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Szczęśliwa jesteś,
Najświętsza Panno

Maryjo,
i godna wszelkiej

chwały,
bo z Ciebie

narodziło się
słońce

sprawiedliwości,
Chrystus,
który jest

naszym Bogiem.



REFLEKSJE NAD TEGOROCZNĄ KOLĘDĄ W PARAFII

Pierwszy raz od 1985 r. w wi-
zycie duszpasterskiej w rodzinach
wspomagał mnie ks. wikariusz. Ko-
lędowaliśmy w wioskach lub przy
wyznaczonych ulicach, od krańco-
wych posesji, aż do spotkania się
w pewnym domu, pośrodku wyzna-
czonego odcinka.

Tematem tegorocznej kolędy był
udział naszych parafian w niedziel-
nej i świątecznej Mszy św. Ten sam
temat kolędy podjęli księża z Mierze-
szyna i Postołowa. Już w paździer-
niku zastanawialiśmy się, jaki temat
omawiać podczas kolędy w domach
parafian. Ten o Mszy św. podsunęli
nam ojcowie karmelici w Drzewi-
nie, gdy uczestniczyliśmy tam na
odpuście ku czci św. Rafała Kalinow-
skiego. Ksiądz Darek napisał tekst,
a drukiem zajął się ks. Kazimierz
Glama z Postołowa. Ja opracowałem
tekst modlitwy kolędowej. Druko-
wane karty zostawialiśmy w każdej
rodzinie, aby pobudzały do refleksji
nad istotną wartością Mszy św. Wyja-
śnialiśmy wiernym, iż udział we Mszy
św. jest odpowiedzią na zaproszenie
Chrystusa. Jeśli zlekceważymy za-
proszenie na rodzinną uroczystość,
to zasmucamy gospodarzy, a tu za-
smucamy samego Chrystusa, który
czeka na nas, aby do nas przemówić,
złożyć Ojcu niebieskiemu ofiarę za
nas, nakarmić swoim Ciałem i obda-
rzyć błogosławieństwem na kolejny
tydzień. Zapraszamy, aby każda ro-
dzina pomyślała nad swoją intencją
i wpisała do pozostawionej karty,
a potem, w ogłoszonym czasie, odci-
nek tej karty złożyła w darze ołtarza.

Może będzie to okazja, by w tej
intencji rodzinnej była celebrowana
Msza św.

Patrząc z perspektywy wielu lat,
muszę przyznać, że rodziny coraz
bardziej przeżywają kolędę jako uro-
czystość domową. Mieszkania zasta-
łem wszędzie sprzątnięte, stół był za-
wsze nakryty białym obrusem, a na
nim krzyż, świece i często – woda
święcona z kropidłem oraz w bardzo
wielu rodzinach – Pismo św. i obraz
Miłosierdzia Bożego. Domownicy by-
li odświętnie ubrani, telewizor wyłą-
czony, a nawet (w tym roku pierwszy
raz) wszędzie psy były zabezpieczo-
ne. Prośby z lat poprzednich po-
skutkowały. Sporadycznie zdarzały
się „ucieczki” z kolędy ludzi z po-
granicza „marginesu”. Także w tym
względzie nastąpiła wielka poprawa.
W zasadzie wszyscy domownicy byli
obecni. Wielu zamieniło się w pracy,
inni na ten dzień brali urlop lub wcze-
śniej kończyli pracę, by uczestniczyć
w kolędzie. To również podkreślam,
jako owoc wieloletniej kolędy i rezul-
tat wcześniejszego podania terminów
kolędy w „Kanie”, którą nabywa wię-
cej niż co druga rodzina parafii.

Przy planowaniu kolędy biorę
pod uwagę, by przed południem ko-
lędować tylko w dniach wolnych od
pracy i zajęć szkolnych – na przykład
w soboty. W inne dni zasadniczo roz-
poczynaliśmy kolędę po południu od
godziny 14 lub 15. Staraliśmy się nie
przedłużać kolędowania poza godzi-
nę 21. W tym roku mieliśmy średnio
po 12 – 15 odwiedzin dziennie, więc
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mogliśmy nieco dłużej być w każdej
rodzinie.

Oprócz Mszy św. w większości
rodzin poruszałem temat różańcowy,
wszak stanowimy parafię Maryjną
i Jej winniśmy dać nasze serce, na-
szą modlitwę, okazać wdzięczność za
to, że przed wiekami już nas uko-
chała. Pozostaje mi zadanie opraco-
wania powiększonego składu Żywego
Różańca o pięciu członków w każ-
dej róży różańcowej. Starałem się
też wyrazić (co czynię jeszcze raz)
podziękowanie za tak ofiarne wspie-
ranie budowy kościoła ku czci Miło-
sierdzia Bożego w Czerniewie. Niech
Pan Jezus hojnie obdarzy błogosła-
wieństwem wszystkich ofiarodawców
na budowanie tej świątyni.

W Ełganowie w czasie kolędy
sondowałem tamtejszych parafian,
czy w swojej wiosce chcieliby mieć
kaplicę, i jakie są możliwości jej
wykonania.

Kładłem nacisk na to, by para-
fianie w życiu duszpasterskim, reli-
gijnym utożsamiali się ze „swoim”
kościołem, bo inaczej „będą jak owce
bez pasterza”. W kościele powszech-
nym, lecz także u protestantów czy
chrześcijan innych wyznań, wierni
zawsze utożsamiają się z parafią, do
której terytorialnie należą, jej pro-
blemami się dzielą, ją tworzą i utrzy-
mują. Inne postawy są nienormalne
i patologiczne.

Dziękuję drogim szafarzom Eu-
charystii za ofiarną kolędową po-
sługę, którą pełnią już od kilku lat.
Uważam, że czynią to bardzo sumien-
nie, dyskretnie i z wielkim oddaniem.
Wiem, że bardzo pozytywnie ocenia-
ją tę posługę parafianie. Dziękuję

panom kierowcom, którzy w Ełgano-
wie i Kleszczewie usługiwali swoim
pojazdem w kolędowaniu.

Serdecznie dziękuję rodzinom,
które podczas kolędy przygotowy-
wały posiłki, zwłaszcza obiad lub
kolację na zakończenie kolędowania,
zapraszając zawsze obu księży i sza-
farzy. Chyba tylko raz powróciliśmy
do plebanii bez poczęstunku. Ofia-
ry przez Was złożone przeznaczamy
z ks. wikariuszem na budowę ko-
ścioła w Czerniewie. Tam potrzeby
są jeszcze ogromne. Dziękuję księ-
dzu Darkowi za ten „prezent” dla
kościoła oraz za jego zaangażowanie
kolędowe.

Po zakończeniu kolędy w parafii,
w dniu 20 stycznia odbyła się kolę-
da księdza Arcybiskupa Metropolity
Tadeusza Gocłowskiego w jedena-
stu parafiach naszego dekanatu. To-
warzyszyłem księdzu Arcybiskupowi
w tej kolędzie. Rozpoczęła się o godz.
8.20 w Lublewie (dokąd przywiózł
mnie p. Józef Sroka). W każdej para-
fii ks. Arcybiskup odwiedzał kościół
i w nim się modlił, rozmawiał in-
dywidualnie z księżmi wikariuszami,
poświęcał plebanię i modlił się za
poszczególne wspólnoty parafialne.
Śniadanie spożył w Kolbudach, obiad
– w Przywidzu, poobiednią kawę –
w Mierzeszynie. Odwiedził budujący
się kościół w Czerniewie, gdzie o 15
odmówił koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego. Odwiedził kościół w Pawłowie,
budowany przez księdza proboszcza
z Postołowa.

W Trąbkach Wielkich odbyło się
zakończenie kolędy dekanalnej. Na
kolację z księdzem Arcybiskupem
przybyli wszyscy kapłani naszego
dekanatu: 11 księży proboszczów
i 4 księży wikariuszy. Przed ko-
lacją w naszym kościele modlili-
śmy się przed odsłoniętym obrazem
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Matki Bożej. Po modlitwie wystąpił
25-osobowy zespół-orkiestra z Jodło-
wa, w którego wykonaniu wysłu-
chaliśmy 7 pięknych kolęd. Zyskał
duże brawa. W czasie kolacji, która
przedłużyła się do godziny 21, ks.
Arcybiskup omówił prace we wszyst-
kich parafiach naszego dekanatu.

Dziękuję Bogu za tegoroczną ko-
lędę w parafii. Dziękuję wszystkim
posługującym i ofiarodawcom. Niech
Boże Błogosławieństwo spocznie na
Waszych domach i Waszych rodzi-
nach.

Bóg zapłać.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2004

1 lutego: 4. niedziela zwykła

Jr 1,4 – 5.17 – 19
1 Kor 12,31 – 13,13
Łk 4,21 – 30

„Wyprowadzili Go aż na stok góry,
aby Go strącić. On jednak, przeszedł-
szy pośród nich, oddalił się”. Oddalił
się, ale nie porzucił. Powracał wiele
razy. Często postępujemy tak, jakby-
śmy chcieli pozbyć się Pana Jezusa.
Ile razy do nas powraca z łaską
spowiedzi, żalu, Komunii.

8 lutego: 5. niedziela zwykła

Iz 6,1 – 2a.3 – 8
1 Kor 15,1 – 11
Łk 5,1 – 11

„Odejdź ode mnie – powiedział Piotr
do Jezusa – bo jestem człowiek
grzeszny”. Prawdopodobnie niezbyt
dokładny przekład oryginalnego tek-
stu nie oddaje treści tych słów. Można
by je chyba tak tłumaczyć: – Wyjdź
z mojej łodzi, bo nie jestem godzien
być tu razem z Tobą. Jesteś wszyst-
kim, a ja jestem niczym. Właśnie
wtedy, kiedy Piotr uświadomił sobie,

że nie może polegać na sobie, na swo-
jej wiedzy, na swoim doświadczeniu
rybaka, Jezus powiedział do niego:
„Odtąd już ludzi łowić będziesz”. Po-
trzeba było właśnie tego, żeby Piotr
zobaczył swoją słabość i nieporad-
ność, aby sam Bóg zaczął przez niego
działać.

15 lutego: 6. niedziela zwykła

Jr 17,5 – 8
1 Kor 15,12.16 – 20
Łk 6,17.20 – 26

Etymologia ludowa tłumaczy, że ubo-
gi to ten, który ma wszystko u Boga,
całe królestwo Boże, choćby od ludzi
niczego nie otrzymywał. Oby Bogu
tylko zaufać.

22 lutego: 7. niedziela zwykła

1 Sm 26,2.7 – 9.12 – 13.22 – 23
1 Kor 15,45 – 49
Łk 6,27 – 38

Mówimy tyle o naszych nieprzy-
jaciołach. Ale czy rzeczywiście ich
mamy? W czasie wojny mamy wro-
gów. Ale w normalnym codziennym
zwykłym życiu, czy my sami sobie nie
tworzymy nieprzyjaciół przez tysiące
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naszych wad, jak urazy, zazdrości,
pycha. . .

29 lutego: 1. niedziela Wielkiego
Postu

Pwt 26,4 – 10
Rz 10,8 – 13
Łk 4,1 – 13

Ducha nieczystego, którego Ewange-
lia wspomina w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu, nazywamy diabłem,
czartem, kusym, czy po prostu złym.
Jest bardzo inteligentny, pomysłowy,
potężny: burzy spokój i doprowadza
do wojen. Jednocześnie jest pechow-
cem – nic mu się do końca nie udaje.
Wywołał drugą wojnę światową, opę-
tał szalonego wodza, ale ostatecznie
ten ponury człowiek zastrzelił swoją
kochankę i siebie. Jak w bruko-
wym romansie kryminalnym. Kiedy

coś nam zginie, mówimy, że „dia-
beł ogonem nakrył”. Ale diabli ogon
jest kusy, nie zasłoni świętego. Za-
wsze święty wydostanie się na świa-
tło dzienne. Jeżeli nie na ziemi, to
w niebie. Nieraz mówimy, że „prędzej
gruby schudnie, niż chudego diabli
wezmą”. Tymczasem chudzi idą sa-
mi do nieba. Diabeł już z góry jest
przegrany. Kto jest po jego stronie,
prędzej czy później skompromituje
się.

Z aniołem jest całkiem inaczej.
Na obrazach wygląda jak nastolatek
w powiewnej sukience. A przecież
to właśnie anioł dźwignął ogromny
kamień zamykający grób Jezusa –
i odrzucił jak piórko. Nie taki anioł
słaby, jak go malują.

ks. Jan Twardowski

JEDNA Z SZANS WIELU

Niech przemówi rozumem serce
i wzniesie się na wyżyny
byśmy sobie podali ręce
tak zwyczajnie, bez przyczyny
z wnętrza piękna, które tkwi w nas
tylko to wydobyć trzeba
a nie mówmy ciągle pas
twierdząc z góry, że się nie da.

Ten rok, w który dziś wkraczamy
niech się różni od tych drugich
własną miłość, gdy poznamy
i jej to będziemy sługi
nas uskrzydli, doda siły
w przybliżeniu do bliźniego

Panie życia, Ojcze miły
pobłogosław w tym każdego.

Jan Orczykowski
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – styczeń – luty 2003

Trąbki Wielkie

ul. Pocztowa

25.01., niedziela: Jerzy Kopicki
26.01., poniedziałek: Eugeniusz

Pirch
27.01., wtorek: Krystyna

Szymańska
28.01., środa: Krzysztof Jankiewicz
29.01., czwartek: Kazimierz

Chajewski
30.01., piątek: Janusz Kozikowski
31.01., sobota: Marian Lewańczyk,

Urszula Kelpin
1.02., niedziela: Zofia Kromer
2.02., poniedziałek: Zygmunt

Sławiński
3.02., wtorek: Leszek Tysarczyk
4.02., środa: Stanisław Turzyński
5.02., czwartek: Jadwiga

Kobierzyńska, Stanisław
Kania

6.02., piątek: Dariusz Kromer
7.02., sobota: Renata Karcz
8.02., niedziela: Antoni Jakowski
9.02., poniedziałek: Andrzej

Maucha, Helena Formela
10.02., wtorek: Grzegorz Kromer
11.02., środa: Wojciech Kreft,

Maria Goczkowska
12.02., czwartek: Bogusław Szulc
13.02., piątek: Jadwiga Zarembska,

Jerzy Antoniewicz
14.02., sobota: Jarosław Laga
15.02., niedziela: Edward Tkaczyk,

Grzegorz Tkaczyk, Zbigniew
Makuch

16.02., poniedziałek: Zdzisław
Jaszewski

17.02., wtorek: Mieczysław Cygan
18.02., środa: Krystyna Pańków
19.02., czwartek: Krzysztof Bugaj
20.02., piątek: Mirosław Megger
21.02., sobota: Grzegorz

Czajkowski
22.02., niedziela: Piotr Pianowski
23.02., poniedziałek: Janusz Beyer
24.02., wtorek: Józef Preuss,

Hildegarda Karnath

ul. Gdańska

25.02., środa: Stanisław
Niedźwiecki

26.02., czwartek: Krystyna
Tkaczyk, Jan Reca

27.02., piątek: Brygida Kinder
28.02., sobota: Agnieszka Dunst,

Henryk Lewczuk
29.02., niedziela: Adam Dunst
1.03., poniedziałek: Jadwiga

Górska
2.03., wtorek: Romuald Dunst,

Zofia Potrykus
3.03., środa: Jan Rogall
4.03., czwartek: Wiesław Kempa,

Tomasz Kempa, Leszek
Żukowski

5.03., piątek: Dariusz Orłowski
6.03., sobota: Gertruda Dargacz
7.03., niedziela: Józef Nieradko
8.03., poniedziałek: Marian

Wawrynowicz
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ŚWIADKOWIE EWANGELII ŻYCIA

Fragmenty listu biskupów polskich
na uroczystość Świętej Rodziny
2003.

Drodzy Siostry i Bracia,
Jako Pasterze Kościoła dzięku-

jemy wszystkim, którzy mimo za-
grożeń potrafią współpracować z ła-
ską sakramentu małżeństwa, dając
świadectwo Ewangelii życia. Głę-
boką wdzięczność wyrażamy tym
środowiskom, które bronią godno-
ści człowieka i osobistym przykła-
dem uczą szacunku dla życia. Słowa
solidarności kierujemy w stronę ro-
dzin dotkniętych bezrobociem. Wła-
śnie w tych rodzinach, zagrożonych
biedą, znajdujemy niejednokrotnie
wzruszające świadectwo głębokiej
wiary i miłości, która potrafi prze-
trwać próbę czasu.

Świętość rodziny i jej
zagrożenia

W epoce kryzysu wielu podsta-
wowych wartości Kościół niezmien-
nie podkreśla istotną rolę rodziny
w budowaniu ewangelicznej kultu-
ry życia. Pozytywny przykład wielu
chrześcijan żyjących duchem miło-
ści i modlitwy sprawia, że wspólnota
rodzinna staje się „miejscem, w któ-
rym życie, dar Boga, może być we
właściwy sposób przyjęte i chronio-
ne,. . . może też rozwijać się zgodnie
z wymogami prawdziwego ludzkie-
go wzrostu” (Centesimus annus,
p. 39). Dlatego też Jan Paweł II

podkreśla, że rodziny chrześcijań-
skie winien jednoczyć szacunek dla
świętości życia i godności osoby.
W godność tę uderzają „aborcja, eu-
tanazja czy klonowanie człowieka,
które grożą sprowadzeniem osoby
ludzkiej do zwykłego przedmiotu”
(Allokucja papieska z 13.01.2003 r.).

Przyjmując pełną prawdę o dra-
matach ludzkiego życia, Kościół
obejmuje swą troską także śro-
dowiska dotknięte przez kryzys.
Są wśród nich „samotne matki,
małżonkowie żyjący w separacji,
rozwiedzeni, opuszczone dzieci”.
Wczuwając się w ich życiowe bóle
Kościół nie unika trudnych proble-
mów. Nie czuje się „powołany do wy-
dawania surowych i bezwzględnych
sądów, ale pragnie raczej rozjaśniać
mroki licznych ludzkich dramatów
światłem słowa Bożego, wspiera-
jąc je świadectwem swego miłosier-
dzia.” (Ecclesia in Europa, p. 92 n).
Konsekwentnie Ojciec Święty pod-
kreśla, że także wierzący, którzy
rozwiedli się i ponownie zawar-
li związki „nie są wykluczeni ze
wspólnoty; przeciwnie, są wezwani,
aby uczestniczyć w jej życiu, przy-
swajając sobie coraz lepiej ducha
ewangelicznych nakazów” (tamże,
p. 93). Naszym wspólnym zadaniem
jest zarówno ukazywanie nowej
nadziei środowiskom poranionych
przez życie, jak i głoszenie Bożej
prawdy światu.
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W wyniku przemian, które za-
chodzą w fundamentach współcze-
snej kultury, usiłuje się odnosić po-
jęcie małżeństwa do związków mię-
dzy osobami tej samej płci. Praktyki
tej nie sposób pogodzić z katolicką
wizją rodziny. Dopiero w sakramen-
talnym związku małżeńskim kobie-
ty i mężczyzny znajdujemy żywy
obraz Bożej miłości. Na rodzinach
chrześcijańskich spoczywa „misja
strzeżenia, objawiania i przekazy-
wania miłości, będącej żywym od-
biciem i rzeczywistym udzielaniem
się miłości Boga” (Familiaris con-
sortio, p. 151).

Uwzględniając narastające w eu-
ropejskiej kulturze zjawisko związ-
ków między osobami tej samej płci,
Katechizm Kościoła Katolickiego
podkreśla, iż osoby te należy trakto-
wać „z szacunkiem, współczuciem
i delikatnością”, bez dyskrymino-
wania ich z powodu odmiennej
orientacji seksualnej (KKK, 2358).
Tworząc wokół nich klimat solidar-
ności w doświadczeniu życiowych
dramatów, trzeba im jednak rów-
nież uświadamiać, że „osoby ho-
moseksualne są wezwane do życia
w czystości” (KKK, 2359). Kościół
nie zostawia ich samotnych w obli-
czu życiowych zmagań. Wśród osób,
które skorzystały z terapii w kato-
lickich ośrodkach „Odwagi”, ponad
30 proc. potrafiło zmienić swą orien-
tację i podjąć życie w sakramental-
nych związkach małżeńskich.

Technika a odpowiedzialność
moralna

Nowe zastosowania techniki
stwarzają możliwość zabijania ży-
cia ludzkiego bez poczucia tragedii,

które towarzyszy wyrokom śmierci
wydanym na bezbronne istoty ludz-
kie. Ojciec Święty jako przykład
podobnych praktyk wymienia prze-
rywanie ciąży dokonywane „przy
użyciu preparatów chemiczno-far-
makologicznych, które umożliwiają
aborcję bez potrzeby udawania się
do lekarza”. Nazywając tę prak-
tykę „haniebnym przestępstwem”,
Jan Paweł II uważa ją za prze-
jaw „kultury śmierci” znamiennej
dla dzisiejszych społeczeństw sta-
wiających łatwość życia wyżej niż
godność człowieka (Ecclesia in Eu-
ropa, p. 95). Z bólem stwierdza-
my, iż w jednoczącej się Euro-
pie szczególnie agresywne okazują
się grupy propagatorów cywilizacji
śmierci. Usiłują one przedstawiać
nowe techniki zabijania jako wy-
raz postępu. Zjawiska te wymagają
od chrześcijańskich obrońców ży-
cia czytelnego świadectwa. Niechaj
znajduje ono wyraz w pełnym god-
ności i kultury podkreślaniu, iż
żadne nowe odkrycia nie mogą być
stosowane do zabijania życia prze-
kazanego przez Boskiego Stwórcę.

Do procedur stanowiących „za-
mach na życie” Jan Paweł II zalicza
także zabiegi na embrionach, czyli
zarodkach ludzkich, jeśli prowa-
dzą one do ich zabicia. (Ecclesia in
Europa, p. 95). Sytuacja taka zacho-
dzi m. in. w przypadku zapłodnie-
nia poza organizmem matki. Jest
praktycznie niemożliwe, aby przy
zastosowaniu dostępnych technik
powstał tylko jeden embrion, który
byłby wprowadzony do organizmu.
Skutkiem tego w obecnej praktyce
zapłodnienia in vitro, otrzymuje się
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wiele zarodków, które są następnie
podtrzymywane przy życiu dzięki
zamrożeniu. Przepisy niektórych
krajów pozwalają, aby przetrzymy-
wać je najwyżej przez pięć lat.
Powstaje nieunikniony problem, co
z nimi zrobić w okresie później-
szym. Szokiem dla opinii świato-
wej była niedawno podjęta w An-
glii decyzja o zniszczeniu tysięcy
zamrożonych zarodków ludzkich.
W Stanach Zjednoczonych realizo-
wany jest specjalny program „ad-
opcji embrionów”. Polega on na po-
szukiwaniu rodziców wyrażających
gotowość stworzenia odpowiednich
warunków rozwoju dla dzieci, które
rozwiną się z zamrożonych zarod-
ków. Realizacja tego programu po-
chłania miliony dolarów; poświęca
się je, aby ratować poczęte ludzkie
życie. Tymczasem w wielu polskich
dyskusjach lekceważy się zabijanie
embrionów a nawet żąda się, aby
ta forma zapłodnienia była dofinan-
sowana przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Znaczy to, że fundusze
pochodzące w większości od katoli-
ków przeznaczano by na zabijanie
życia.

Pragniemy wyrazić gorące uzna-
nie dla tych środowisk lekarskich,
które w obecnych dyskusjach nad
moralnością w medycynie, odwołu-
ją się przede wszystkim do głosu
sumienia i wyżej stawiają świę-
tość ludzkiego życia niż wymierne
korzyści ujmowane w kategoriach
sukcesu finansowego. Postawa ta-
ka stanowi świadectwo wrażliwości
sumień, które górują zarówno nad
literą prawa, jak i nad obiegową

opinią lekceważącą wartości moral-
ne. Słowa uznania kierujemy także
w stronę tych rodzin, które do-
świadczając bezdzietności decydują
się na adopcję dzieci. Postawa ta,
płynąca z ewangelicznej miłości,
wymownie uczy, że chrześcijański
szacunek dla życia może być silniej-
szy niż biologiczne więzy krwi.

Świętość życia a eutanazja

Niepokojącą oznakę „kultury
śmierci” stanowi wzrost liczby osób,
które dopuszczają możliwość euta-
nazji. Opowiadają się one za moż-
liwością skrócenia życia człowieka,
gdy to ostatnie naznaczone jest
bólem, poczuciem bezsensu, chęcią
skrócenia cierpień, zarówno osoby
chorej, jak i jej najbliższego otocze-
nia. W encyklice Evangelium vitae
Jan Paweł II przedstawia moralną
ocenę eutanazji, pisząc: „Prakty-
ka eutanazji zawiera – zależnie od
okoliczności – zło cechujące samo-
bójstwo lub zabójstwo” (EV, p. 65).
jedynie Bóg może decydować o ży-
ciu i śmierci człowieka. Jeśli przez
eutanazję ktoś chce przyśpieszyć
śmierć drugiego człowieka, okazuje
wtedy co najwyżej fałszywą litość,
zapominając o słowach św. Pawła:
„Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla
Pana; jeżeli zaś umieramy, umie-
ramy dla Pana. I w życiu więc
i w śmierci należymy do Pana”
(Rz 14, 8). „Żyć dla Pana” – zna-
czy umieć przezwyciężać poczucie
bezsilności i rozpaczy, przyjmując
ból tak, jak Chrystus przyjął Swój
krzyż. „Umierać dla Pana” – znaczy
zawierzyć całkowicie własną śmierć
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woli Ojca, godząc się na jej przy-
jęcie w godzinie wyznaczonej przez
Niego.

W tym duchu potrafi przeży-
wać długotrwałą chorobę wielu na-
szych braci, jednocząc swe cier-
pienia z krzyżem Chrystusa. Ich
styl stanowi dla nas świadectwo
żywej wiary, w której zawierzamy
całkowicie Bogu nasz ból i na-
sze zmagania z chorobą. Wyra-
zem chrześcijańskiej solidarności
z cierpiącymi są różne formy opie-
ki paliatywnej, której celem jest
złagodzenie cierpienia w ostatnich
etapach choroby. Wyrażamy uzna-
nie tym wszystkim, którzy przez
organizację hospicjów i wielkodusz-
ną posługę wolontariatu okazują
swą chrześcijańską postawę wobec
cierpienia. W posłudze tej odnaj-
dujemy ważną lekcję umacniania
ewangelicznej nadziei. Swą życiową
postawą wolontariusze uczą chrze-
ścijańskiego humanizmu, przypo-
minając, że w życiu chrześcijanina
nigdy rozpacz nie powinna zająć
miejsca nadziei.

Świadkowie nadziei

Słowa o naszym „życiu dla
Pana” kierował św. Paweł do
mieszkańców Rzymu wówczas, gdy
w mieście tym czczono pogań-
skie bożki oraz uprawiano kult
przyjemności i sukcesu. Wyznawcy
Chrystusa potrafili okazać wów-
czas swój radykalizm, odrzucając
kulturę śmierci charakterystyczną
dla schyłkowego Imperium Rzym-

skiego. Podobnego świadectwa ra-
dykalizmu i wielkoduszności po-
trzeba nam dziś, abyśmy mogli
głosić Ewangelię nadziei i budo-
wać kulturę życia. Doświadczając
głębokiego kryzysu wartości, Eu-
ropa szczególnie potrzebuje ludzi
wrażliwego sumienia. Warunkiem
właściwego kształtowania sumień
jest zarówno życie modlitwy, jak
i pogłębiona osobista refleksja nad
nauczaniem papieskim dotyczącym
budowania kultury życia. Apelu-
je o to Ojciec Święty powtarzając
w swej adhortacji o Kościele w Euro-
pie: „Europo trzeciego tysiąclecia,
„niech nie słabną twe ręce!” (So 3,
16); nie poddawaj się zniechęceniu,
nie przyjmuj sposobów myślenia
i działania, które pozbawione są
przyszłości, ponieważ nie opierają
się na niewzruszonym fundamencie
słowa Bożego!” (Ecclesia in Europa,
p. 120).

Papieski apel zawierzamy współ-
pracującym środowiskom służby
zdrowia i mediów, duszpasterzy
i nauczycieli. Niechaj Wasz so-
lidarny wysiłek służy budowaniu
kultury życia.

Niech Maryja, Matka naszej na-
dziei, wyprasza łaski niezbędne dla
świadectwa ewangelicznego rady-
kalizmu i dla uwrażliwiania sumień
na nienaruszalną wartość ludzkiego
życia.

Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi zgromadzeni na 324.
Sesji Plenarnej Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie

Warszawa, 22 października 2003 r.
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ W CZERNIEWIE

Po świątecznej przerwie wzno-
wiono pracę we wnętrzu świątyni.
Panowie Zdzisław i Waldemar Ja-
szewscy wykonują boazeryjny su-
fit w kościele wraz z ociepleniem
wełną mineralną. Pan Piotr Tor-
bicki kładzie posadzkę w kościele.
(W prezrbiterium jest już położo-
na). Pan Waldemar Zdun kontynu-
uje prace hydrauliczne. Pan Jerzy
Karpiński z pomocnikami wykonali
piec do ogrzewania świątyni olejem
opałowym. Pan Janusz Jakubowski
pospawał rury do ogrzewania. Dzię-
kuję panu Włodzimierzowi Dyksie
za skuteczną pomoc w tanim zaku-
pie zbiornika na olej opałowy i jego
transport z Rudna do Czerniewa.

Dziękuję panu Edwardowi Kacz-
markowi i pomocnikom za elektry-
fikację kościoła i czuwanie, by na
czas układać potrzebne przewody
elektryczne, w miarę postępu prac
we wnętrzu świątyni. Dziękuję pa-
nu Franciszkowi Preussowi i jego
synowi Jackowi za wykonanie 24
wygodnych ławek do kościoła.

Tegoroczna Pasterka była od-
prawiana na pięknym granitowym
ołtarzu i przy pięknie oświetlonym
nowymi żyrandolami wnętrzu świą-
tyni.

Niech Jezus Miłosierny wy-
nagrodzi wszystkim ofiarodawcom
i budowniczym tej świątyni.

ks. E. Szymański

POSŁUGA BISKUPA – NASTĘPCY APOSTOŁÓW

Pan Jezus wybrał 12 Apostołów,
którym przekazał kierowanie zało-
żonym przez siebie Kościołem. Tę
funkcję pełnią nadal ich następcy –
biskupi. Każdy z nich jest następcą
któregoś z 12 Apostołów jak papież,
który jest 282. następcą św. Piotra.
W Kościele katolickim są trzy stop-
nie święceń: diakonat, kapłaństwo
i biskupstwo.

Liturgia święceń biskupich

Główny biskup konsekrator
wskazany przez papieża, dobiera 2
innych biskupów współkonsekrato-

rów. Zaleca się, by wszyscy biskupi
uczestniczący w liturgii dokonali
konsekracji kandydata na biskupa.
W obrzędzie święceń najważniejsze
jest nałożenie rąk biskupich na gło-
wę kandydata i modlitwa, której
kluczowe słowa wypowiadają wszy-
scy konsekratorzy. Potem następu-
je położenie otwartej księgi Pisma
świętego na głowie święconego, a na-
stępnie jej wręczenie, symbolizujące
głoszenie Słowa Bożego – główne
zadanie biskupa.

Namaszczenie głowy olejem
Krzyżma św. (dłonie są namaszczo-
ne przy święceniach kapłańskich)
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wyraża szczególny udział w kapłań-
stwie Chrystusa.

Nałożenie pierścienia wskazuje
na wierność wobec Kościoła.

Mitra jest znakiem obowiązku
dążenia do świętości.

Pastorał oznacza otrzymanie
władzy rządzenia powierzoną cząst-
ką Kościoła.

Symbolem objęcia władzy kiero-
wania diecezją jest ingres do kościo-
ła katedralnego i zajęcie miejsca na
tronie, czyli krześle, zwanym kate-
drą biskupa, z którego naucza on
wiernych. Słowa „ex cathedra” od-
noszą się do nieomylnego nauczania
papieża, gdy ten w sprawach wiary
i moralności zabiera głos uroczy-
ście właśnie z tronu czyli krzesła
(cathedra) papieskiego.

Głównym zadaniem posługi bi-
skupiej jest głoszenie Słowa Bożego,
udzielanie sakramentu bierzmowa-
nia i sakramentu święceń diakonom
i kapłanom, konsekracja ołtarzy, ko-
ściołów, oleju Krzyżma i chorych
w Wielki Czwartek, wizytacja kano-
niczna parafii, troska o powołania
oraz ruchy wspólnotowe w diece-
zji i parafiach. Posługa biskupia
pełniona jest w sposób kolegialny,
który realizuje się przez sobory,
synody, konferencje episkopatu, wi-
zyty „ad limina” co 5 lat w Stolicy
Apostolskiej. Biskup diecezjalny ma
obowiązek rezydencji w diecezji,
poza którą bez ważnej przyczyny
nie może przebywać ponad jeden
miesiąc. Tylko w nagłych przy-
padkach może wyjechać z diecezji
w dniu Bożego Narodzenia, Wiel-
kiego Tygodnia, Zmartwychwstania
Pańskiego, Zesłania Ducha Świę-
tego i w Boże Ciało. W niedziele

i święta zobowiązany jest odprawiać
Mszę św. za diecezjan. W przecią-
gu pięciu lat powinien zwizytować
wszystkie parafie i co pięć lat zdać
sprawozdanie Stolicy Apostolskiej
ze stanu diecezji, pomodlić się przy
grobach Apostołów Piotra i Pawła
w Rzymie oraz złożyć wizytę pa-
pieżowi. Zwykle, w wyznaczonym
terminie, czynią to wspólnie wszy-
scy biskupi ordynariusze danego
kraju i raz w roku biskupi krajów
jednego z pięciu kontynentów.

Biskup diecezji pełni władzę
ustawodawczą, wykonawczą i są-
downiczą. Czyni to przy pomocy
dobranych współpracowników – du-
chownych i świeckich. Biskupów za-
twierdza lub mianuje papież. Gdyby
ktoś bez zezwolenia papieskiego zo-
stał wyświęcony na biskupa, winni
tego przestępstwa kościelnego pod-
legają karze ekskomuniki. Kandy-
dat do stanu biskupiego powinien
mieć ukończone 35 lat życia i 5 lat
kapłaństwa oraz tytuł naukowy na-
uk teologicznych albo „prawdziwą
biegłość w tych naukach”.

Kandydatury na nowego biskupa
wysuwa biskup ordynariusz diece-
zji lub konferencja episkopatu. Po-
trzeba wysunąć co najmniej trzech
kandydatów na biskupa do kongre-
gacji do spraw Biskupów w Rzymie.
Następuje poufne i w ścisłej tajem-
nicy zbieranie opinii o kandydatach
za pośrednictwem nuncjusza apo-
stolskiego wśród duchowieństwa,
a niekiedy i pośród ludzi świec-
kich. Prawo kościele nie dopuszcza
władz państwowych do wyboru czy
wyznaczania biskupów. Konkordat
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stanowi, że biskupami w naszym
kraju mogą być duchowni, którzy
są polskimi obywatelami. Stolica
Apostolska spośród trzech zgłoszo-
nych kandydatów, po sprawdzeniu
opinii, kieruje w tajemnicy zapyta-
nie, czy kandydat przyjmie nomi-
nację na biskupa diecezjalnego. Po
pozytywnej odpowiedzi, nominację
podpisuje papież i nuncjusz apo-
stolski przekazuje ją mianowane-
mu. Biskupem ordynariuszem czyli
rządcą diecezji może zostać biskup
pomocniczy lub kapłan, który taką
nominację otrzyma od Stolicy Apo-
stolskiej. Kandydatami na biskupów
są najczęściej księża rektorzy, wice-
rektorzy seminariów duchownych,
kanclerze kurii biskupich, wykła-
dowcy na uniwersytetach katolic-
kich, kapelani biskupi.

Obecnie Episkopat Polski liczy
121 biskupów. Polska dzieli się na 39
diecezji rzymskokatolickich, (w tym
14 archidiecezji), obejmuje też 2 die-
cezje grekokatolickie. Jest więc 41

biskupów ordynariuszy, 14 jest arcy-
biskupami-metropolitami. Jedna ar-
chidiecezja (łódzka) podlega bezpo-
średnio Stolicy Apostolskiej. W gro-
nie Episkopatu Polski jest 58 bi-
skupów pomocniczych (sufraganów)
oraz 20 biskupów seniorów, którzy
ukończyli 75 lat życia. Gdy biskup
kończy 75 lat życia, kieruje do
papieża prośbę o zwolnienie z obo-
wiązków. Papież niekiedy przedłuża
wiek emerytalny. Tak jest między
innymi w naszej archidiecezji z bi-
skupem Zygmuntem Pawłowiczem.
Biskup Tadeusz Pieronek w Kra-
kowie jest bez przydziału diecezji,
kieruje Papieską Akademią Teolo-
giczną. Większość biskupów pol-
skich nominowanych zostało przez
naszego Papieża Jana Pawła II, kil-
ku z nich otrzymało święcenia z rąk
naszego papieża.

ks. E. Szymański

NIEDZIELNY PORANEK

Zegar na wieży kościoła pły-
nie do przodu. Ciężkie wskazówki
nieubłaganie połykają kolejne kwa-
dranse. O 5.45 elektroniczny budzik
zaczyna codzienną pracę. Najpierw
wysyła w świat pojedyncze dźwięki.
Następnie poranny sygnał przecho-
dzi w rytmiczny głos, który nie
pozwoli na dłuższe spanie. Ojciec
Leopold powoli otwiera oczy. Prawą
dłonią wyłącza sprawcę pobudki.
Chciałby jeszcze trochę zmrużyć
oczy po zaledwie czterech godzi-

nach snu. Jednak nadchodzi czas
porannej modlitwy. Bez tego czasu
rozmowy z Panem nie będzie w sta-
nie wykonać czekających go dzisiaj
zadań. Siadając na kanapie czy-
ni znak krzyża. Uwielbiając w ten
sposób Boga Ojca, który stworzył
otaczający go świat. Syna Bożego,
co dla niego umarł na krzyżu i zmar-
twychwstał, aby obdarzyć wiecznym
szczęściem. Ducha Świętego, który
każdego dnia przychodzi ze swoimi
darami.
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– Dziękuję Ci Boże za rozpoczy-
nający się właśnie dzień – wypo-
wiada szeptem, przecierając równo-
cześnie oczy. – Proszę dodaj mi sił,
żebym był dobrym narzędziem Two-
jej miłości. Abym nie uległ pokusom
tego świata, co usiłują oderwać mnie
od Ciebie. Pragnę, aby ten kolejny
dzień mojego życia stał się Two-
im darem dla każdego człowieka,
którego dzisiaj spotkam.

Na dworze panuje mrok. Białe
płatki śniegu padają za oknem,
dodając uroku rozpoczynającej się
zimie. Młody zakonnik, patrząc na
trzy morskie kamienie leżące obok
księgi Pisma świętego, wychodzi
spod ciepłej kołdry. Pierwsze kroki
kieruje w stronę łazienki, aby pod
kranem przemyć zaspane oczy.

– Proszę, abym zaniósł dziś mi-
łość tam, gdzie panuje nienawiść
– wypowiada słowa modlitwy, ko-
lejny raz ochlapując swoją twarz.
– Abym niósł radość tam, gdzie
panuje smutek. Pokój, gdzie sza-
leje wojna. Nadzieję, gdzie króluje
beznadziejność. Jedność, gdzie tak
wiele jest rozdarć.

Zegar na wieży kościoła wskazu-
je 6.00. Ojciec Leopold przecierając
głowę ręcznikiem, wchodzi do po-
koju. Za 30 minut rozpocznie się
w zakonnej kaplicy poranna mo-
dlitwa całej franciszkańskiej wspól-
noty. Godzinę później zajmie miej-
sce w konfesjonale, aby jak zawsze
o tej porze stać się narzędziem Bo-
żej miłości, kochającej największego
nawet grzesznika. Młody kapłan
szczególnie upodobał sobie tę posłu-
gę. Ma świadomość, że współczesny
świat oddala człowieka od Chry-
stusa. Tak wielu jego znajomych

szukając pozornego szczęścia ode-
szło od najwspanialszego Ojca. Dziś,
nie mając odwagi, żeby przyznać
się do swoich słabości, nie potrafią
powrócić na zagubioną przed laty
drogę.

– Proszę Cię, Panie, abym nie są-
dził nikogo, ale stał się narzędziem
Twojego przebaczenia – powtarza
kilkakrotnie, zakładając w tym cza-
sie na czarny habit sznur z węzłami,
symbolizującymi trzy złożone przed
laty śluby. – Proszę, abym nie uległ
pokusom tego świata i pozostał
wierny ślubowanej Tobie czystości.
Niech nie dopadnie mnie pokusa
bogactwa, bym dotrzymał obietnicy
ubóstwa. Odrzuć ode mnie wszelką
pychę i egoizm, żebym nie padł pod
ciężarem nieposłuszeństwa.

Ojciec Leopold, po ubraniu cie-
płej kurtki, patrzy jeszcze przez
chwilę na prywatny ołtarzyk pełen
pamiątek z przeszłości. Prawą ręką
sięga po leżący na środku stolika
egzemplarz Pisma świętego. Spo-
glądając na zegarek, uświadamia
sobie, że zostało niewiele czasu do
porannej modlitwy w kaplicy. Szyb-
kim krokiem opuszcza swoje „cztery
ściany”, i po przejściu niewielkich
schodów, wychodzi na klasztorne
krużganki. Jeszcze tylko kilka me-
trów dzieli go od miejsca szczególnej
obecności Pana.

– Co mnie dziś czeka? – pyta
sam siebie wchodząc do środka. –
Ale wiem, że z Tobą, Jezu nie będzie
przykrych niespodzianek.

Po zamknięciu drzwi klęka na
oba kolana przed skromnym taber-
nakulum. Zamyślony wchodzi do
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ławki, aby zająć swoje ulubione
miejsce. Otwiera Biblię, by przygo-
tować swoje wnętrze do modlitwy
całej wspólnoty zakonnej. Dostrze-
ga fragment Ewangelii według św.
Łukasza:

Nie jest dobrym drzewem to,
które wydaje zły owoc, ani złym
drzewem to, które wydaje dobry

owoc. Po owocu bowiem poznaje się
każde drzewo.

– Proszę Cię, Panie, pomóż mi,
abym zawsze był dobrym drzewem,
wydającym soczyste owoce. Nie po-
zwól mi nigdy uschnąć.

ks. Dariusz Woźny

PRIVILEGIA CASIMIRIANA
przywileje Kazimierza Jagiellończyka dla miasta Gdańska

Fragment wielkiego przywileju dla
Gdańska nadanego przez Kazimierza
Jagiellończyka w 1457 r.

W dniu 6 marca roku 1654 pro-
fesor retoryki w Gdańskim Gimna-
zjum, Jan Piotr Titius (1619 – 1689),
wygłaszał uroczystą mowę z okazji
200 rocznicy inkorporacji Prus do

Korony. Oracja wydana została póź-
niej drukiem pod łacińskim tytułem
„Oratio secularis de Prussia liberata
a Cruciferorum tyrannide”. Dokład-
nie 200 lat od dnia, kiedy kancelaria
królewska w Krakowie wydała uro-
czysty akt wcielenia Prus Krzyżac-
kich do Polski, profesor Titius tak
przemawiał do znakomitych obywa-
teli miasta: „I otóż dzień, którego
uroczystość radośnie dzisiaj obcho-
dzimy, dziękując Bogu Wszechmoc-
nemu za Łaskę Jego niezmierzoną
i żadnym nie wypowiedzianą języ-
kiem. Oto dzień, który po dwóch
wieków upływie wróciwszy znowu,
w szczęściu zastaje przesławną Ko-
ronę polską, w szczęściu, którego
jej zawziętość nieprzyjaciół tak moc-
no zazdrościła. Otóż dzień, który
nam dał wszelkie prawa wolności
i przywileje mieszkańców Królestwa
Polskiego, w którym nam na równi
z Polakami pozwolono królów obie-
rać i koronować, który nam zacho-
wał, zatwierdził, pomnożył swobody,
prawa i przywileje i nadania od ksią-
żąt duchownych i świeckich, królów
i panów uzyskanych. . . O szczęśliwy
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Monarcho Kazimierzu Jagiellończy-
ku, wyryłeś na zawsze, na wieki
wdzięczną pamięć w sercach po-
tomnych. Twoim orężem zgaszono
płomień niszczących wojen – a cu-
dem wszechmocnego Boga stworzo-
no niejako znowu Prusy, pod skrzy-
dłami orlemi wśród ciągłego pokoju
mile wypoczywające i odradzające
się.”

Dlaczego gdańszczanie po upły-
wie setek lat z wdzięcznością wspo-
minali Króla Kazimierza Jagielloń-
czyka? Czym patron trąbkowskiego
Gimnazjum zasłużył sobie na taką
wdzięczność?

Król Kazimierz wydał sześć przy-
wilejów dla miasta Gdańska. Zostały
one ogłoszone między 16 czerwca
1454 roku (Elbląg) a 6 września
1477 roku (Kraków). Najważniej-
sze z nich, zwane wielkimi, zostały
wydane 15 i 25 maja 1457 r. w Gdań-
sku. Przywilej wydany 15 maja
1457 roku kładł fundamenty pod
przyszłą potęgę miasta. Był kamie-
niem węgielnym wyjątkowego zna-
czenia Gdańska w Rzeczpospolitej.
Gród nad Motławą stał się dzięki
tym prawom najbogatszym miastem
w całym państwie. Przywileje wy-
dane przez króla stworzyły spójny
zespół praw miasta, nazwany przez
historyków od imienia Kazimierza
Jagiellończyka „privilegia Casimi-
riana”. Król w ciągu prawie 25
lat (1454 – 1477) wydał następujące
prawa dla oddanego mu grodu:

1. Gdańsk otrzymał znaczne ob-
szary wiejskie należące dotychczas
do krzyżackiego komturstwa. Były
to posiadłości na Mierzei Wiśla-
nej, Żuławach i Wyżynie Gdańskiej
(między innymi bliski nam Warcz).

W sumie ponad tysiąc kilometrów
kwadratowych.

2. Zlikwidowano stworzone przez
Krzyżaków rozbicie Gdańska na
cztery konkurujące ze sobą orga-
nizmy miejskie. Odtąd Główne Mia-
sto, Osiek, Stare Miasto i Miasto
Nowe (zwane również Młodym) bę-
dzie stanowił jeden zespół miejski
o takich samych prawach.

3. Król przekazał mieszkań-
com wszystkie zakłady przemysło-
we, jakie wybudowali tu Krzyżacy,
a przede wszystkim prawa własności
do Wielkiego Młyna.

4. Rada Gdańska uzyskała prawo
obsadzania wszystkich kościelnych
i świeckich urzędów w mieście z jed-
nym wyjątkiem.

5. Rada mogła wyznaczać wszyst-
kich proboszczów w gdańskich ko-
ściołach z wyjątkiem proboszcza
świątyni Najświętszej Panny Ma-
rii. Tego duchownego powoływał
sam król i zastrzegał ten przywilej
dla swoich następców – przyszłych
królów Polski.

6. Miasto uzyskało prawo do
wydawania wilkierzy, czyli przepi-
sów regulujących wewnętrzne spra-
wy mieszkańców. Krzyżacy nigdy nie
zgodzili się na takie uprawnienia dla
siedziby swej komturii.

7. Monarcha zobowiązywał się,
że nie będzie budował zamków w od-
ległości 40 km od miasta.

8. Mennica uzyskała prawo bicia
złotej i srebrnej monety. Na awersie
(strona główna pieniądza) musiał
widnieć wizerunek i imię aktualnie
panującego króla. Na rewersie miał
znajdować się herb miasta.

9. Miasto uzyskało prawo kon-
troli Wybrzeża Bałtyku od granic
Księstwa Słupskiego do Elbląga.
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10. Gdańsk mógł organizować
walkę z piratami i swobodnie okre-
ślać sposób karania schwytanych
korsarzy.

11. Miasto uzyskało prawo brze-
gowe na całym wybrzeżu. Majątek
rozbitków przypadał królowi tylko
wtedy, gdy nie można było ustalić
właścicieli lub prawnych spadko-
bierców zatopionych okrętów.

12. Król nie będzie nakładał
nowych ceł i opłat morskich.

13. Miasto uzyskało pełną swo-
bodę w ustanawianiu i kasowaniu
wszelkich podatków. Cła morskie
można było wprowadzić za zgodą
króla.

14. Zastrzeżono prawo swobod-
nego dostarczania towarów z Polski,
Litwy i Rusi do Gdańska. Bez obo-
wiązkowego przestrzegania prawa
składu i przymusu drożnego.

15. Tylko Rada Miasta mogła
zezwalać na handel w mieście kup-
com innych narodowości (Anglicy,
Holendrzy, Szkoci, Włosi).

16. Utworzono urząd Staro-
sty wybieranego przez Monarchę
z ośmiu przedstawionych mu przez
rajców kandydatur. Miał on czu-
wać nad interesami króla w mieście
i pełnić funkcję zarządcy władcy.

17. Król zniósł cło funtowe, o co
wcześniej zabiegał Gdańsk i Hanza.

18. Władze miejskie uzyskały
prawo do pieczętowania dokumen-
tów czerwonym woskiem.

19. Burmistrzowie i rajcy miasta
mogli nosić kosztowne futra i stroje
zdobione złotem (Rada Głównego
Miasta składała się z 4 burmistrzów
i 14 rajców, a sąd miejski reprezen-
towany był przez 12 ławników).

20. Gdańsk miał płacić królowi
2000 zł węgierskich rocznie, go-
ścić monarchę z dworem przez 3
dni w roku. Miasto zobowiązało się
do zbudowania murowanego dworu
dla króla i utrzymywania stajni dla
200 koni oraz spichlerza na zboże
królewskie. Wyznaczonym miejscem
na siedzibę króla była Zielona Bra-
ma. Królowie jednak wynajmowali
w czasie pobytu w mieście jedną
z kamieniczek.

21. Król Kazimierz zakazywał
odwoływać się od sądów gdańskich
do cesarza w sprawach świeckich
i papieża w sprawach religijnych.
Odwoływać się należało od wyroków
sądu do króla, a w sprawach religij-
nych do biskupa włocławskiego.

Przywilej 13, 14 i 15 stanowi fun-
dament potęgi Gdańska i stał się źró-
dłem jego bogactwa. Gdańszczanie
uzyskali w rzeczywistości wyłączne
prawo handlu na terenie miasta.
Szlachta polska musiała sprzedawać
zboże, płody rolne i leśne kupcom
gdańskim. A ci z kolei sprzedawali te
towary obcokrajowcom. Równocze-
śnie kupowali od zamorskich kup-
ców towary luksusowe i sprzedawali
je polskiej szlachcie.

Po zakończeniu wojny trzynasto-
letniej (1454 – 1466) na spotkaniu
dyplomatów polskich i gdańskich
zgodnie stwierdzono: „nie słyszano,
by jakiś władca tak szczodrze obda-
rował miasto tak wielką wolnością,
jak jego Królewska Mość Gdańsk
– i nie słyszano, by poddani tak
wiele uczynili dla swego pana jak
gdańszczanie”.

Mariusz Paradecki
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JASEŁKA. . .
Jasełka to najczęściej przedsta-

wienia, przypominające nam, lu-
dziom współczesnym, że Chrystus
stał się jednym z nas, że przyszedł
na nasz świat. Tradycyjne jasełka
nawiązują do szopki, do pasterzy
i Świętej Rodziny.

Jasełka, które przedstawiła mło-
dzież w ostatnią niedzielę adwentu
w Trąbkowskim Sanktuarium by-
ły wyjątkowe. W kościele panował
półmrok i nagle zgromadzeni tego
wieczoru parafianie usłyszeli, jak
trudno pogodzić się z losem mło-
demu człowiekowi, który czuje się
gorszy, nikomu niepotrzebny, przez
nikogo niekochany. Jedną z głów-
nych ról w życiu tego nieszczęśli-
wego człowieka, którego świetnie
zagrał Sławomir Turzyński, odgry-
wa alkohol i zdesperowany czło-
wiek widzi tylko jedno wyjście –
śmierć. . . Wtedy pojawia się gru-
pa młodych ludzi przygotowujących
się do sakramentu bierzmowania
(Kasia Keler, Weronika Marciniak,
Iwona Raczkowska, Patrycja Niedź-
wiedzka i Mateusz Megger), a wśród
nich młody chłopak (grany przez
Agnieszkę Keler), który wspomina
dobre chwile z życia błądzącego ko-
legi. Kilka dobrych słów powoduje,
że ten, który chciał ze swym życiem
skończyć, zaczyna dostrzegać jego
sens.

Jasełka te ukazały, jak wielką
rolę spełnia człowiek na drodze dru-
giego człowieka, jak łatwo zbłądzić
i jak trudno potem wrócić na dobrą
drogę.

Pierwszym bodźcem do przygo-
towania tych jasełek było spotkanie
młodzieży z misjonarzem podczas
lekcji religii. Potem wystarczyły ta-
lent, chęć przeżycia czegoś nowego,
czas. Jasełka miały szczególną wy-
mowę, również dlatego, że zostały
przygotowane i przedstawione przez
nastolatków bez jakiejkolwiek po-
mocy dorosłych. Po udanym przed-
stawieniu młodzi aktorzy wspomnie-
li, że mieli chwile słabości, że wąt-
pili, czy uda im się przeprowadzić
wszystkie próby i wystąpić, ale na
szczęście wytrwali. Miejmy nadzieję,
że to dzieło będzie początkiem i wzo-
rem dla wszystkich młodych ludzi,
jak można swoim talentem cieszyć
innych i jak wykorzystać swój wolny
czas, by nie zbłądzić.

Dorota Niewiadomska

Relacja wykonawcy

Pomysł zrealizowania bożonaro-
dzeniowego przedstawienia zrodził
się na początku grudnia w momen-
cie, gdy otrzymaliśmy od misjona-
rza goszczącego na naszych lekcjach
religii tekst sztuki Anny Sobiech
„Odnalezione dary”. Po wstępnym
przeczytaniu i przedyskutowaniu
pewnych kwestii jednogłośnie po-
stanowiliśmy przenieść ten tekst na
scenę. W dodatku podjęliśmy decy-
zję, że postaramy się zorganizować
je sami. Ewentualnie z małą pomocą
księży. Od razu zabraliśmy się do
pracy.
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Spektakl jasełkowy w kościele parafialnym w wykonaniu trąbkowskich gimnazja-
listów.

Zespół wykonawców przedstawienia jasełkowego.
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Chociaż funkcję reżysera objął
Sławomir Turzyński, to należy do-
dać, że w najważniejszych kwestiach
głos mógł zabrać każdy i każdy miał
swój wkład w ostateczny wygląd
przedstawienia.

Od początku towarzyszyła nam
nerwowa atmosfera. Początkowo
przedstawienie to miało być wysta-
wione w przyszłym roku lub zmie-
nione i rozłożone w czasie, lecz po
namyśle postanowiliśmy zorganizo-
wać je przed Bożym Narodzeniem.

Pomimo, że niektóre fragmen-
ty tekstu były zbytnio oddalone od
głównego wątku, ale po wprowadze-
niu pewnych drobnych zmian, cały
tekst – jak to określiliśmy – „nada-
wał się do użytku zewnętrznego”.
Przygotowania trwały dalej.

Podczas prób, trwających nieca-
łe pół miesiąca, wiele osób odkry-
ło drzemiące w sobie możliwości,
o które nawet się nie podejrzewa-
li. W końcu dla wielu osób był to
pierwszy tak poważny występ przed
szerszą publicznością.

W trakcie przygotowań zdarzały
się też sytuacje niemiłe. O mały włos
nie doszłoby do wystawienia sztuki.
Powodów nie chcemy ujawniać. Jed-
nak po trudnej i nerwowej rozmowie
– mimo przeszkód – kontynuowali-
śmy pracę.

Nadszedł w końcu upragniony
dzień występu. Po wielu dniach
żmudnej pracy wszyscy w nerwowej
atmosferze zebrali się na ostatniej,
generalnej próbie. Byliśmy już zde-
nerwowani tak bardzo, że podczas
próby zaczęły mieszać nam się tek-
sty. W aktorach kumulowały się
nawet obawy, że moglibyśmy – jak

to nazwaliśmy – „spalić” przedsta-
wienie.

Jednak pokonaliśmy swój strach
i tuż po Mszy Świętej w niedzie-
lę dwudziestego pierwszego grudnia
pokazaliśmy, na co nas stać.

Cieszymy się bardzo, że na przed-
stawienie przybyło tyle osób. Szcze-
rze mówiąc nie spodziewaliśmy się
takiej publiczności. Poczuliśmy, że
nasza praca nie pójdzie na marne.

Role Michała i Anioła, w któ-
re wcielili się Sławomir Turzyński
i Magdalena Szurgocińska, wyty-
czyły szlak dla dalszych wydarzeń.
Nie można zapomnieć o pozosta-
łych artystach, którzy włożyli duży
wysiłek w odegranie i odpowiednie
ukierunkowanie charakteru swojego
bohatera. Wśród nich byli: Weronika
Marciniak (Agnieszka), której boha-
terka początkowo jako jedyna za-
uważyła dobroć Michała, Katarzyna
Keler (Asia), która zauważyła mi-
syjne powołanie każdego człowieka,
Iwona Raczkowska (Iwona) i Pa-
trycja Niedźwiedzka, które równie
przekonująco kreowały swoje posta-
cie, Mateusz Megger (Paweł), który
prowadził dyskusję z koleżankami
i Agnieszka Keler w roli Rafała, któ-
ry pomógł odnaleźć Michałowi „to
coś”, czego poszukiwał przez całe
życie.

Przedstawienie, w które włożyli-
śmy całe serce, udało się. Jesteśmy
szczęśliwi, że mogliśmy zrobić coś
sami, z własnej inicjatywy. I możemy
zdradzić, że zaczynamy pracę nad
nowym przedstawieniem. Ale lepiej
zachować wszystko w tajemnicy, by
nie zapeszyć. . .

Sławomir Turzyński
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DARZE SENIOROM

Od lat prowadzimy działania
zmierzające do uwrażliwiania na-
szych wychowanków na potrzeby
bliźnich. Służą temu między innymi:
coroczna akcja „I ty możesz zostać
Świętym Mikołajem” oraz kontakty
z Domem Dziecka w Tczewie. W tym
roku wzbogaciliśmy gamę naszych
działań o wizytę w Domu Pomocy
Społecznej w Pelplinie. Mieszkańcom
pelplińskiej placówki, wśród których
są osoby z terenu naszej gminy, za-
wieźliśmy oprócz uśmiechu i otwar-
tych serc, jasełka przygotowane przez
uczniów naszej szkoły pod kierun-
kiem Sabiny Stolc, Krystyny Szymań-
skiej i Michała Olejnika. Spotkaliśmy
się z ciepłym przyjęciem zarówno ze
strony pracowników Domu Pomocy
Społecznej oraz pensjonariuszy, jak
i gości, którzy przybyli w tym dniu
z innych placówek na integracyjną
zabawę. Spontaniczne włączenie się
licznej widowni w śpiew kolęd, gorące

oklaski po występach solistów oraz
miłe słowa kierowane pod naszym ad-
resem i wzruszenie osób związanych
z trąbkowską gminą, potwierdzały
sens zorganizowania wyjazdu do Pel-
plina. Dyrektor Elżbieta Gralak dum-
na była z uczniów, którzy począwszy
od najmłodszego – Tomka Blejdera,
śpiewająco zdali egzamin z dzielenia
się dobrocią i radością z potrzebu-
jącymi oraz pokazali, jak doskonale
potrafią poradzić sobie w nowej, nie-
kiedy trudnej, sytuacji.

Dziękując Urzędowi Gminy
w Trąbkach Wielkich za udostęp-
nienie autobusu, a Lilianie Sanik za
udział w wyjeździe, obiecujemy, że
będziemy kontynuować pracę wycho-
wawczą w duchu miłości bliźniego,
bo taka działalność wzbogaca nas sa-
mych, o czym donosi bogatsza o nowe
doświadczenia

Ewa Wojewódka

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.
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PODWÓJNE ŚWIĘTO
Jedną z piękniejszych tradycji

naszej szkoły jest wigilia szkolna,
której centralną część stanowią ja-
sełka.

Ten stary, piękny zwyczaj wpro-
wadza wszystkich w świąteczny
nastrój i przypomina wydarzenia
sprzed dwóch tysięcy lat. Insceni-
zacja tegorocznych jasełek zatytu-
łowana „Ponad dwa tysiące lat”
została przygotowana przez Sabinę
Stolc i Krystynę Szymańską. Tekst
był efektem przemyśleń nad wyda-
rzeniami w Betlejem, gdzie spełnił
się cud – Boże Dziecię przyszło na
ziemię i czeka na miłość ludzkich
serc.

Nad oprawą muzyczną insceni-
zacji czuwał Michał Olejnik. Trady-
cyjne kolędy wykonane przez chór
oraz solistów (Olę Jagłę, Tomka
Blejdera, Dawida Blejdera, Adasia
Kelera, Adę Karcz, Beatę Blejder)
potęgowały nastrój i harmonijnie
współgrały z treścią jasełek. Zasłu-
żone brawa zebrali instrumentali-
ści, wśród których wyróżnić należy
nowo objawione talenty: basistkę
Annę Sanik i gitarzystę Janusza
Jaromina.

Sceniczną opowieść snuła, wcie-
lona w rolę narratorki, Martyna
Borejszo, tworząc ciekawą i wyrazi-
stą kreację aktorską. Słowa padające
ze sceny, dźwięki kolęd oraz zna-
komite dekoracje „wyczarowane”
pod kierunkiem Lucyny Rekowskiej
sprawiły, że w tym dniu zarówno

społeczność szkolna, jak i zaprosze-
ni goście poczuli atmosferę Świąt
Bożego Narodzenia.

Licznie przybyli na uroczystość
goście, wśród których nie zabrakło
księdza prałata Edwarda Szymań-
skiego, wójta gminy Błażeja Kon-
kola, przewodniczącego rady gmi-
ny Józefa Sroki, kierownik ośrodka
zdrowia Doroty Bąk, sołtysa Trąbek
Wielkich Edwarda Kaczmarka, kie-
rownik GOPS Krystyny Rody, byli
współuczestnikami otwarcia nowej
kuchni i jadalni.

Przy dźwiękach dzwoneczka Mi-
kołaj poprowadził wszystkich pod
kuchenne drzwi, gdzie dokona-
no uroczystego przecięcia niejednej
wstęgi.

Kolejni współtwórcy sukcesu, ja-
kim niewątpliwie jest oddanie do
użytku nowoczesnej, dobrze wypo-
sażonej kuchni i estetycznej, prze-
stronnej jadalni, przecinając wstęgi
dali początek kolejnej części uroczy-
stości, jaką była wspólna kolacja.

Zanim przekroczyliśmy próg no-
wej kuchni staliśmy się świadkami
pasowania Barbary Niedźwiedzkiej
na szefową „królestwa smaków i za-
pachów”.

W pięknie prezentującej się ja-
dalni, po słowach podziękowań wy-
głoszonych przez Michała Olejnika,
najpierw rozbrzmiały wersy Pisma
Świętego, a później długo jeszcze
wspólnie śpiewane kolędy.

Ewa Wojewódka
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Jasełka w wykonaniu uczniów stanowiły centralną część uroczystośći wigilijnej
w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich.

Pasowanie pani Barbary Niedźwiedzkiej na szefową szkolnej stołówki.
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KONCERT PIEŚNI BOŻONARODZENIOWEJ
W TRĄBKOWSKIM GIMNAZJUM

18 stycznia 2004 roku w Gim-
nazjum im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Trąbkach Wielkich odbył
się Koncert Pieśni Bożonarodzenio-
wych. W spotkaniu wzięli udział
zaproszeni goście – chór kameral-
ny z Nowego pod dyrekcją Eugenii
Butyńskiej i „Quattro Voci” – gru-
pa wokalna z Tczewa. Gospodarzy
reprezentowały: chór Gimnazjum
i zespoły muzyki dawnej działające
przy GOKSiR w Trąbkach Wielkich.
Cieszy sam pomysł zorganizowania
takiego koncertu. Osoby, które zde-
cydowały się w nim uczestniczyć,
z przyjemnością wysłuchały prze-
pięknych polskich kolęd i pieśni
oraz utworów muzyki dawnej w wy-
konaniu młodzieży. Była to „uczta
dla ucha i serca”.

Wyrazy uznania należą się
w pierwszym rzędzie mgr. Januszo-
wi Beyerowi, pomysłodawcy i opie-
kunowi muzycznemu naszych ze-
społów, w których występują dzieci
i młodzież od drugiej klasy szko-
ły podstawowej do szkół średnich
i wyższych.

W zamyśle dyrektora mgr. Ma-
riusza Paradeckiego właśnie kró-
lewskie Gimnazjum powinno być
centrum kultury naszej gminy.

Nic tak nie łagodzi obyczajów jak
muzyka. Obserwując wykonawców
i młodą publiczność można stwier-
dzić, że cel ten został osiągnięty.

Mieliśmy okazję usłyszeć najpięk-
niejszy instrument muzyczny, jakim
jest głos ludzki. Poziom wykonywa-
nych utworów był bardzo wysoki.
Prezentowane kompozycje pocho-
dziły z różnych epok historycznych.
Koncert rozpoczęli najmłodsi muzy-
cy z Zespołu Muzyki Dawnej, którzy
wykonali na fletach instrumentalną
wersję popularnych pastorałek. Ko-
lęda „Cicha noc” i rząd palących się
świec przypomniały wszystkim czas
Narodzenia Pańskiego. Dekoracja
sali to również pomysł pana Janu-
sza łączący umiejętnie urok blasku
świec ze wspaniałą muzyką.

Swoje mistrzostwo w grze na
fletach prostych potwierdził zespół
„Mille Regretz”, zdobywca głów-
nych nagród w konkursach ogólno-
polskich. Pastorałka „Złota Jerozoli-
ma i biedne Betlejem” w wykonaniu
chóru gimnazjalnego wzruszyła słu-
chaczy, przede wszystkim dyrektora
szkoły, dla którego chór zaśpiewał
ją na bis.

Wieczór kolęd swoją obecnością
zaszczyciły władze gminy w osobach
wójta gminy, przewodniczącego rady
gminy wraz z grupą radnych.

Mamy nadzieję, że tegoroczne
spotkanie rozpocznie tradycję kon-
cerów pieśni bożonarodzeniowych
w murach królewskiego Gimna-
zjum.

Bożena Witoń
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KRONIKA
nie tylko parafialna

25 grudnia 2003 r. chrzest św. w na-
szym kościele parafialnym otrzy-
mał Dawid Jacek Goldschmidt, syn
Joanny i Jacka z Trąbek Wielkich.

***
30 grudnia odbyła się VIII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m. in. następujące tematy:

1. Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2003 r.:
� przesunięto kwotę 80 tys. zł

z wydatków bieżącego roku na
rok 2004, przeznaczoną na mon-
taż windy w budynku gimnazjum
w Trąbkach Wielkich;

� zwiększono środki na wyko-
nanie oświetlenia skrzyżowania
dróg wojewódzkich w Kleszcze-
wie o kwotę 54 tys. zł, w związku
z możliwością szybszego uzyska-
nia refundacji kosztów tej in-
westycji z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku. Su-
ma ta była ujęta w projekcie
budżetu gminy na 2004 r. Cał-
kowity koszt oświetlenia wyniósł
ok. 88 tys. zł.

2. Podjęto uchwałę w sprawie
utworzenia, na bazie istniejące-
go Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Trąbkach
Wielkich, instytucji kultury pod
nazwą Gminny Ośrodek Kultury
w Trąbkach Wielkich oraz nadano

statut nowo utworzonej jednostce
gminnej.
Obowiązek rozdzielenia działalno-
ści kulturalnej od sportowej wy-
nika ze znowelizowanej ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o or-
ganizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej.

3. Skorygowano uchwałę podjętą
na poprzedniej sesji w sprawie
ustalenia opłat administracyjnych
– zgodnie z obowiązującą stawką
urzędową opłata za sporządzenie
testamentu wynosi 15 zł.

W związku z rezygnacją Pani Arle-
ty Polinceusz (Bondarenko) z funk-
cji sołtysa wsi Łaguszewo, Wójt
Błażej Konkol i Przewodniczący
Rady Gminy Józef Sroka złoży-
li Jej podziękowania za pełnienie
obowiązków. Na sesji była obecna
Pani Bożena Ratyńska, wybrana
przez mieszkańców Łaguszewa do
pełnienia obowiązków sołtysa.

Po sesji odbyło się opłatkowe i no-
woroczne spotkanie radnych i soł-
tysów, z udziałem zaproszonych
księży: ks. prałata Edwarda Szy-
mańskiego, ks. proboszcza z Kło-
dawy Bronisława Chudego i ks.
wikariusza z Trąbek Wielkich Da-
riusza Woźnego.

***
3 stycznia w Szkole Podstawowej
w Czerniewie odbył się Gminny
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Przegląd Jasełek, w wykonaniu
uczniów szkół podstawowych z te-
renu gminy. Swoje interpretacje
wydarzeń sprzed 2000 lat pokaza-
ły dzieci ze szkół w Czerniewie,
Mierzeszynie i Trąbkach Wielkich.
Jurorzy orzekli, że najlepiej za-
prezentowała się grupa z Trąbek
Wielkich przed Czerniewem i Mie-
rzeszynem.

***
3 stycznia odbyło się uroczyste
oddanie do użytku wyremontowa-
nej i zmodernizowanej świetlicy
w Kleszczewie. Wiele pracy spo-
łecznej wnieśli mieszkańcy tej wsi.
Dzięki staraniom grupy inicjatyw-
nej, pod przewodnictwem pani soł-
tys Bożeny Wenzel oraz Urzędu
Gminy, udało się uzyskać ponad
12 tys. zł z Pomorskiego Programu
Odnowy Wsi.

Na 2004 r. mieszkańcy planują wy-
konanie elewacji budynku i zago-
spodarowanie posesji wokół świe-
tlicy.

***
Złote gody małżeńskie obchodzili
Państwo Lidia i Zygmunt Kujawscy
z Kleszczewa. Z tej okazji, w domu
Jubilatów, ks. prałat Edward Szy-
mański odprawił Mszę św. w ich
intencji.

6 stycznia małżonków odwiedzi-
li przedstawiciele władz gminnych
w osobach Wójta Błażeja Konko-
la, Przewodniczącego Rady Gminy
Józefa Sroki i Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Ludwiki Zdun.
Z rąk Wójta Jubilaci otrzymali

medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, nadane przez Prezydenta
RP.

***
6 stycznia odbył się Powiato-
wy Przegląd Jasełek w Prusz-
czu Gdańskim. W kategorii klas
IV-VI szkół podstawowych naszą
gminę reprezentowała Szkoła Pod-
stawowa w Czerniewie. W gronie
9 zespołów, nasze dzieci przygo-
towane przez katechetkę Mariolę
Jankowską, zajęły 2. miejsce.

***
11 stycznia w naszym kościele
odprawiona została Msza św. w in-
tencji Anny Burdówny, przedwo-
jennej nauczycielki z Ełganowa.
Msza św. została zamówiona przez
mieszkańców Ełganowa, w związ-
ku z nadaniem Pani Annie Bur-
dównie tytułu Honorowego Oby-
watela Ełganowa, o czym pisaliśmy
w „Kanie” w listopadzie 2003 r.

***
W dniach 10 – 11 stycznia w trąb-
kowskiej hali sportowej odbył się
Ogólnopolski Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej „Fosfory Cup 2004”
dla chłopców rocznika 1990. Do
Trąbek Wielkich przyjechało 25
drużyn, w tym z czołowych klubów
Wybrzeża. Zwyciężył zespół Lechii
Gdańsk, przed Arką Gdynia i Naftą
Jedlicze. Organizatorem turnieju
było Gminne Towarzystwo Spor-
towe „Fosfory” Wiślinka, którego
reprezentacja zajęła 4. miejsce.

***
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Dawid Jacek Goldschmidt w dniu chrztu św. z rodzicami i chrzestnymi.

Dostojni jubilaci Lidia i Zygmunt Kujawscy w otoczeniu rodziny.
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14 stycznia w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Trąbkach Wiel-
kich odbyła się publiczna dyskusja
nad projektem Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla Gminy
Trąbki Wielkie. Na spotkanie przy-
była większość radnych i sołtysów
oraz liczna grupa mieszkańców
gminy. Studium omówiła autorka
opracowania dr inż. arch. Wanda
Łaguna, która odpowiadała także
na pytania i wątpliwości uczest-
ników spotkania. W czasie dysku-
sji padło kilka propozycji zmian,
które będą analizowane przez rad-
nych i ewentualnie wprowadzone
do studium.

***

18 stycznia w auli trąbkowskiego
gimnazjum, odbył się koncert ko-
lęd i pieśni bożonarodzeniowych.
W koncercie wystąpili miejscowi
uczniowie i nauczyciele oraz go-
ścinnie chór z Nowego i zespół
„Quattro Voci” z Tczewa.

***
21 stycznia w Trąbkach Wielkich
rozpoczęła działalność nowa apte-
ka. Apteka znajduje się w pawilonie
handlowym przy ul. Gdańskiej 10
i nosi imię Jana Pawła II. 23 stycz-
nia ksiądz prałat Edward Szymań-
ski dokonał poświęcenia nowej pla-
cówki handlowej.

Opracował S. D.

Radni i sołtysi zebrani na sesji w dniu 30 grudnia 2003 r. słuchają przemówienia
ks. prałata E. Szymańskiego.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, oto poprawne odpowiedzi na pytania konkurowe z listopada:
1. Barabasz; 2. Józef; 3. Maryja; 4. Jan Chrzciciel; 5. Szymon Cyrenejczyk;
6. Salomon.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Wzorem poprzednich miesięcy, zachęcamy was do wzięcia udziału w kon-
kursie, podczas którego będziecie mogły popisać się waszą znajomością
Pisma św. Tym razem na kuponie konkursowym (znajdującym się na dole
strony) należy wpisać krótkie odpowiedzi na poniższe pytania. Kupon
z rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 22
lutego). Nagrody czekają na zwycięzców.

***

1. Gdzie Jezus przyszedł na świat?

2. Kto nastawał na życie nowo narodzonego Jezusa?

3. Gdzie Jezus się wychowywał?

4. Gdzie Jezus został ochrzczony?

5. Nad jakim jeziorem Jezus nauczał?

6. Kto wydał Jezusa w ręce prześladowców?

7. Który z Rzymian skazał Jezusa na śmierć?

8. Która z Ewangelii jest najstarsza?

#

K
O

N
K

U
R

S

86

R
O
ZW

IĄ
ZA

N
IE

1.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

2.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

3.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

4.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

5.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

6.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

7.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

8.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.



Znajdowanie

Nie szukałam Boga na papieskich dziedzińcach,
Nie szukałam w książkach, ani w człowieczyńcach
(większość świata – człowieczyńcem,
hodowlą, my w klatkach)

Wcale nie szukałam w mądrościach,
cywilizacjach
kalkulacjach

libacjach

Znalazłam
– ale nie w głowie
nie w słowie
i nie w kościele
(w kościach ani w ciele)

Zakwitł mi fiołkiem,
Spadł deszczem,
Skoczył rzekotką.

Jeszcze!

Marysia Roszak

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2004

1. W intencji Krystyny i Czesława
Ronowiczów, godz. 800

Za śp. Jadwigę Piotrowską,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Leona Potrykusa,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

2. Za śp. Mariannę i Stanisława
Grallów
Za śp. Kazimierza
Orlikowskiego (4. rocznica
śmierci)

3. Za śp. Irenę, Mariana i Janusza
Jasińskich oraz śp. Kiliana
Bławata

4. O błogosławieństwo Boże dla
Zuzanny Kusaj, w 2. rocznicę
urodzin
Za zmarłych z rodzin
Sierżantów, Hurnowiczów
i Gajewskich oraz śp. Annę
i Leona Zulewskich

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Teresy
od Dzieciątka Jezus,
p. Lewandowskiej
Za śp. Jadwigę i Bernarda
Richertów

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Jerzego
Matulewicza, p. Bolczak
Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart (Czerniewo)

7. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej
Za śp. Irenę Rogalla i Leona
Cieszyńskiego

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

Za śp. Annę i Józefa
Jaworskich, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Leona Potrykusa,
godz. 1100

Za śp. Jana Bukowskiego oraz
śp. Frydę i Jana Bielskich,
godz. 1700

14. Za śp. Wiktorię i Aleksandra
Kulów
Za śp. Helenę Podolak

15. Za śp. Jerzego Franuszkiewi-
cza, godz. 800

Za śp. Izabelę Karpińską,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

16. Za śp. Zygmunta Jagłę
(8. rocznica śmierci)

17. Za śp. Stanisława Karcza
20. Za śp. Bogdana Gdańca
21. Za śp. Norę Nowak

Za śp. Stanisława Karcza
22. Za śp. Aleksandra Plaka

(4. rocznica śmierci), godz. 800

W intencji parafian, godz. 1700

23. Za zmarłych z rodziny Płockich
i Lisów
Za śp. Stanisława i Mariannę
Grallów

24. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Danuty i Jerzego Brokosów
Za śp. Helenę i Jadwigę
Kaczmarek

28. Za śp. Tadeusza Dargacza
(1. rocznica śmierci)

29. W intencji parafian, godz. 800
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
W lutym pierwszą rocznicę sakramentu chrztu obchodzą:
2 lutego: Karolina Grosz, Filip Mikołaj Wawrynowicz

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 lutego: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny i Piotra Budników
9 lutego: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Agaty i Arkadiusza Kempików
24 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Jerzego Brokosów
23 lutego: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Stanisława Niedźwieckich

ODESZLI DO PANA

10 stycznia: zmarł w wieku 62 lat śp. Leon Potrykus z Ełganowa
17 stycznia: zmarł w wieku 72 lat śp. Stanisław Karcz z Trąbek Wielkich

13 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Sabiny Nakielskiej
28 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Tadeusza Dargacza

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


