy-
jechał stąd na Wschód; tu też miały
miejsce pierwsze wielkie kapituły.

Pod koniec roku 1221 św. Fran-
ciszek wchodzi w nową fazę ascezy.
Stopniowo wycofuje się z działal-
ności apostolskiej, aby oddać się
intensywnie życiu pokuty i kontem-
placji. Na dwa lata przed śmiercią,
17 września 1224 roku, na Górze La
Verna stał się Franciszek godnym
otrzymania na swoim ciele świę-
tych znaków, pięciu ran Chrystusa
ukrzyżowanego – stygmatów.

„Miłość Chrystusa – wyjaśnia
sam św. Bonawentura – opanowała
do tego stopnia umysł Franciszka,
że jego duch cierpiał w ciele”. Od
tego dnia świat i wszystkie stwo-
rzenia przemieniły się dla Fran-
ciszka. „Przeżywa z najwyższym
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uczuciem i niewysłowionym przeję-
ciem dobroć Boga, które przelewa
się licznymi potokami na poszcze-
gólne stworzenia. Jak gdyby sły-
szał prawdziwą harmonię brzmiącą
cudownym akordem między natu-
rą stworzeń a ich spontanicznymi
uczynkami. Wzywa je, by chwaliły
Pana, który je stworzył, nazywa je
braćmi i siostrami, ponieważ duch
jego przeżywający odtąd radość wy-
pływającą z wolności dzieci Bożych,
umie wnikać w tajemnicę stworzeń
lepiej niż jakikolwiek poeta czy my-
śliciel”. W ten sposób narodziła się
Pieśń słoneczna. To jest ostatni je-
go śpiew. „Ten, który doszedł do
takich szczytów – mówi jego pierw-
szy biograf bł. Tomasz Celano –
jest już współobywatelem aniołów,
od których oddziela go tylko ściana
ciała”.

3 października 1226 r. Franci-
szek, który powrócił do Porcjunkuli,
umiera, podczas gdy bracia śpiewa-
ją psalm: „Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana”. (Ps. 141.1).

Róża Wojtas, kl. III

Lata dziecięce siostry Faustyny.
Dom rodzinny

Siostra Faustyna przyszła na
świat 25 sierpnia 1905 roku, jako
trzecie z dziesięciorga dzieci w bied-
nej rodzinie chłopskiej zamieszkałej
we wsi Głogowiec. Na chrzcie świę-
tym w kościele parafialnym w Świ-
nicach koło Łodzi otrzymała imię
Helena.

Rodzina Kowalskich utrzymy-
wała się z niewielkiego gospodar-
stwa rolnego i pracy ciesielskiej ojca.

Stanisław, głowa rodziny, był czło-
wiekiem pobożnym i pracowitym,
z natury bardzo surowym, o dużym
poczuciu odpowiedzialności w wy-
pełnianiu swoich obowiązków zawo-
dowych i rodzinnych i tego samego
wymagał od dzieci. Karał surowo
nawet za małe wykroczenia. Matka
Marianna z domu Babel, była oso-
bą wrażliwą, uczuciową, łagodną,
wyrozumiałą, pracowitą i wytrwa-
łą. Uczyła Helenkę i jej rodzeń-
stwo prawd wiary, i tak jak ojciec,
zasad moralności chrześcijańskiej,
choć innymi metodami. Dzieci wy-
chowywane były więc w karności,
posłuszeństwie, wielkim szacunku
dla spraw Bożych. Od najmłodszych
lat były też zaprawione do pracy.

W domu Kowalskich wiara sta-
nowiła zasadniczy element życia,
Pan Bóg był w nim na pierw-
szym miejscu, dlatego w każdym
dniu modlitwa harmonijnie łączy-
ła się z pracą. Od rana ojciec
śpiewał „Kiedy ranne wstają zo-
rze” i „Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Pan-
ny”; w Wielkim Poście śpiewano
„Gorzkie żale” i skrupulatnie prze-
strzegano wszystkich postów. Choć
rodzina żyła biednie i pracy było za
dużo, to jednak zawsze znalazły się
jakieś pieniądze na książkę religijną
i czas na wspólną lekturę. Karmi-
ła ona wyobraźnię małej Helenki,
która od dziecięcych lat pragnęła
żyć dla Boga, jak bohaterowie prze-
czytanych książek. Ich treść dobrze
pamiętała i chętnie dzieliła się nimi
z rówieśnikami, pasąc krowy lub
bawiąc się z innymi dziećmi.
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Religijny klimat domu rodzin-
nego sprzyjał budzeniu się żywego
osobistego kontaktu zBogiem, który
u Helenki nastąpił bardzo wcześnie,
bo już w siódmym roku życia.

„Kiedy byłam na nieszporach,
a Pan Jezus był wystawiony w mon-
strancji” – zapisała po latach
w Dzienniczku – wtenczas po raz
pierwszy udzieliła mi się miłość
Boża i napełniła moje małe ser-
ce i udzielił mi Pan zrozumienia

rzeczy Bożych”. Od tego dnia mi-
łość do Boga szybko rosła w jej
duszy, rodząc gorące umiłowanie
modlitwy, na którą budziła się na-
wet w nocy. Gdy matka mówiła:
„Chyba ty dostaniesz pomieszania
zmysłów, że nie śpisz, tylko się tak
zrywasz. . . Śpijże!”, Helenka odpo-
wiadała: „Ej, nie, mamusiu, chyba
mnie tak anioł przebudza, żebym
nie spała, żebym się modliła”. . .

Karolina Frąckowiak, kl. III

WIECZNY POKÓJ I SZCZĘŚLIWOŚĆ

Wiele lat temu, gdy usłyszałam
w czasie katechezy o ścięciu Jana
Chrzciciela, zrodziło się we mnie
bolesne odczucie, a również jakieś
zwątpienie czy nawet bunt. Podob-
nie odbieram ewangeliczną scenę
o wskrzeszeniu Łazarza. Jak to
możliwe, aby pewnie już rozkłada-
jące się ciało powstało z grobu?

Na pocieszenie powracają też i te
słowa: „Ani oko nie widziało, ani
ucho nie słyszało, jakie niespodzian-
ki przygotuje nam Pan”.

Jan Chrzciciel, człowiek prawy
i sprawiedliwy, głoszący nadchodzą-
cego Jezusa, udzielający Chrztu –
dlaczego; dlaczego taka okrutność
– przecież Bóg jest Miłością? Wy-
rok wykonany ręką człowieka-kata
i jeszcze jakby mało tego – kobieta
żądająca jego śmierci, chciała by jej
podano głowę Jana na misie, aby
się upewnić, że spełniono dokładnie
jej życzenie.

Z drugiej strony, Jan oczekują-
cy w więzieniu wykonania wyroku,

pozostał nieugięty nawet w obli-
czu śmierci, pozostał wierny swemu
powołaniu.

Wiadomość o ciężkiej chorobie,
nadchodzącej śmierci jakże często
dotyka boleśnie i nas – chorego,
ale też i najbliższych sercu. Czasa-
mi stajemy całkowicie bezradni nie
wiedząc, gdzie szukać ratunku.

Wspólnota Kościoła jest cennym
skarbem, w której jest miejsce dla
każdego zdrowego, ale i ułomnego,
i chorego. Obecność samego Bo-
ga, który woła: „pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie, nie zabra-
niajcie im”; Pozwól i nam dostąpić
miana nazwania dziećmi Bożymi,
abyśmy nigdy nie zwątpili i znali
swe miejsce na ziemi. Abyśmy po-
znali Miłość Jezusa – od bezradnego
Niemowlęcia, aż do Ukrzyżowane-
go. Wieczny pokój i szczęśliwość
racz dać nam Panie.

Halina Kanka
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CZYSTE ŚWIATŁO BOŻEJ MIŁOŚCI
Życie św. Klary z Asyżu

Oczekując narodzin swego pierw-
szego dziecka, Ortolana di Offreduc-
cio często odwiedzała pobliski kościół,
by modlić się o szczęśliwy poród.
Pewnego dnia, stojąc przed znajdują-
cym się tam krzyżem, usłyszała głos
mówiący: „Porodzisz światłość, któ-
rej blask rozleje się na cały świat”.
Dziecię tej obietnicy, znane dziś jako
św. Klara z Asyżu, rzeczywiście, jak
ujął to ówczesny hagiograf, „oświe-
ciło cały świat”. Sława jej świętości
rozszerzyła się po całej okolicy i ze
wszystkich stron zbiegały się nie-
wiasty, pragnące za jej przykładem
żyć ideałami św. Franciszka. Dając
wyraz swej płomiennej miłości do
Chrystusa poprzez życie modlitwy
i pokuty, Klara wskazała nową ścież-
kę uczniostwa, której świetlany blask
pociągnął także jej rodzoną matkę,
Ortolanę, oraz siostry Agnieszkę i Be-
atrycze.

Pójdź za Mną!

Zdaniem wielu jej przyjaciół i ado-
ratorów, Klara z Asyżu była ucie-
leśnieniem średniowiecznego ideału
kobiecości. Urodzona w 1194 roku
w jednej z najznakomitszych rodzin
Asyżu, rozkwitała w atmosferze do-
statku. Ojciec, Favarone, był zasłu-
żonym rycerzem, a matka cieszyła
się szacunkiem jako doskonała pani
domu; z powodzeniem zarządzają-
ca swoim niemałym gospodarstwem,
a przy tym głęboko pobożna i miło-
sierna. W rezultacie Klara połączyła
w sobie wytworność i ogładę matki

z męstwem i determinacją ojca. Była
przy tym jedną z najpiękniejszych
panien Asyżu. Nic dziwnego, że o jej
względy zabiegało wielu synów ryce-
rzy czy zamożnych kupców, którzy
pragnęli pojąć ją za żonę.

Jednakże już od wczesnego dzie-
ciństwa myśl Klary biegła zupełnie
innym torem. W przeciwieństwie do
księżniczek ze znanych baśni jej
życie nie składało się z szeregu ro-
mantycznych przygód zakończonych
niezmiennym: „i odtąd żyli długo
i szczęśliwie”. We wczesnej młodo-
ści przeżyła okrutną wojnę pomiędzy
Asyżem a Perugią, w czasie której
zginął jej ojciec, a ona sama wraz
z matką i siostrami musiała prze-
bywać na wygnaniu. Wszystkie te
niełatwe doświadczenia zaowocowały
niezwykłym hartem ducha i zdaniem
się na Boga, które zachowała przez
całe swoje życie.

Kiedy Klara osiągnęła wiek sto-
sowny do zamążpójścia, jej wuj, Mo-
naldo, zaczął zastanawiać się nad od-
powiednią dla niej partią. Szczęśliwy
wybranek miał nie tylko zaopieko-
wać się Klarą, ale swoim bogactwem
umocnić bezpieczeństwo i potęgę ro-
du. Klara sprzeciwiła się. Od dzieciń-
stwa nosiła w sercu pragnienie nie
łączenia się z żadnym mężczyzną, by
tym ściślej zjednoczyć się z Jezusem,
którego miłość o niebo przewyższa-
ła każdą, którą mógł jej zaoferować
świat. Wreszcie, ku gorzkiemu roz-
czarowaniu wuja, złożyła prywatny
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ślub czystości, sprzedała swój po-
sag, rozdając pieniądze miejscowej
biedocie. Był to krok nieodwracalny
– zachowała wprawdzie urodę, ale
wyrzekła się bogactwa i uprzywilejo-
wanej pozycji społecznej.

Klara żyła odtąd w wielkiej pro-
stocie, co jednak nie zaspokoiło w peł-
ni jej pragnienia, by poświęcić się
Bogu. Już wcześniej słyszała o Fran-
ciszku – młodym, dobrze zapowia-
dającym się rycerzu, który także
porzucił rodzinną schedę, aby żyć
w ubóstwie. Zajmował się żebraniem
na rzecz ubogich, odbudową kościo-
łów i głoszeniem kazań na placach
Asyżu. Również Franciszka doszły
wieści o Klarze, jej odważnych ak-
tach miłosierdzia i wielkiej miłości do
Pana. Kiedy wreszcie doszło do spo-
tkania, szybko nawiązała się między
nimi bratersko-siostrzana więź. Kla-
ra często udawała się do Franciszka,
by słuchać jego nauk, prosić o ra-
dy i wspólnie się modlić. Z czasem
pragnienie pójścia drogą Francisz-
ka stało się w niej tak silne, że
doprowadziło do zerwania z całym
dotychczasowym życiem.

Wnoc poNiedzieli Palmowej 1212
roku Klara wymknęła się z domu wu-
ja i spotkała się z Franciszkiem i jego
braćmi w jednym z kościołów. Tam,
zgodnie ze starożytną tradycją, Fran-
ciszek ściął jej piękne włosy i oblókł
ją w szorstki habit. Dla Klary ry-
tuał ten oznaczał początek nowego
życia. Opuszczając swój dom rodzin-
ny, stała się domowniczką Chrystusa.
Rozpoczęła życie pokuty i modlitwy
w klasztorze San Damiano – tym sa-
mym miejscu, w którym Franciszek
usłyszał głos Jezusa nakazującego
mu odbudować swój Kościół.

Urok Pani Biedy

Po rozejściu się wieści o decy-
zji Klary, zaczęły przybywać do niej
inne kobiety, co dało początek no-
wej wspólnocie, opartej na modlitwie
i służbie. „Panie Ubogie”, jak je po-
wszechnie zwano, żyły w ogromnej
prostocie, wyrzekając się wszelkiej
własności, aby móc polegać na Bogu,
który zgodnie z obietnicą miał zaspo-
kajać wszystkie ich potrzeby. Historia
Kościoła nie znała jeszcze przypad-
ku, by zakon żeński praktykował tak
radykalne ubóstwo, toteż zamysł ten
spotkał się z dużym oporem. Nie
tylko rodzina i krewni, ale nawet
biskupi i papieże ostrzegali Klarę, że
jest zbyt idealistycznie nastawiona
do życia, a wymagań Ewangelii nie
należy przyjmować aż tak dosłownie.
W jaki sposób zatroszczy się o siostry,
jeśli wyrzeknie się wszystkich zabez-
pieczeń? Jednak wobec tych wszyst-
kich zastrzeżeń Klara pozostawała
spokojna i nieugięta.

Wybrała tak radykalną drogę
z prostego powodu – przyjęcie ubó-
stwa pozwalało jej najpełniej naślado-
wać Chrystusa. To On, a nie styl ży-
cia, był jej celem. To właśnie prostota
Jezusowego Serca, Jego wewnętrzna
wolność i dziecięca relacja z Ojcem
stanowiły ideał, który motywował ją
do kolejnych wysiłków. W liście do
Agnieszki, księżniczki praskiej, któ-
ra poszła jej śladami, Klara pisała:
„Ponieważ tak wielki i chwalebny
Pan zechciał wstąpić w łono Dziewi-
cy, ponieważ zapragnął pojawić się
światu pogardzanemu, potrzebujące-
mu i biednemu, aby ludzie nędzni,
potrzebujący i zgłodniali niebieskie-
go pokarmu stali się dzięki Niemu
bogaci. . ., skaczcie więc z radości,
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niech ogarnie was niezmierne szczę-
ście i duchowe wesele” (Pierwszy List
do Agnieszki Praskiej, 19 – 20):

Czytając Ewangelię, Klara odkry-
wała w Jezusie wolność i swobodę
ducha, które płynęły z Jego ubóstwa.
Dzięki temu Jezus mógł żyć w więk-
szej bliskości z Ojcem. Mógł lepiej
poznawać Jego wolę, przyjmować Je-
go miłość i przekazywać innym Jego
życie.

Oświetlić drogę

Klara zdecydowała się przekazy-
wać innym życie Boże przez naślado-
wanie Jezusowego przykładu bezin-
teresownej, pokornej służby, co szcze-
gólnie ujawniło się w jej trosce o ro-
dzącą się wspólnotę Pań Ubogich. Na
wyraźne polecenie Franciszka przy-
jęła tytuł ksieni, ale zawsze określała
swoją rolę za pomocą innych słów –
uważała się za matkę i służebnicę
wszystkich sióstr.

Ustaliła, że każda przyszła prze-
łożona sióstr powinna kierować nimi
z rozwagą i troską – „jak dobra
matka swymi córkami” – oraz dawać
przykład cnót i świętości, by sio-
stry słuchały jej „nie ze względu na
jej urząd, ale z miłości” (Testament,
61 – 63). Powinna być tak przystęp-
na, by, jak mówi Klara, siostry czuły,
że „mogą z nią mówić i postępować
jak panie ze swoją służebnicą. Taka
bowiem jest prawda – ksieni powin-
na być służebnicą wszystkich sióstr”
(Sposób życia, 10).

Piętnaście towarzyszek Klary
składających zeznania w procesie ka-
nonizacyjnym dało jednogłośne świa-
dectwo, że ich założycielka była świe-
tlanym przykładem tego, co głosiła.

Klara „z gorliwością posługiwała in-
nym” – mówi jedna z sióstr, „po-
kornie podporządkowując się nawet
najmłodszym z nich”. Brała na siebie
wszystkie najmozolniejsze prace – po-
świadczają inne – oporządzając nawet
materace chorych sióstr i umywając
nogi powracającym z kwesty. Siostry
wspominały również, że w zimne no-
ce Klara obchodziła po matczynemu
wszystkie śpiące siostry, sprawdza-
jąc, czy są ciepło okryte.

Moc pokory

Naśladując Jezusa w Jego miłości
i służbie, Klara wkrótce zaczęła prze-
jawiać także i inne Jego cechy – i to
często z zadziwiającym skutkiem.
Jak czytamy w zeznaniach świad-
ków z jej procesu kanonizacyjnego;
modlitwom Klary często towarzyszy-
ły cuda – takie jak uzdrowienia,
wizje, rozmnożenie żywności, obro-
na w niebezpieczeństwie. Szczególne
wrażenie na wielu siostrach wywarła
jej postawa podczas najazdu Sarace-
nów we wrześniu 1240 roku. Sara-
ceni zaczęli wspinać się po murze
klasztornym w poszukiwaniu kobiet.
Na wieść o tym Klara padła krzyżem
przed Najświętszym Sakramentem
i zawołała: „Czy Ci się to podoba,
mój Panie, wydać w ręce niewier-
nych twoje bezbronne służebnice,
które wykarmiłam Twoją miłością?
O Panie, błagam Cię, obroń te Twoje
służebnice, których ja, w tej godzinie,
nie potrafię obronić”. W odpowiedzi
Klara i jej towarzyszki usłyszały ci-
chy głos: „Zawsze będę was bronić”.
Wówczas Klara zapewniła siostry, że
nie mają się czego bać i rzeczywiście
już po chwili żołnierze: „pospada-
li z murów, na które się wdzierali,
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odepchnięci mocą jej modlitwy” (Le-
genda, 22).

Klara zmarła w 1253 roku, za-
ledwie dwa dni po otrzymaniu od
papieża Innocentego IV „przywileju
ubóstwa”. Przez ponad czterdzieści
lat, z pokorą i determinacją zabiega-
ła o oficjalne pozwolenie na to, by
jej Panie Ubogie mogły żyć w ra-
dykalnym ubóstwie i prostocie, nie
będąc zmuszane do szukania oparcia
w jakiejkolwiek instytucji, nawet naj-

bardziej świętej i zasłużonej. Podob-
nie jak św. Franciszek i współczesne
nam siostry ze zgromadzenia Matki
Teresy z Kalkuty, Klara pragnęła być
obrazem Chrystusa, wiernym odbi-
ciem Jego pokory, miłości i służby. Jej
świętość zmieniła nie tylko oblicze
średniowiecznej Europy, ale po dziś
dzień nie przestaje pociągać innych
do światłości Chrystusa.

Leo Zanchettin, „Słowo wśród nas”

ZAWSZE JEST TA NADZIEJA

W 1998 roku wybitna lituanistka
z Wilna napisała dramat „Formuła”,
który w marcu 2001 roku opubli-
kowano w „Dialogu”, lecz jak do
tej pory żaden teatr nie podjął się
wystawienia tej sztuki.

Sztuka do łatwych nie należy.
Przy pierwszym czytaniu wydaje się
wręczmało atrakcyjna. Co zatem zde-
cydowało o jej wystawieniu? Przede
wszystkim to, że odwołujący się do
wydarzeń sprzed ponad dwóch tysię-
cy lat tekst nawiązuje – i to chwilami
nazbyt namacalnie – do naszej rze-
czywistości.

Zakurzona symbolika

Vanda Juknaite tworzyła „For-
mułę” przez trzy lata. I nic dziwne-
go. Ta pozornie prosta historia po
analizie daje się poznać jako naszpi-
kowana symboliką, której odczytywa-
nie wystawia niechlubne świadectwo
człowiekowi naszych czasów. Zatem
najogólniej rzecz biorąc „Formuła”
jest powieścią o naszych czasach,

gdzie łatwo zejść z drogi prawdy i do-
bra, relatywizować zło, frymarczyć
wartościami.

W takim świecie poznajemy głów-
nych bohaterów, Maryję i Józefa.
Ludzi o imionach nieodłącznie koja-
rzonych z cudem narodzenia Jezusa,
ale jednocześnie bardzo nam współ-
czesnych, z podobnymi problemami
egzystencjalnymi. Tylko pewne głosy
wewnętrzne każą brzemiennej kobie-
cie przywołać na myśl skojarzenia,
że „to przecież jest tak samo jak dwa
tysiące lat temu”. Cóż, święta ro-
dzina cierpiała niedostatek taki sam,
jak dziś cierpi również wiele rodzin.
Choć zwykle tak o nich nie myślimy,
to być może winniśmy wejrzeć na
nich jak na współczesnych świętych,
często zmuszonych dokonywać dra-
matyczniejszych wyborów, bo takie
czasy?

W dniach oczekiwania przez Ma-
ryję i Józefa na rozwiązanie, w ich
życiu pojawia się wiele osób. A to
życzliwi turyści, to znowu ktoś oferu-
jący łatwy zarobek, wreszcie radosny
człowiek dający do pomocy genial-
ną maszynę. . . I tak technika, która
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ma pomóc, tak naprawdę – przynaj-
mniej w tym przypadku – okazuje
się podstępnym wrogiem. Ale to nie
tej maszyny wina, wszak to człowiek
jest jej konstruktorem,

Akcja sztuki toczy się w zrujno-
wanym (zbezczeszczonym) kościele.
Jej bohaterowie dawno zapomnie-
li o uczciwości (to pozostałość po
totalitaryzmie, ludzie posowieccy),
a bieda zniszczyła w nich resztki
nadziei. Jednocześnie z tym smut-
nym światem beznadziei rośnie inny,
nowoczesny, bogaty. Funkcjonuje na
obrzeżach, ale w końcu końców to
ten świat wydaje wyroki, bo tak
nakazuje urzędnicza procedura.

Jest to też sztuka o zatracie
więzi między ludźmi, co symbolizu-
je samobójcza śmierć Mućka. Jednak
przez warstwę dominującego smutku
i szarości przebija się jakoś nadzieja

dla bohaterów, którzy pognębili się
na drogach życia. To choćby tacy
ludzie jak Elżbieta (znów wątek bi-
blijny) i – mimo licznych wątpliwości
niektórych bohaterów – możliwość
zwrócenia się do siły potężniejszej
od człowieka. Jeden z bohaterów
oświadcza Maryi w pewnym momen-
cie, że „Jego nie ma”, tak jak swoim
życiem zdają się potwierdzać inni.
Tymczasem gdy w ostatniej scenie
kroi się dramat egzystencji ludzi ze
zbezczeszczonej świątyni grożą inni
ludzie, mocniejsi fizycznie i przepi-
sami, Elżbieta podrywa porzucony
przez lata krzyż i wszyscy zwracają
się z modlitwą do Boga, najwyż-
szej instancji nadziei. I to wydaje
się być największym atutem tekstu
litewskiej dramatopisarki.

Stanisław Szulist

Kulminacyjna scena „Formuły” – zdesperowani bohaterowie „przypominają sobie”
o Bogu.
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JASEŁKA W DOMU DZIECKA W TCZEWIE
W styczniowe, śnieżne popołu-

dnie trzydziestu dwóch „aktorów”
ze szkoły podstawowej w Trąbkach
Wielkich, pod opieką dyrektor Elż-
biety Gralak, Sabiny Stolc i Ewy
Wojewódki, oraz rozśpiewana gru-
pa podopiecznych Michała Olejnika,
ruszyli udostępnionym przez Urząd
Gminy autobusem do Tczewa. Przed
wychowankami Domu Dziecka, ich
wychowawcami, opiekunami i dyrek-
torem Edwardem Dembińskim, z nie-
małą tremą, przedstawiliśmy jaseł-
kowy spektakl. Popłynęły z desek
sceny piękne słowa recytowane przez
Paulinę Chylińską i Paulinę Ant-
kowiak, dźwięcznie zabrzmiał głos
Maryi – Marty Kulwikowskiej śpie-
wającej Dzieciątku, przemówiły anio-
ły, pastuszkowie i królowie, dono-
śnie głosił dobrą nowinę chór przy

akompaniamencie Michała Olejnika,
a największe wrażenie wywarł wy-
stęp najmłodszych artystów, którzy
przełamując strach i tremę, zapre-
zentowali się uroczo. Z trzydziestu
dwóch dźwigających na swych bar-
kach trudy spektaklu aż dwudziestka
to uczniowie z klas od zerowej do
trzeciej. Na najmłodszych artystów
zwrócił szczególną uwagę dyrektor
Dembiński, kierując do nich wiele
miłych słów po zakończonym spek-
taklu. Wizyta w Domu Dziecka była
zarówno dla uczniów, jak i opieku-
nów, silnym przeżyciem. Wieczorem
wracaliśmy do Trąbek Wielkich tro-
chę zmęczeni, obdarowani słodyczami
i bogatsi o nowe doświadczenia.

Ewa Wojewódka

Po zakończonym spektaklu Dyrektor Domu Dziecka w Tczewie p. Dembiński
dziękuje wykonawcom jasełek, kierując do nich wiele miłych słów.
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ORKIESTRA ZNÓW ZAGRAŁA

12 stycznia w całej Polsce po raz
jedenasty zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W tej akcji nie
mogło zabraknąć naszej gminy. W spo-
sób zorganizowany (własny sztab)
braliśmy po raz drugi udział w WOŚP.
Tego dnia na terenie gminy, zwłaszcza
w okolicach kościołów (za co gorące
podziękowania dla księży) pojawili się
młodzi wolontariusze z oryginalny-
mi puszkami i identyfikatorami. By-
li wśród nich uczniowie Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, jak i absolwen-
ci: Karolina Świeczkowska, Sandra
Niedźwiedzka, Anna Jasińska, Iwona
Kamińska, Kamil Walczak, Justyna
Jaszewska, Daria Pokorska, Joanna
Świadek, Justyna Gralla, Agniesz-
ka Okoń, Kamila Błaszczyk, Monika
Płaza, Magda Walaszewska, Izabela
Sosnowska, Karolina Neumann i To-
masz Schuchardt. Wielkie podzięko-
wania należą się strażakom z Sobowi-

dza, Mierzeszyna i Trąbek Wielkich
za „osłanianie” wolontariuszy.

O ile zbiórka pieniędzy powiodła
się, o tyle nie wypaliła aukcja w GOK-
SiR. Powód? Nie dopisali zaproszeni
goście (na 45 wręczonych zaproszeń,
skorzystały tylko 2 osoby). Mimo to,
na konto WOŚP przekazaliśmy 3987
złotych.

Jasnym punktem „orkiestry”
w naszej gminie były prezentacje
artystyczne w GOKSiR. Na scenie
pojawili się artyści z Mierzeszyma,
Czerniewa (To i Owo), grupa teatral-
na z Sobowidza i zespół muzyczny
z Rębielcza.

Mimo, że to tylko jeden dzień, to
nie mógłby się odbyć bez zaangażo-
wania wielu osób, którym tą drogą
pragnę gorąco podziękować.

Stanisław Szulist

Zbierających pieniądze wolontariuszy strzegli strażacy – Mierzeszyn.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

30 grudnia 2002 r. odbyła się III
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W porządku obrad znalazły
się m. in. następujące sprawy:

1) Radni zatwierdzili „Program pro-
filaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych dla Gminy Trąbki
Wielkie na 2003 rok”, przygotowa-
ny przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.
W trakcie dyskusji nad programem
radni i sołtysi podkreślali koniecz-
ność wzmożenia kontroli nad prze-
strzeganiem przepisów przez właści-
cieli sklepów, szczególnie w zakresie
sprzedaży alkoholu nieletnim i nie-
trzeźwym oraz spożywania alkoholu
w miejscach sprzedaży. W związku
z powyższym zobowiązano Gminną
Komisję RPA do wzmożenia kontroli
i rygorystycznego traktowania wszel-
kich naruszeń obowiązującego prawa
w tym zakresie.

2) Przyjęto budżet gminy na 2003 r.
Struktura dochodów i wydatków
przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 13,7 mln zł
w tym:
własne – 4,7 mln zł (34%)
dotacje – 1,1 mln zł (8%)
subwencje – 7,9 mln zł (58%)

Wydatki ogółem – 16,9 mln zł
w tym:
płace – 7,6 mln zł (45%)
inwestycje – 4,5 mln zł (27%)
obsługa długu – 0,5 mln zł (3%)
inne wydatki – 4,3 mln zł (25%)

Deficyt budżetowy (różnica między
planowanymi wydatkami i dochoda-
mi) wynosi 3,2 mln zł i pokryty
będzie w większości z planowanego
kredytu. Stan zadłużenia budżetu
gminy na koniec 2003 roku wynosił
będzie ok. 5 mln zł, w zależności
od wykonania dochodów własnych
gminy z podatków i opłat, sprzeda-
ży mienia komunalnego (szczególnie
działek budowlanych) oraz udziału
w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa (m. in. podatku do-
chodowego od osób fizycznych i praw-
nych). W bieżącym roku gmina bę-
dzie musiała wydać ok. 1,6 mln zł
na spłatę zadłużenia.
Największą pozycję w wydatkach
budżetowych naszej gminy stano-
wi oświata i wychowanie – jest to
ogółem kwota 11,3 mln zł (67%).
W tej kwocie mieszczą się następują-
ce wydatki:
� inwestycyjne – 3,8 mln zł (budowa
gimnazjum w Trąbkach Wielkich)
� bieżące – 7,5 mln zł (funkcjono-
wanie szkół i przedszkola)

W wydatkach bieżących struktura
jest następująca:
� szkoły podstawowe – 4,14 mln zł
� gimnazja – 1,89 mln zł
� dowóz uczniów – 557 tys. zł
� świetlice szkolne – 311 tys. zł
� klasy „0” – 256 tys. zł
� przedszkole – 243 tys. zł
� dokszt. nauczycieli – 33 tys. zł
� pozostałe wydatki – 16 tys. zł
� stypendia różne – 2 tys. zł
Subwencja oświatowa na ten rok wy-
nosi 6,3 mln zł, wydatki bieżące wy-
noszą 7,5 mln zł, tak więc z budżetu
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gminy do tej dziedziny działalności
trzeba „dołożyć” 1,2 mln zł oraz
pełne koszty inwestycji czyli budowy
gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
Na 2003 r. zaplanowano szereg zadań
inwestycyjnych o łącznej wartości
4,5 mln zł:
1. Zakończenie budowy segmentu
„A” Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich – 3,86 mln zł
2. Budowa wodociągu w Kleszczewie
– 800 tys. zł
3. Budowa oczyszczalni ścieków
w Trąbkach Wielkich (projekt bud.)
– 60 tys. zł
4. Kontynuacja budowy świetlic wiej-
skich w:
� Ełganowie – 50 tys. zł
� Trąbkach Małych – 35 tys. zł
5. Chodniki w Warczu, Trąbkach
Wielkich i Drzewinie – 19,5 tys. zł
6. Wiata przystankowa dla dzieci
szkolnych w Kaczkach – 10 tys. zł
7. Modernizacja ulic przy Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich (ul. Sportowa,
Pocztowa i Leśna) – etap dokumen-
tacji – 10 tys. zł
8. Oświetlenie dróg (budowa i mo-
dernizacja) – 32,8 tys. zł
9. Studium zagospodarowania prze-
strzennego gminy (rozpoczęcie) –
10 tys. zł.

3) Radni zaktualizowali budżet gmi-
ny na 2002 r. w związku z otrzymaną
dotacją w kwocie 40 tys. zł na za-
kup wyposażenia do rozbudowanej
Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie.

4) Radni podziękowali pani Kry-
stynie Sienkiewicz z Czerniewa za
pełnienie funkcji sołtysa w latach
1995–2002. Nowym sołtysem w tej
wsi wybrano Andrzeja Dończyka.

5) W czasie sesji odbyło się uroczyste
wręczenie nagród za Współzawod-
nictwo Sołectw o Puchar Gminy

w roku 2002. W zmaganiach tych
wzięło udział 21 sołectw (na 25),
a rywalizacja odbywała się w 17 kon-
kurencjach. Pierwsze miejsce zajęło
Ełganowo, a następne miejsca „na
podium” zajęły wsie Czerniewo i So-
bowidz. Czwartą pozycję wywalczyły
Trąbki Wielkie, a szóstą Kleszczewo.

6) Po sesji odbyło się spotkanie
opłatkowe, na które przybył ks. dzie-
kan Edward Szymański oraz ks.
proboszcz Bronisław Chudy z Kło-
dawy. „Wszyscy wszystkim” złożyli
życzenia świąteczne i noworoczne,
wspólnie odśpiewano kolędę, a na
koniec wzniesiono toast za pomyśl-
ność w 2003 roku.

***
9 stycznia, w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Trąb-
kach Wielkich, Grupa Teatralna
(NIE)GRZE(SZ?)(CZ?)NI zaprezen-
towała dramat zatytułowany „For-
muła” autorstwa Vandy Juknaite,
w reżyserii Stanisława Szulista. Za-
chęcamy do lektury obszernego arty-
kułu na ten temat na stronie 17. tego
numeru „Kany”.

***
12 stycznia grupa młodzieży z na-
szej gminy wzięła czynny udział w 11
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Więcej informacji na ten
temat znajdziecie na stronie 20. „Ka-
ny”, w artykule Stanisława Szulista,
który całą imprezę przygotował i pro-
wadził.

***
19 stycznia w kościele w Trąbkach
Wielkich odbył się Koncert Pieśni Bo-
żonarodzeniowych. Po raz pierwszy
mieliśmy okazję wysłuchać i obejrzeć
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Budowa Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, stan 27 stycznia 2003 r. Dyrektor
M. Paradecki nie może już doczekać się oddania budynków do eksplatacji.

Ostatnie akordy koncertu w kościele trąbkowskim w dniu 19 stycznia 2003 r..
Występ połączonych chórów i zespołów.
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na żywo tylu wykonawców jedno-
cześnie. Organizacją i prowadzeniem
imprezy zajął się Pan Janusz Beyer.
Wykonawcami bardzo różnorodnych
utworów, zarówno popularnych kolęd
jak i szerzej nie znanych pieśni (daw-
nych i współczesnych) byli: Quattro
Voci – grupa wokalna z Tczewa,
Chór „Leśne Echo” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach, Ze-
spół Muzyczny Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum z Godziszewa, Zespół
Wokalny z Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich oraz Zespół Muzyki Daw-
nej z Gminnego Ośrodka Kultury
w Trąbkach Wielkich. Licznie zgro-
madzona publiczność gromkimi bra-
wami po każdym występie, jak i na
koniec koncertu, podziękowała wyko-
nawcom za wiele wrażeń i możliwość
miłego spędzenia niedzielnego popo-
łudnia. Po koncercie ksiądz proboszcz
zaprosił wszystkich wykonawców na
kawę do Domu Pielgrzyma.

***

Trwają intensywne wysiłki firmy
„Przembud” z Gdańska, general-
nego wykonawcy gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, aby jak najszybciej
zakończyć roboty w segmencie „A”
obiektu. Obecnie wykonywane są ro-
boty malarskie, kładzione są płytki
ceramiczne w łazienkach i kuchni,
montowane są lampy, a także wyko-
nywane są prace zewnętrzne przy bu-
dowie chodnika, prowadzącego z ulicy
Sportowej do wejścia głównego do
szkoły. Wykonawca zadeklarował, że
przygotuje budynek do odbioru do
4 marca. Jeśli słowa dotrzyma, to
w kwietniu młodzież będzie mogła
uczyć się w nowym obiekcie.

***
2 lutego w naszym kościele chrzest
św. otrzymali: Filip Mikołaj Waw-
rynowicz z Trąbek Wielkich, syn
Katarzyny i Leszka oraz Karolina
Grosz z Trąbek Wielkich, córka Anny
i Krzysztofa.

Oprac. S.D.

W dniu chrztu św. Filip Mikołaj Wawrynowicz z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami
i chrzestnymi.
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Wdniu chrztu św. Karolina Grosz z TrąbekWielkich wraz z rodzicami i chrzestnymi.

PYTANIA BIBLIJNE DO DZIECI

1. Ile dni spędził Jonasz w brzuchu olbrzymiej ryby?
2. Ile ludzi sprawiedliwych znalazł Bóg w Sodomie?
3. Dlaczego żona Lota zamieniła się w słup soli?
4. Kto sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy?
5. Jak się nazywał ukochany syn Jakuba?
6. Czy Mojżesz ujrzał Ziemię Obiecaną?
7. Jak się nazywała kobieta, która spowodowała klęskę Samsona?
8. Jaka była ostatnia plaga egipska?
9. Jak się nazywał trzeci syn Adama i Ewy?

10. Co to był za ptak wypuszczony jako pierwszy z Arki?

za dobre odpowiedzi złożone do koszyka na ołtarzu będzie nagroda!

#

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z grudnia to
BOŻE DZIECIĘ.
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 23 lutego).

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Państwo, w którym schroniła się Święta Rodzina, by ocalić życie Jezusa.
2. Ojciec Izaaka. 3. Patron dobroci (6 grudnia). 4. Starzec ze Świątyni
Jerozolimskiej. 5. Prorokini obecna podczas ofiarowania Jezusa w Światyni.
6. Prowadziła Mędrców do stajenki. 7. Obchodzi imieniny 24 lutego. 8. Skusiła
Adama.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2003

1. Za śp. Leona Zulewskiego
(1. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z tej rodziny

2. Za śp. Mariannę Gralla,
godz. 800

Za zmarłych z rodzin
Ptach i Elwart, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Stanisława Dorniaka,
godz. 1100

W intencji parafian,
godz. 1700

3. Za zmarłych z rodzin
Dreschel i Machów

4. O błogosławieństwo dla
Zuzanny Kusaj

5. Za śp. Jerzego Grulkowskiego
6. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Teresy
od Dzieciątka Jezus,
p. Lewandowskiej

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży
św. Alberta Chmielowskiego,
p. Kowalczyk
Za śp. Józefa Jaworskiego
(Czerniewo)

8. Za śp. Tomasza Sławińskiego
(5. rocznica śmierci)

9. Za śp. Tomasza i Eckharta
Sławińskich, godz. 800

Za zmarłych którzy mieszkali
w miejscu budowy

kościoła Miłosierdzia
Bożego, o błogosławieństwo
dla rodziny Zulewskich
oraz o zdrowie dla Jana
Zawickiego w 71 urodziny,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Monikę Kromer
(5. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Jana Bukowskiego
(70. rocznica urodzin),
godz. 1700

10. Za śp. Małgorzatę Masa
11. Za śp. Agnieszkę i Piotra

Kotulów
12. Za śp. Helenę Niemczyk
15. Za śp. Małgorzatę Cylke
16. O zdrowie dla jubilatki Anny

Burdówny, godz. 800

Za zmarłych z róży św.
Franciszka z Asyżu, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Jagłę
(8. rocznica śmierci),
godz. 1100

19. Za śp. Kazimierza Surmę
oraz o zdrowie dla jubilatki
Ireny Surmy

20. Za śp. Małgorzatę Cylke
21. Dziękczynna w 80-lecie

urodzin Anny Sulewskiej,
z intencji jej róży Żywego
Różańca

22. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego
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23. Za śp. Aleksandra Plaka
(3. rocznica śmierci),
godz. 800

Za śp. Helenę Kaczmarek
(3. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Jana Elmanowskiego
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1700

24. Za śp. Stanisława Grallę
25. Za śp. Gertrudę Dufke
26. Za śp. Małgorzatę Cylke

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
3 lutego: Pierwszą rocznicę chrztu św. obchodzi Jakub Krzysztof Ogonowski

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 lutego: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny i Piotra Budników
9 lutego: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Agaty i Arkadiusza Kempików
14 lutego: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Anity i Macieja Świerżewskich
21 lutego: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Grzegorza Tkaczyków

ODESZLI DO PANA

8 stycznia: zmarła w wieku 91 lat śp. Małgorzata Masa z Ełganowa
14 stycznia: zmarł w wieku 85 lat śp. Józef Jaworski z Czerńca
23 stycznia: zmarła w wieku 93 lat śp. Małgorzata Cylke z Kleszczewa
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


