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ODMAWIAJMY RÓŻANIEC

Kiedy w 1917 roku trzeci już
rok zbierała swoje tragiczne żni-
wo I wojna światowa, gdy milio-
ny młodych ludzi stało przeciw
sobie w zabłoconych okopach
i nie widać było końca tego
nieludzkiego dramatu, w małej
portugalskiej wiosce Fatima ży-
ło sobie spokojnie troje małych
dzieci: Łucja, Franciszek i Hia-
cynta.

Ich to pewnego majowego
dnia wybrała Maryja, aby kolej-
ny raz objawić ludzkości swoją
matczyną miłość.

Przez nie wezwała pogrążoną
w wojnie ludzkość, by odmawiała
Różaniec. Nasza najwspanialsza
Matka przekazała Różaniec jako
broń do walki ze złem. Broń,
która nie zabija lecz swoją mocą
szerzy miłość i pokój.

To jakże ważne wezwanie nie
straciło nic ze swej aktualności.
Maryja dalej przekazuje nam
wezwanie: Odmawiajcie Ró-
żaniec.

Nie możemy go traktować ja-
ko kolejny październikowy zwy-
czaj, a potem schowamy go na
jedenaście miesięcy głęboko do
kieszeni. Nie możemy nie od-
powiedzieć na to jakże ważne
dla każdego z nas wezwanie.
Przecież tak wiele w życiu jest

trudności, sytuacji z którymi nie
potrafimy sobie poradzić. Lepiej,
zamiast narzekać w codziennej
bezradności, chwycić te kilka-
dziesiąt splecionych koralików
i razem z Maryją modlić się do
Chrystusa. Nie tłumaczmy się
w stylu: Ja nie mam czasu. Ja
muszę pracować. Jeżeli nie bę-
dziemy mieli czasu na modlitwę,
to czy znajdziemy go na coś
innego. Różaniec jest taką mo-
dlitwą, że możemy go odmawiać
w każdym miejscu oraz w każdej
sytuacji: w kościele i w domu,
w drodze do szkoły lub pracy,
w pracy lub miejscu nauki. Nie
traktujmy tej modlitwy tylko ja-
ko październikowego obowiązku,
lecz weźmy ją sobie do serca ja-
ko radosne narzędzie kontaktu
z Bogiem. W czasie tych oko-
ło trzydziestu minut, rozważając
Tajemnice Zbawienia, Bóg mo-
że dokonać wielu wspaniałych
rzeczy w naszym życiu. Może
odmienić codzienność, która nie
zawsze rysuje się nam w ja-
snych barwach. Wystarczy tylko
uwierzyć i odpowiedzieć TAK
na prośbę Maryi wypowiedzia-
ną w Fatimie do trojga małych
dzieci.

Ks. Dariusz Woźny
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Październik 2003

5 października: 27. niedziela
zwykła

Rdz 2,18 – 24
Hbr 2,9 – 11
Mk 10,2 – 16

„I będą dwoje w jednym ciele”

Dlaczego jedno małżeństwo jest
szczęśliwe, a drugie nie? Kiedy
kończy się miłość i zaczyna się obo-
jętność? Na jakiej zasadzie podziw
przemienia się w pogardę? Jak na-
stępuje to pęknięcie, że życzliwość
przeradza się w niechęć? Odkąd
zakochani zaczynają mówić o so-
bie „on”, „ona”, gdzie już nie ma
bezinteresowności, ale wyliczanie
wszystkiego – ile ja tobie, ile ty
mnie: uśmiechów, pomocy, czasu;
może nawet – śmiesznie powie-
dzieć – pieniędzy, rzeczy? I tak
kończy się małżeństwo. Jeżeli trwa
to coś, to jako czysty zlepek na
zasadzie wspólnych interesów czy
jakichś względów. Nieraz dochodzi
do rozwodu. Na rozprawie odbywa
się tłumaczenie według znanego
stereotypu: że niedobranie, że róż-
nice charakterów, usposobienia.

A naprawdę to wszyscy mają
prawie te same szanse. I ci, któ-
rzy są nieszczęśliwi, i ci, którzy są
szczęśliwi całe życie. Wszyscy mają
wady, chwile słabości, pokusy. A na-
prawdę małżeństwo się uda, jeżeli
Jezus jest nie tylko na jego począt-
ku, ale gdy pozostaje z małżonkami

na zawsze: przez modlitwę, Msze
święte niedzielne i przez codzienne
życie – jeżeli pozostaje wśród nich
jako mistrz, pan, wzór, przykład.
Jeżeli każde z nich stara się być
dla drugiego tak otwarte, wrażli-
we, bezinteresowne, wyrozumiałe,
przebaczające – jak On.

12 października: 28. niedziela
zwykła

Mdr 7,7 – 11
Hbr 4,12 – 13
Mk 10,17 – 30

„Odszedł zasmucony, bo miał wiele
posiadłości”

To, za czym my tęsknimy –
zwłaszcza w miarę jak nasze la-
ta uciekają – czego potrzebujemy,
czego domagamy się od losu, od
życia, od siebie samych, to sta-
bilizacja. Chcemy mieć gniazdo,
z którego nas nikt nie wypłoszy.
Żeby można było w nim nogę po-
stawić i powiedzieć „moje”. Żeby
to było gniazdo choćby prymityw-
ne, ale moje własne. Chcemy mieć
posadę, stanowisko, pozycję usta-
loną, obwarowaną, zabezpieczoną,
nienaruszalną, trzymać ją twar-
do w garści, nie popuścić, żeby
nam gwarantowała przyszłość na
zawsze.

A przecież masz Bogu ufać,
Bogu bezgranicznie zaufać.
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19 października: 29. niedziela
zwykła

Iz 53,10 – 11
Hbr 4,14 – 16
Mk 10,35 – 45

„Czy możecie pić kielich, który ja
mam pić”

Wielkie życie musi wiele kosz-
tować. Im większy chcesz być, tym
więcej musisz płacić.

Ale ty w głębi serca masz na-
dzieję, że jakoś, ktoś, coś, gdzieś, że
w jakiś sposób, jakimś cudem, na ja-
kiejś zasadzie wyjdziesz cało. Masz
nadzieję, że przynajmniej w two-
im wypadku zaistnieje ten wyjątek
i obejdzie się bez tragicznych sy-
tuacji, bolesnych decyzji, okrutnych
cięć, bez codziennego trudu i mozo-
łu. Masz nadzieję, że przynajmniej
tobie uda się wszystko to wymi-
nąć, wymanewrować, uda się tego
uniknąć.

26 października: 30. niedziela
zwykła

Jr 31,7 – 9

Hbr 5,1 – 6
Mk 10,46 – 52

„Ślepiec na brzegu drogi”

Jesteśmy jak ten ślepiec na brze-
gu drogi. Dochodzą do nas głosy,
szepty, krzyki, śpiewy – a my nie
bardzo rozumiemy, co się dzieje, o co
chodzi.

Jesteśmy jak ten ślepiec na brze-
gu drogi. Każdy z nas. Każde spo-
łeczeństwo. Każdy naród. Ludzkość
cała.

Byleśmy zdawali sobie sprawę
ze swojej ślepoty. Byleśmy chcie-
li przejrzeć, dostąpić łaski ujrzenia
w prawdzie – choćby na wyciągnię-
cie ręki – tej rzeczywistości, wśród
której żyjemy; aby – choć na krót-
ko, choć na koniec – ujrzeć siebie
w zwierciadle. Byleśmy mieli odwa-
gę prosić tak jak ślepiec: „Panie,
abym przejrzał”.

Oprac. ks. E. Szymański

POKŁOSIE ODPUSTOWE

Wiele pracy kosztowało przygo-
towanie tegorocznego odpustu Ma-
ryjnego. Sztab ludzi włączył się
w te przygotowania. Trzeba było
wymienić kilka pobitych szyb w ka-
plicach Drogi Krzyżowej, a inne
zdemontować i wyczyścić. Dziękuję
panu szafarzowi i zarazem prze-
wodniczącemu Duszpasterskiej Ra-
dy Parafialnej za ufundowanie wy-
mienionych szyb oraz dostarczenie

materiału na wykonanie ołtarza
polowego. W tę pracę zaangażowa-
li się panowie szafarz Eucharystii
Andrzej Karcz oraz Marek Ste-
fańczyk ze swoim współpracowni-
kiem. Piękny transparent do ołta-
rza wykonali państwo Pianowscy.
W przygotowanie festynu rodzin-
nego bardzo gorliwie włączył się
pan wójt gminy Błażej Konkol oraz
kierownictwo Gminnego Ośrodka
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Kultury Sportu i Rekreacji (pani
Lidia Orzechowska, pan Tomasz
Kempa), a także nasz ministrant
senior Andrzej Gralla. Wiele twór-
czej inicjatywy i pracy w przygoto-
wanie loterii fantowej włożyli ks.
wikariusz Dariusz Woźny ze swoją
młodzieżową ekipą.

Pięknie przystrojony w kwiaty
był kościół sanktuaryjny, a dzieło
to od długiego już czasu wyko-
nuje pani Zdzisława Dziemińska,
której często pomaga pani profe-
sor gimnazjum Dorota Niewiadom-
ska. Wyrażam paniom wdzięczność
za cotygodniowe strojenie kościoła
kwiatami. Przed uroczystościami
weselnymi często kilka godzin pra-
cują, by nowożeńcy mogli zawierać
sakrament małżeństwa w pięknej
scenerii kwiatowej.

Wieczorami, często do późnych
godzin odbywały się próby naszego
zespołu „Aniołki Pana Zdzisia”,
aby w czasie odpustu wykonywać
piękną oprawę muzyczną.

Przebieg Tygodnia Odpustowego

W sobotę poprzedającą Tydzień
Odpustowy cały dzień w konfesjo-
nałach służyli nam ks. kanonik wi-
cedziekan Gerard Borys, proboszcz
z Mierzeszyna, ks. proboszcz z Po-
stołowa Kazimierz Glama, ks. wi-
kariusz Dariusz Woźny. Szkoda, że
wielu parafian jeszcze nie rozumie
sensu odpustu Maryjnego, którego
istotę stanowi oczyszczenie duszy
w sakramencie pokuty. Matkę Bo-
żą godnie uczcić możemy Komunią
świętą i czystym sercem. Okazuje

się, że wśród parafian, Maryja ma
bardzo mało prawdziwych czcicieli.
Kiedy się to zmieni?

Sumą odpustową w niedzielę
7 września rozpoczęliśmy Tygo-
dniowy Odpust Maryjny. Odprawił
ją mój kolega kursowy ks. pra-
łat Andrzej Rurarz z parafii św.
Stanisława w Gdańsku Wrzeszczu,
który niedawno wyszedł ze szpitala
po kulkutygodniowym pobycie.

W Tygodniu Odpustowym co-
dziennie przybywali liczni pielgrzy-
mi do Trąbek Wielkich. Najwię-
cej osób zgromadziło się w środę
i czwartek. Specjalnymi autobusa-
mi przybywali do nas mieszkańcy
Pruszcza Gdańskiego. Dziękuję ks.
prałatowi i dziekanowi pruszczań-
skiemu Stanisławowi Ładzie, że
od 16 lat (od koronacji obrazu)
aktywnie włącza się wraz z para-
fianami w uroczystości Tygodnia
Odpustowego i co roku organizu-
je pielgrzymkę pieszą na zakoń-
czenie naszego odpustu. Dziękuję
panu wójtowi za wyrażenie zgo-
dy, by codziennie szkolne autokary
mogły przywozić wiernych na wie-
czorne Msze św. Dziękuję naszym
wspaniałym kierowcom Zygmunto-
wi Kielasowi i Ireneuszowi Stru-
kielowi za całotygodniowy trud.
Rezygnowali z należnego im od-
poczynku, by służyć przywożeniem
wiernych na Mszę świętą.

W poniedziałek poświęconymał-
żeństwom przybyło 7 autokarów,
a w środę – aż 9 autokarów. Wyjąt-
kowo dużo samochodów i 6 autoka-
rów było w czwartek, gdyż w tym
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dniu odbywa się poświęcenie pojaz-
dów.

W czwartek z inicjatywy ks.
proboszcza Zygmunta Słomskiego
z Pręgowa i pana Bogusława Olszo-
nowicza, redaktora „Gwiazdy Mo-
rza”, odbył się przegląd piosenki
religijnej, w którym wystąpiło 8 ze-
społów młodzieżowych z Trąbek
Wielkich, Mierzeszyna, Sobowidza,
Pręgowa, Kolbud, z Gdańska Cheł-
ma, Gd. Przymorza i grupa Kolpin-
ga z Kłodawy. Występ rozpoczęły
„Aniołki Pana Zdzisia” z Trąbek
Wielkich. Możemy być dumni, że
tak pięknie reprezentowały naszą
parafię.

W piątek 10 kapłanów cele-
brujących Mszę św. dla chorych,
udzielało sakramentu namaszcze-
nia chorym i ludziom w podeszłym
wieku.

W sobotę przed południem kon-
celebrowanej Mszy św. z udzia-
łem kapłanów archidiecezji prze-
wodniczył ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz. Uczestniczyła w niej
45-osobowa piesza pielgrzymka
z Pręgowa. Po południu przybyła
młodzieżowa pielgrzymka rowero-
wa z Pszczółek, a następnie mło-
dzieżowa pielgrzymka piesza z Kol-
bud w liczbie 125 osób. Pielgrzymi
z Kolbud zostali na wieczornej
Mszy św. Powrócili do domów au-
tokarami.

W sobotę na Mszy św. było du-
żo więcej młodzieży z Kolbud niż
miejscowej. Podobnie we wtorek
całkowicie zawiodły nasze dzieci.
Gdyby nie dzieci przybyłe z Prusz-
cza Gdańskiego, to bardzo smutno

wypadłoby nabożeństwo dla dzie-
ci. Na katechezie pytałem dzieci
o uczestnictwo we wtorkowej Mszy
św. W jednej klasie uczestniczy-
ło tylko dwoje dzieci, a w innej
– żadne dziecko nie uczestniczyło
we wtorkowym odpuście. Jest to
świadectwo dla rodziców!

Codziennie w koncelebrowanej
Mszy św. brało udział od 9 do
13 kapłanów. Przez cały tydzień
przybywali z parafianami ks. ka-
nonik Gerard Borys, ks. proboszcz
Kazimierz Glama i ks. proboszcz
Bronisław Chudy.

W niedzielę 14 września nasz
odpust zbiegł się z odpustem
w Pruszczu Gdańskim, gdyż w tym
dniu obchodzi się uroczystość Pod-
wyższenia Krzyża św., stąd prusz-
czanie zostali u siebie na odpuście.
Przez cały tydzień, a zwłaszcza
w niedzielę dopisała piękna pogo-
da. Dziękujemy za nią serdecznie
dobremu Bogu. Mszy św. przewod-
niczył ks. biskup Zygmunt Pawło-
wicz. W konkursie koron żniwnych
pierwsze miejsce zajął wieniec do-
żynkowy, który reprezentował na-
szą gminę na dożynkach ogólno-
polskich na Jasnej Górze. Po kon-
kursie koron żniwnych ks. biskup
wręczył listy gratulacyjne metropo-
lity gdańskiego wraz z ryngrafem
Matki Bożej Trąbkowskiej 10 ro-
dzinom wyróżnionym przez Kapi-
tułę Promującą Wzorowe Rodziny.
Z naszej parafii wyróżnienie to
spotkało rodzinę Ireny i Zygmunta
Kielasów z Kleszczewa, Agnieszki
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Uroczystość wieńcząca Tygodniowy Odpust ku czci Matki Bożej była jednocześnie
dzieńkczynieniem za tegoroczne plony. Na zdjęciu – konkurs koron żniwnych.

Zwycięska korona żniwna reprezentująca gminę Trąbki Wielkie.
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Ks. Biskup Zygmunt Pawłowicz wręcza wyróżnienia wzorowym rodzinom.

Procesja z darami ołtarza, pośród darów znajdował się kosz z produktami
SM Maćkowy.
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i Józefa Stolców z Ełganowa oraz
Danuty Olszewskiej z Ełganowa.

Starostami tegorocznych doży-
nek byli państwo Anita i An-
drzej Dończykowie z Czerniewa,
a w imieniu rolników ks. Biskupa
powitał pan Andrzej Lul z Klę-
pin. Modlitwę powszechną wygło-
sili rolnicy z różnych wiosek. Jako
dar ołtarza pani prezes Teresa
Krystman przygotowała wspaniały
kosz przetworów rolnych, wręczo-
ny przez pana Janusza Armatow-
skiego z Postołowa, zaś baryłkę
miodu przygotował pan przewodni-
czący Rady Duszpasterskiej Józef
Sroka. Piękną oprawę muzyczną
Mszy św. odpustowej przygotował
pan Zdzisław Jaszewski ze swoim
zespołem. W pieszej pielgrzymce
przybyli wierni z Pszczółek, Różyn,
Łęgowa, Sobowidza, Godziszewa,
Mierzeszyna, Jodłowna, Postołowa
i nasi parafianie z Czerniewa i Eł-
ganowa. Wspólnie z panem wój-
tem przybyli też zaproszeni goście:
wójtowie gmin powiatu, burmistrz
pruszczański, samorządowcy oraz
sponsorzy nagród dla wyróżnio-
nych rodzin.

Dziękuję panu Andrzejowi Gral-
li za prowadzenie całej uroczysto-
ści dziękczynienia za plony oraz
panom Markowi Lewańczykowi
i Grzegorzowi Olszewskiemu za
służbę przy ołtarzu. Dziękuję pa-
nom Przemysławowi Sautyczowi
i Andrzejowi Karczowi za przygo-
towanie placu i nagłośnienia. Dzię-
kuję panu dyrektorowi gimnazjum

za wypożyczenie nagłośnienia i pa-
ni dyrektor Kazimierze Kozak za
wypożyczenie mikrofonów.

Festyn

Ogodz. 15.00 ks. Biskup przybył
na stadion. Ks. Biskup i pozostali
goście zostali powitani przez wójta
gminy. Było tam wiele ciekawych
i dobrze przygotowanych atrakcji
dla całych rodzin, w tym loteria
fantowa przygotowana przez ks.
wikariusza.

Do wyjątkowych chwil popołu-
dnia trzeba zaliczyć koncert muzy-
ki poważnej zorganizowany przez
pana prof. gimnazjum Janusza Bey-
era, który odbył się w naszym
kościele po wieczornej Mszy św.
Występujący muzycy i śpiewacy
otrzymali długie brawa, a szczegól-
ne podziękowania kierowane były
pod adresem pana Janusza.

Szczególnego podkreślenia wy-
maga wielka praca włożona przez
cały tydzień w podejmowaniu ka-
płanów posiłkiem przez panią Ma-
rię Urban i pomagające jej panie
z neokatechumenatu i Przymierza
Rodzin. Dziękuję im za tę pracę.
Wyrazy wdzięczności należą się też
licznym parafiankom, które dostar-
czyły tak wiele dobrego ciasta dla
gości.

Na tym zakończę refleksje pood-
pustowe. Przepraszam, jeśli kogoś
pominąłem. Zapraszam wszystkich
do włączenia się do przygotowania
odpustu w przyszłym roku.

ks. E. Szymański
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Drodzy Parafianie!
Staram się w każdym numerze

„Kany” poinformować o postę-
pie prac budowlanych przy ko-
ściele w Czerniewie. Ze względu
na wysokość spowolniła się pra-
ca przy obkładaniu zewnętrznych
ścian świątyni łupanym kamie-
niem. Trzeba ręcznie (przy użyciu
linki i kołowrotka) podawać ka-
mień na rusztowanie. Nie wcho-
dzi w rachubę wyciąg, bo można
położyć tylko jedną warstwę ka-
mieni (inaczej by się ześlizgnął)
i kamieniarz musi się ciągle prze-
mieszczać na rusztowaniu w nowe
miejsce.

Do chwili, gdy piszę tę in-
formację, zostało zakończone tyn-
kowanie całego wnętrza świątyni
i przystąpiliśmy do obkładania
kamieniem od wewnątrz ściany
prezbiterialnej, na której będzie
tabernakulum, obraz Miłosierdzia
Bożego i duży (jeśli się uda) pod-
świetlony krzyż. Przez cały czas
pracuje pięciu robotników, utrzy-
mywanych z Waszych, comiesięcz-
nie składanych ofiar. Wrzesień jest
najtrudniejszym miesiącem, gdyż
ofiary dożynkowe są przeznaczo-
ne na spłacenie powinności parafii
wobec Seminarium Duchownego,
utrzymywanego z ofiar wiernych.
Nasza parafia co roku obowiąza-
na jest wpłacić na Seminarium

2360 zł. Żeby dodatkowo nie zbie-
rać składek, zdecydowałem, by
Wasze ofiary dziękczynne za plo-
ny przeznaczyć na potrzeby se-
minarium. Nie przerywamy prac
przy budowie, więc Wasza pomoc
jest niezbędna, aby można było
opłacić pracowników. Serdecznie
dziękuję Wam, Drodzy Parafianie
za zrozumienie i wytrwałą pomoc.

Niech ta świątynia będzie na-
szym votum wdzięczności za do-
znane tyle razy Boże miłosier-
dzie w Sakramencie pokuty. Jezus
hojnie okazuje nam miłosierdzie
i przebacza winy, a my w do-
wód wdzięczności wznosimy Jezu-
sowi pomnik-świątynię ku uczcze-
niu Jego miłosierdzia. „Błogosła-
wieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (8 błogo-
sławieństw).

W najbliższym czasie planuje-
my położenie styropianu i zrobie-
nie betonowej „wylewki”. Marzą
mi się nowe ławki na Boże Na-
rodzenie. Kontynuowana będzie
praca przy ocieplaniu pokrycia
dachowego.

Niech Jezus Miłosierny hoj-
nie błogosławi wszystkim drogim
ofiarodawcom.

ks. E. Szymański
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Październik 2003

Ełganowo

1., środa: Danuta Olszewska
2., czwartek: Piotr Szypica
3., piątek: Adam Kurek
4., sobota: Helena Kolasińska
5., niedziela: Bogumiła Kuras
6., poniedziałek: Jan Sieniek
7., wtorek: Józef Smukała,

Ryszard Szelest
8., środa: Dorota Flisikowska
9., czwartek: Stanisław Szymczyk,

Renata Bujak
10., piątek: Andrzej Surma
11., sobota: Roman Knitter
12., niedziela: Tadeusz Jasiński
13., poniedziałek: Zygmunt

Szarmach, Mirosław
Wawrynowicz

14., wtorek: Tadeusz Frost
15., środa: Kurt Hennig
16., czwartek: Waldemar Hennig
17., piątek: Jarosław Filan
18., sobota: Bernard Zulewski,

Adam Bławat

19., niedziela: Wiesław Szatkowski
20., poniedziałek: Ryszard

Szymczyk
21., wtorek: Mieczysław

Czerniewski
22., środa: Władysław Belau
23., czwartek: Tomasz

Zajączkowski
24., piątek: Paweł Zajączkowski,

Zbigniew Niemczyk
25., sobota: Zofia Bachusz,

Krzysztof Bachusz
26., niedziela: Hanna Chmielewska
27., poniedziałek: Jan Chmielewski
28., wtorek: Maria Wiebe, Mariola

Zarembska
29., środa: Franciszek Konkel,

Zygmunt Masa
30., czwartek: Henryk Tarczyński
31., piątek: Jerzy Flisikowski,

Michał Wiśniewski

TRZY KAMIENIE WYRZUCONE NA BRZEG

Stary zegar na dwudziestome-
trowej wieży kościoła wybija dwu-
dziestą trzecią. Nocna cisza zapadła
nad piętnastowiecznym, francisz-
kańskim opactwem. Powoli gasną
światła w pokojach zajmowanych
przez zakonników. Uczniowie bie-
daczyny z Asyżu odpoczywają po
ciężkim dniu pracy. Prowadzące do
kaplicy krużganki oświetla kilka

światełek z rozstawionych co pięć
metrów posrebrzanych kinkietów.
W jednej z cel, przy niewielkim sto-
liku klęczy na grubym dywanie mło-
dy zakonnik. Ze złożonymi rękami
i pochyloną głową kończy właśnie
odmawianie chwalebnych tajemnic
Różańca. Po wypowiedzeniu ostat-
nich słów modlitwy chowa splecione
sznurkiem paciorki do prawej kie-
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szeni czarnego habitu. Szczupłymi
palcami wyczuwa w środku trzy
nieduże kamyki. Wyciąga je na ze-
wnątrz i trzyma na wyciągniętej
lewej dłoni. Podziwiając ich różno-
rodność ucieka od współczesności,
po czym zatapia się we wspomnie-
niach. . .

Był ciepły, lipcowy wieczór. Gorą-
ce słońce przed godziną powędrowa-
ło ku zachodowi. Coraz mniej ludzi
spacerowało po nadmorskiej plaży.
Gwar opalającego się za dnia tłumu
powoli przemieniał w ciszę przecha-
dzających się pojedynczych postaci.
Nad stygnącym piaskiem przelaty-
wały gromady wiecznie głodnych
mew.

Z oddali dobiegały radosne rytmy
Italo disco. Jakiś człowiek w ponisz-
czonym ubraniu snuł się pomiędzy
betonowymi śmietnikami wyciąga-
jąc z nich aluminiowe puszki. Nad
samym brzegiem spacerowała pa-
ra białych łabędzi. Wzdłuż brzegu
powoli przesuwała się sylwetka mło-
dego człowieka. Szedł z głową opusz-
czoną do dołu i rękoma schowany-
mi w kieszeniach dżinsowej kurtki.
Białe buty podmywała słona woda
z łagodnej fali. Wędrował przed sie-
bie nie mając jakiegoś szczególnego
celu. Zostawiał na zwilżonympiasku
ślady swojej obecności. Przez mo-
ment spojrzał na dwa piękne ptaki.
Zrobił jeszcze parę kroków w stronę
lądu po czym usiadł na białym pia-
sku. Spojrzał w górę, podziwiając
pełne gwiazd, bezchmurne niebo.
Opuszczając lekko wzrok dostrzegł
płynący na horyzoncie, oświetlo-
ny statek. Prawą dłonią schwycił
maleńki biały kamień. Z jego ust

zaczęły płynąć słowa, których sam
jeszcze nie rozumiał.

Samotny krążę po pustych ulicach
Brodzę po brzegach szczęścia
Zamiast wypłynąć na głębię

Za chwilę drugi kamyk znalazł
się w jego dłoni. Wyrzuciła go fala,
która akurat dobiła do brzegu. A on
wypowiadał następne zdania. Nie-
ubłaganie tworzyły one pozbawiony
rymów wiersz.

Podziwiam szczęśliwe łabędzie
Niebo pełne migoczących gwiazd
Szukam dziś szczęścia
I nie potrafię go znaleźć.

Wmiędzyczasie słonawoda przy-
niosła następny kamień. Młody czło-
wiek z radością chwycił go prawą
ręką. Wszystkie trzy leżały teraz na
lewej dłoni.

Samotny człowiek. Niepogodzo-
ny z zagonionym za pseudo-szczę-
ściem światem. Zraniony w sza-
rej egzystencji. Toczący wewnętrzną
walkę.

Jeszcze długo od tych trzech
kamieni nie potrafił oderwać wzro-
ku. . .

Klęcząc w zakonnej celi podziwia
te trzy niewielkie pamiątki z tam-
tego wieczoru. Zabrał je z plaży
swojego rodzinnego miasta. Po kolei
kładzie je na stoliku obok zamknię-
tego jeszcze Pisma Świętego. Pod-
nosi z białego obrusa Księgę Bożego
Słowa i otwiera ją na trzydziestym
pierwszym rozdziale Proroka Jere-
miasza: Ukochałem cię odwieczną
miłością, dlatego zachowałem dla
ciebie łaskawość. . .

Powoli minęła noc. Nadszedł na-
stępny lipcowy dzień. Słońce powoli

12



przebijało się przez chmury. Obudził
go krzyk głodnych mew. Otrzepał
się z plażowego piasku. Wolnym
krokiem maszerował wzdłuż brze-
gu. Spojrzał na ulicę prowadzącą do
miasta. Do jego uszu dobiegł dźwięk
dzwonów wołających na pierwszą
Mszę. Sam nie wiedząc dlaczego po-
dążał za rytmicznym brzmieniem,
aż dotarł do bramy świątyni. Pierw-
szy raz od wielu lat przekroczył ten
próg. Przywitała go cisza i trzy świe-
ce płonące na ołtarzu. Sam nawet
nie wiedział dlaczego przekroczył
drewniane drzwi. Postanowił jed-
nak odpocząć przed dalszą wędrów-
ką. W kieszeni dżinsowej kurtki stu-
kały wyrzucone na brzeg kamienie.
Wraz z upływem czasu ławki robiły
się pełne. Wreszcie dzwonek wiszą-
cy przy drzwiach zakrystii oznajmił
początek Najświętszej Ofiary. Dziś
nie pamięta z niej nic. . .

. . .tylko jedno zdanie czytane
z ambony przez ubranego w białą

albę lektora: Ukochałem cię od-
wieczną miłością, dlatego zachowa-
łem dla ciebie łaskawość. . .

Młody zakonnik odkłada na sto-
lik księgę Pisma Świętego. Powo-
li chwyta pożółkłą kartkę papieru
i odczytuje z niej własnoręcznie
napisany tekst.

Samotny krążę po pustych ulicach
Brodzę po brzegach szczęścia
Zamiast wypłynąć na głębię
Podziwiam szczęśliwe łabędzie
Niebo pełne migoczących gwiazd
Szukam dziś szczęścia
I nie potrafię go znaleźć. . .

Znalazłem szczęście
W każdym słowie
Płynącym z Biblii
Znalazłem szczęście
W Białym Chlebie

Ks. Dariusz Woźny

NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
ARCHITEKTURA BAROKU

Nazwa stylu wywodzi się z por-
tugalskiego określenia „barocco”, co
oznacza nienaturalną, wynaturzoną
perłę. W języku włoskim przeno-
śnie określa się tym terminem rze-
czy dziwne, niezdarne, przeładowa-
ne, jak również pozbawione smaku.
Te negatywne skojarzenia funkcjo-
nowały w języku włoskim tylko na
przełomie XVI i XVII wieku. W koń-
cu XIX wieku, kiedy to do nauki
wprowadzono nowe terminy pojęcio-
we, mianem baroku określono epokę

między renesansem a klasycyzmem.
W 1855 roku Jacob Burkhardt wpro-
wadza ten termin do języka nauki
jako nazwę epoki. Styl ten pano-
wał niepodzielnie w sztuce w latach
1600 –1780. Niektórzy badacze usta-
lają wcześniejszy koniec baroku i rok
1730 uważają za początek nowego
stylu – rokoko.

Styl baroku staje się ostatnią,
jednolitą formą kultury, która zaspa-
kaja potrzeby duchowe i społeczne.
Architektura tego okresu zespala
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się z rzeźbą, malarstwem, litera-
turą, umeblowaniem, ubiorem oraz
sposobem przedstawiania myśli. Ba-
rok wyraża rozterki, niepokoje, na-
miętności i uczucia religijne XVII
i XVIII wieku. Styl ten cechują
kontrasty i przeciwieństwa. Wnę-
trza kościołów podkreśla się przy
pomocy barwy, cienia, światła. Li-
nia krzywa zajmuje miejsce pro-
stej, płaszczyzna sfalowana stosowa-
na jest w zamian za płaszczyzny
płaskie, ruch i dynamika wypiera
formy statyczne. Cechy te umoż-
liwiają tworzenie jednolitych dzieł
sztuki, które poza bryłą świątyni
obejmują ukształtowanie krajobra-
zu, dzieła malarskie i rzeźbiarskie.
Styl ten jest odpowiedzią Kościoła
katolickiego na rozbicie zachodnie-
go chrześcijaństwa po wystąpieniu
Marcina Lutra i ukształtowaniu się
kościołów protestanckich. Zbory pro-
testantów są surowe, ascetyczne, po-
zbawione wszelkich ozdób, barokowe
kościoły katolików mają przyciągać
wiernych przepychem wnętrza, zło-
ceniami, wielkością przestrzeni.

Przełom w sztuce jest już bar-
dzo widoczny za pontyfikatu papieża
Pawła V Borghese (1605 – 1621), a od
roku 1623, kiedy to na tron święte-
go Piotra wstępuje kardynał Maffeo
Berberini, znany poeta i miłośnik
sztuki jako Urban VIII (1623 – 1644),
barok jest już stylem dojrzałym i pa-
nującym. Papież ten umiał doce-
nić artystę Gianlorenzo Berniniego
(1598 – 1680), który stworzył znane
na całym świecie arcydzieła baroku.
Papież-poeta tak wypowiedział się
o geniuszu tego artysty: „wielkim
jest szczęściem dla kawalera Berni-
niego, że na tronie papieskim zasiadł

kardynał Berberini, nie mniejsza
atoli dla papieża Urbana, że za jego
pontyfikatu żyje tak znakomity ar-
tysta, jakim jest kawaler Bernini”.
Wielkie znaczenia dla architektury
baroku ma spotkanie papieża Ber-
berini z rzeźbiarzem Berninim.

Już w 1624 roku Bernini otrzy-
muje zadanie wykonania fasady ko-
ścioła Santa Bi Biana oraz baldachi-
mu nad grobem św. Piotra. Osobiście
nie potrafię stwierdzić jednoznacz-
nie, czy konfesja św. Piotra jest dzie-
łem architektury, czy rzeźby. Jedno
jest pewne, w tej kompozycji wszyst-
ko jest ruchem. Całość wykonana ze
złoconego brązu, złożona z czterech
kolumn, dźwigających zwieńczenie
na wysokość 28 metrów, gdzie ze
wszystkich stron widoczny jest herb
Urbana VIII – trzy pszczoły. Światło
załamuje się na bogatej ornamenty-
ce skręconych kolumn, które miały
być, jak wtedy wierzono, wierną ko-
pią podpór ze świątyni Salomona
w Jerozolimie. Czy można opisać
dzieło Gianlorenza i oddać niezwy-
kłą dynamikę baldachimu? Jest to
chyba niemożliwe. Trzeba samemu
stanąć przed tym cudem, gdzie tylko
papież może odprawiaćMszę św. i po-
dziwiać, podziwiać, podziwiać. Dzie-
łem tego mistrza jest również Tron
św. Piotra (Cathedra Petri), który
jest głównym akcentem artystycz-
nym i ideowym wnętrza bazyliki.

Zdecydowana większość podręcz-
ników historii architektury za pierw-
szy w pełni barokowy uznaje ko-
ściół Il Gesu architekta Vignola
(1507 – 1573) właściwiej i popraw-
niej Giacomo Barozzi da. Ta jezu-
icka świątynia ma kształt bazyliki
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Rzym, kościół Il Gesù, 1568 – 1575.

Wenecja, kościół Santa Maria della Salute, 1631 – 1687.
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podłużnej. Nawa główna jest posze-
rzona kosztem naw bocznych. Nad
transeptem wznosi się kopuła na
wzór bazyliki św. Piotra, której pro-
jektantem był Michał Anioł. Kościół
nie posiada wież. Praca architekta
skupia się na efektownym wykoń-
czeniu fasady. Na ściany boczne nie
zwracano uwagi, niekiedy nawet ich
nie tynkowano „Fasada jest jakby
dekoracją teatralną, nie związaną
konstrukcyjnie z całością. Jest do ol-
brzymich rozmiarów rozbudowanym
portalem. Podzielona pilastrami i ko-
lumnami na pięć części, zakończona
jest u góry frontonem klasycznym
i esownicami po bokach, tak charak-
terystycznymi dla baroku. Wnętrze
olśniewa przepychem: rzeźby, stiu-
ków, malowideł”.

Cechy charakterystyczne baroku
to:
� kościoły mające formę bazylik po-
dłużnych,
� duże rozmiary budowli,
� płaszczyzny sfalowane,
� krzywizny,
� rozbudowane fasady,
� liczne złocenia, stiuki i rzeźby,
� nawy nakryte kolebkowo,
� transypt nakryty kopułą,
� frontony ciężkie, przytłaczające,
długie (Saragossa 140 metrów).
W Polsce za wzór architektury

baroku uchodzi kościół św. Piotra
i Pawła w Krakowie. Wnętrza w na-
szych kościołach często są barokowe,
ponieważ wcześniejsze uległy znisz-
czeniom w czasie wojen szwedzkich.

Mariusz Paradecki

KRONIKA
nie tylko parafialna

30 sierpnia w naszym kościele sa-
krament małżeństwa zawarli Mag-
dalena Baka z Żuławki z Marcinem
Nowakiem z Kleszczewa.

***
6 września w kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich wstąpili
w związek małżeński Elżbieta Ja-
sińska z Ełganowa ze Zbigniewem
Haraczem z Rościszewa.

***
7 września w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Michał Konrad Dobrowolski z Trą-
bek Wielkich, syn Joanny i Da-
niela,

� Agnieszka Ewa Mażucha z Trąbek
Wiekich, córka Iwony i Norberta,

� Dominika Krystyna Kempa z Trą-
bek Wiekich, córka Anny i Toma-
sza.

***
W dniach 7 –14 września obchodzi-
liśmy w naszej parafii odpust ku
czci Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Na inaugurację obchodów
odbyła się uroczysta suma z proce-
sją eucharystyczną pod przewodnic-
twem ks. prałata Andrzeja Rurarza
z Gdańska-Wrzeszcza.

Kolejne dni tygodnia odpustowego
poświęcone były, zgodnie z utar-
tą już tradycją w naszej parafii,
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Państwo młodzi Magdalena i Marcin Nowakowie.

Państwo młodzi Elżbieta i Zbigniew Haraczowie.
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Agnieszka Ewa Mażucha z Trąbek Wiekich wraz z rodzicami i chrzestnymi w dniu
swojego chrztu świętego.

Dominika Krystyna Kempa z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami w dniu swojego
chrztu świętego.
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poszczególnym stanom czy grupom
wiernych. Każdego dnia przybywali
licznie wierni z różnychmiejscowości,
aMsze św. koncelebrowane były przez
przybyłych kapłanów pod przewod-
nictwem zaproszonego specjalnie na
każdy dzień księdza, który w swojej
pracy kapłańskiej szczególnie związa-
ny jest z określonym stanem czy gru-
pą wiernych. W sobotę 13 września do
naszego sanktuarium przybyli kapła-
ni z całej Archidiecezji Gdańskiej z ks.
biskupem Zygmuntem Pawłowiczem
na czele. W niedzielę 14 września od-
była się centralna uroczystość odpu-
stowa, połączona z dziękczynieniem
za plony. Sumie odpustowej, konce-
lebrowanej przez kilkunastu przy-
byłych kapłanów, przewodniczył ks.
Biskup Zygmunt Pawłowicz. Podczas
uroczystości odbył się konkurs wień-
ców dożynkowych. Pierwsze miejsce
i nagrodę Wójta Gminy Trąbki Wiel-
kie zdobyła korona żniwna w postaci
łodzi, wykonana przez mieszkańców
naszej gminy pod kierunkiem Pani
Radelskiej z GołębiewaWielkiego. Po-
nadto odbyło się uroczyste wręczenia
nagród 10 rodzinom nominowanym
przez Kapitułę Promującą Wzorowe
Rodziny. Główną nagrodę otrzymali
Państwo Bogumiła i Jan Bąkowie
z Gdańska Św. Wojciecha. Wyróż-
nienia otrzymało 9 rodzin: Józefa
i Leon Benikas ze Świbna, Stefania
i Edward Jankowiakowie ze Świbna,
Krystyna i Roman Kolke z Warcza,
Barbara i Leonard Gajewscy z Gra-
nicznej Wsi, Krystyna i Zbigniew
Kuklińscy z Suchej Huty, Agnieszka
i Józef Stolcowie z Ełganowa, Irena
i Zygmunt Kielasowie z Kleszczewa,
Danuta Olszewska z Ełganowa oraz
Anna i Mariusz Wodzyńscy z Prusz-
cza Gdańskiego

Po uroczystościach odpustowych ks.
Biskup, wszyscy kapłani oraz zapro-
szeni goście udali się na wspólny
obiad w Domu Pielgrzyma. Po obie-
dzie korowód dożynkowy, na czele
z orkiestrą wojskową, przemaszero-
wał na miejscowy stadion, gdzie roz-
począł się festyn. Mieszkańcy Trąbek
Wielkich oraz przybysze z innych
miejscowości mieli okazję obejrzeć
mecz piłki nożnej, występy różnych
grup działających przy parafiach oraz
zespołów muzycznych. Na placu przy
boisku dzieci korzystały z atrakcji
wesołego miasteczka, a wszyscy mo-
gli posilić się znakomitą grochówką
z kuchni polowej oraz innymi sma-
kołykami oferowanymi przez licznie
przybyłych handlowców. Atrakcją fe-
stynu była loteria fantowa, prowa-
dzona przez ks. Dariusza Woźnego.
Główną nagrodą w loterii był odku-
rzacz, a dochód z niej przeznaczony
został na budowę kościoła w Czernie-
wie. Na zakończenia festynu odbyła
się zabawa taneczna na wolnym po-
wietrzu przy muzyce zespołu Joker.

Po wieczornej Mszy św. w kościele
odbył się koncert muzyki klasycz-
nej w wykonaniu chóru z Nowego,
zespołów fletowych oraz kwartetu
smyczkowego. Koncert przygotował
(i aktywnie w nim uczestniczył jako
muzyk) pan Janusz Beyer.

***
Zakończyła się budowa segmentu „B”
trąbkowskiego gimnazjum. Do wyko-
nania pozostały tylko prace zewnętrz-
ne przy budowie dróg i parkingu przy
szkole. W najbliższym czasie zostanie
zakupiony sprzęt i pomoce szkolne,
na który gmina otrzymała 105 tys. zł
z Ministerstwa Edukacji.

Oprac. S.D.
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Festyn rodzinny na stadionie zakończył uroczystości odpustowe w parafii.

Występ młodych muzyków podczas koncertu w kościele trąbkowskim.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z sierpnia to
WNIEBOWZIĘCIE.
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.
Kupon z podanym rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym
ołtarzu (do dnia 19 października).

1

2

3

4

5

6

7

8

1. 12 miesięcy. 2. Ciastka Ojca św. 3. Powolne zwierzę. 4. To pismo.
5. Badacz nieba. 6. Chłopiec z Fatimy. 7. Polecany w nocy. 8. Dawny
władca Rosji.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ZNALEZIONY LATEM

Mały bursztyn
wyrzucony na brzeg
Znaleziony
w tłumie kamieni
Dołączony
do radosnych braci
Budujących
szczęśliwy różaniec

O poranku
czeka na ołtarzu
Z wieczora
brany jest w dłonie
Powołany
do prostej modlitwy
Szukający
każdej ludzkiej duszy

W południe
leży na stoliku
Oczekuje
na chwilę rozmowy
Zasmucony
bezużytecznością
Długo czeka
by wziąć go do ręki
I przesuwać
kolejne paciorki

Ks. Dariusz Woźny

#

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2003

1. Za śp. Halinę Siedlecką
2. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Kingi –
p. Wiebe

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Cecylii –
p. Halba

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Jadwigi – p. Papis

5. Za śp. Leona i Agnieszkę
Zulewskich oraz śp. Antoniego
Brembora, godz. 800

Za śp. Zygmunta Fenskiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Irenę Surmę, z intencji
róży bł. Teresy Ledóchowskiej,
godz. 1100

Dziękczynna w 19. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Daniela, godz. 1800

6. W pewnej intencji
7. Za śp. Sylwestra Reimusa

(5. rocznica śmierci)
8. Za śp. Bronisława Sokołowskiego

(15. rocznica śmierci)
10. Za śp. Anitę Heyer

Za śp. Władysława Szostek
(Czerniewo)

11. Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Izy
i Pawła Paziaków

12. Dziękczynna za plony z wioski
Ełganowo, godz. 800

Za śp. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 930 (Czerniewo)
W intencji pracowników firmy
Oceanic, godz. 1100

Za śp. Jana Bukowskiego,
godz. 1800

13. W pewnej intencji

14. Za zmarłych z rodziny
Lempkowskich i śp. Janusza
Chojnackiego

15. Za śp. Różę Marchewicz
(8. rocznica śmierci)
Za śp. Gertrudę i Huberta Dufke

16. Za śp. Pawła Hensel (2. rocznica
śmierci)

17. Za śp. Jadwigę Antoniewicz
18. Za śp. Martę i Witolda

Piszczuków
19. Za śp. Łucję Jaszewską

(6. rocznica śmierci), godz. 1100

Dziękczynna wraz z prośbą
o błogosławieństwo Boże dla
Henryka Karnath, w 60-lecie
urodzin, z intencji dzieci
i wnuków, godz. 930 (Czerniewo)

20. Za śp. Urszulę Salewską oraz
Piotra i Stanisława Kucharskich
Za śp. Bogdana Gdańca

21. Za śp. Łucję Selka
22. Dziękczynna w 15. rocznicę

sakramentu małżeństwa Ewy
i Jarosława Lagów

23. Za śp. Alfonsa Karnatha
(2. rocznica śmierci) i za
zmarłych z tej rodziny

24. Dziękczynna w 38. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Józefa Ziemanów

25. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
(1. rocznica śmierci)
Za śp. Jana Ohla i za zmarłych
z tej rodziny oraz za śp. Łucję
i Antoniego Ostrowskich

26. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Tadeusza Kotuli
w 70-lecie urodzin, godz. 800

Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart, godz. 930 (Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100
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27. Za śp. Hannelore Roszkowską
28. Za śp. Bertę i Jana Stefanów

oraz za zmarłych z tej rodziny

29. Za śp. Teresę Kempa (9. rocznica
śmierci)

30. Za śp. Metę Cymermann

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
W październiku pierwszą rocznicę chrztu św. obchodzą:
6 października: Iga Anna Głowacka i Martyna Izabela Misior,
27 października: Maciej Norbert Neumann.

Rocznice sakramentu małżeństwa
5 października: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Bogumiły i Alberta Sekutowskich
7 października: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Mariana Rekowskich
16 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli i Pawła Paziaków
30 października: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Czesława Sulewskich
8 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Lidii i Władysława Łączów
15 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Leszka Wieczorków
22 października: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy i Jarosława Lagów
1 października: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji i Mieczysława Kąkolów
24 października: 50. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Franciszka Nowaków
Ad multos annos!

ODESZLI DO PANA

29 lipca: zmarł w wieku 71 lat śp. Henryk Leszczyński z Kleszczewa.

25 października: 1. rocznica śmierci śp. Helny Rody
25 października: 1. rocznica śmierci śp. Franciszka Jaszewskiego (juniora)
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


