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ROK EUCHARYSTYCZNY

W uroczystość Bożego Narodze-
nia przeżywaliśmy radość z tego, iż
„Bóg tak umiłował świat, że posłał
Swojego Syna, aby nas zbawił” (J
3,16). Niejako pośrodku zbawczego
planu Boga jest Maryja, od wieków
wybrana na Matkę Jego Syna. To Jej
zawierzamy pierwszy dzień Nowego
Roku, a tym samym – wszystkie
dni. Ona, święta Boża Rodzicielka
– bo pod tym tytułem czcimy Ją
w dniu 1 stycznia – jest Matką Jezu-
sa i całego naszego duchowego życia
z Bogiem.

Ojciec Święty Jan Paweł II wska-
zał na Eucharystię jako źródło odno-
wy życia religijnego w całym Koście-
le. Na zakończenie 48. Międzynaro-
dowego Kongresu Eucharystyczne-
go, który odbywał się w Guadalajarze
w Meksyku, w Bazylice św. Piotra
w Rzymie Papież podczas uroczystej
Mszy św., z licznym udziałem kardy-
nałów, biskupów i wiernych w dniu
17 października 2004 r. ogłosił bieżą-
cy rok, Rokiem Eucharystii. Wcze-
śniej, w dniu 7 października 2004 r.
wydał List Apostolski o Euchary-
stii zatytułowany: „Panie pozostań
z nami”. Papież pisze w nim, że
nie oczekuje od nas czynienia rzeczy
nadzwyczajnych, ale przede wszyst-
kim ożywienia we wszystkich wspól-
notach sprawowania Mszy św. nie-
dzielnej, poświęcenia przez wiernych
więcej czasu i uwagi adoracji Naj-
świętszego Sakramentu poza Mszą
św. Papież zwraca się w liście do bi-
skupów, kapłanów, diakonów, szafa-
rzy eucharystii, kleryków, młodzieży
i wszystkich wierzących z prośbą:

„Wy wszyscy wierni, odkrywajcie na
nowo dar Eucharystii, jako światło
i moc dla waszego codziennego życia
w świecie, w wykonywaniu waszych
zawodów i w różnych sytuacjach.
Przede wszystkim odkrywajcie go,
żyjąc w pełni pięknem i misją ro-
dziny. I wreszcie wiele oczekuję od
was, młodzi, ponawiając zaproszenie
na Światowy Dzień Młodzieży w Ko-
lonii. Wybrany temat: «Przybyliśmy
oddać Mu pokłon» (Mt 2,2) szczegól-
nie się nadaje, by zasugerować wam
właściwą postawę w przeżywaniu
tego Roku Eucharystii. Przynieście
na spotkanie z Jezusem ukrytym
w Eucharystii cały entuzjazm wasze-
go młodego wieku, waszej nadziei,
waszej zdolności miłowania” (Por.
punkty 29, 30).

W homilii podczas Mszy św.
inaugurującej Rok Eucharystyczny
Papież nawiązał do tematu tego-
rocznego Kongresu Eucharystycz-
nego: „Eucharystia światłem i ży-
ciem nowego tysiąclecia”. Światła
potrzebuje serce człowieka, obcią-
żone przez grzech, nękane wszel-
kim cierpieniem. Światła potrzebuje
świat w trudnym dążeniu do poko-
ju, który jest nieustannie zagrożony
i kruchy. Eucharystia jest światłem
w głoszonym słowie Bożym, w chle-
bie i winie przemienionym w Ciało
i Krew Chrystusa. Jest światłem
w Chrystusie zmartwychwstałym,
pozwalającym się rozpoznać uczniom
przy łamaniu chleba (por. Łk 24,35).
Podobnie jak dwaj uczniowie w po-
ranek wielkanocny idący do Emaus,
prosimy: „Panie Jezu, zostań z nami.
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Boży Wędrowcu, który znasz nasze
drogi i nasze serca, wspieraj, gdy
jesteśmy strudzeni, przebacz nasze
winy, kieruj naszymi drogami życia
ku dobru. Pomóż nieść Twoje światło
do ludzi naszych czasów”.

Temat Roku Eucharystycznego
będziemy jeszcze wielokrotnie roz-
ważali. Centralne obchody Roku
Eucharystycznego zaplanowane są
w czerwcu br. w Warszawie z udzia-
łem Ojca Świętego.

***
Podczas tegorocznej kolędy pra-

gnę zachęcić wiernych i drogich mi
Parafian do:

a) prywatnej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu przynajmniej raz
w miesiącu. Przypominam, że co-
dziennie kościół jest otwarty i udo-
stępniany do nawiedzenia i modli-
twy. W każdą sobotę adoracja Naj-
świętszego Sakramentu trwa od go-
dziny 15.00, Godziny Miłosierdzia,
do wieczornej Mszy św. Maryjnej,

b) jedna niedziela w miesiącu
będzie Niedzielą Adoracyjną,

c) codziennie o godzinie 15.00
można w miarę wolnego czasu odmó-
wić Koronkę do Miłosierdzia Bożego,

d) niech Rok Eucharystii ożywi
nasze coniedzielne uczestnictwo we
Mszy św. i przyczyni się do sumien-
nego świętowania Dnia Pańskiego,
o czym Bóg przypomina w trzecim
przykazaniu Dekalogu: „Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił”.

Wszystkich zainteresowanych
i odpowiedzialnych za organizowanie
imprez sportowych gorąco proszę,
by nie organizowali ich w niedziel-
ne przedpołudnia, aby w ten sposób
zwłaszcza „słabym w wierze” ułatwić
uczestnictwo w Eucharystii. Wszy-
scy wierzący i bierzmowani jesteśmy
odpowiedzialni za budowanie Chry-
stusowego Królestwa na ziemi, a nie
Jego rozbijanie!

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2005

2 stycznia: 2. Niedziela po
Narodzeniu Pańskim

Syr 24,1 – 2.8 – 12
Ef 1,3 – 6.15 – 18
J 1,1 – 18

„Na początku było Słowo”. Na ten
temat napisano już wiele prac teolo-
gicznych, filozoficznych i filologicz-
nych. Mam znajomego, który zebrał
o tym Słowie tyle notatek, że wypeł-
niły mu kosz do bielizny. Czy jednak
nie można wyrazić tego prościej –

zwłaszcza kiedy śpiewa się kolędy:
Na początku wszystkiego był Bóg,
który wypowiedział się przez Jezusa.

Tego niewidzialnego Boga tak ła-
two odgadywać na początku życia,
kiedy się w Niego wierzy po prostu
jak w tatusia i mamusię. Tak łatwo
wierzyć na starość, kiedy w Nim
tylko pokłada się nadzieję. Najgorzej
z tą wiarą w środku życia, kiedy
nie ma w nas ufności małego dziec-
ka, ani poczucia dziecięctwa Bożego.
A przecież tyle wzruszającej, trudnej
wiary w życiu dojrzałym. Może nie
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ta dziecięca wiara ani wiara starego
człowieka, ale ta pośrodku jest naj-
ważniejsza, kiedy pojawiają się – jak
w psalmie – „demony południa”.

9 stycznia: Niedziela Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1 – 4.6 – 7
Dz 10,34 – 38
Mt 3,13 – 17

Chrzest Pana Jezusa nie był sa-
kramentem chrztu świętego, tylko
wschodnim zwyczajem obmywania
się na znak pokuty. W posoboro-
wej liturgii przez sakrament chrztu
świętego chrześcijanin namaszczony
olejem świętym ma jednoczyć się
z Chrystusem kapłanem, prorokiem
i królem. Podobnie jak kapłan ma
ofiarować swoje cierpienia Bogu, jak
prorok ma głosić wiarę nie tylko
słowem, ale i czynem, jak król ma
zapanować nad słabościami.

16 stycznia: 2. Niedziela zwykła

Iz 49,3.5 – 6
1 Kor 1,1 – 3
J 1,29 – 34

Święty Jan Chrzciciel zapowiada
chrzest inny niż zanurzenie w Jorda-
nie. Zapowiada sakramentu chrztu
świętego. Ludzie nieraz gorszą się,
kiedy dziecko w czasie chrztu krzy-
czy wniebogłosy. Może to święty nie-
pokój, przeczucie tego, czym jest od-
powiedzialność ochrzczonych. Tylu
ludzi oddało swoje życie za to, że zo-
stali ochrzczeni. Ilu mamy męczen-
ników, których lwy pożarły, których
torturowano, mordowano dlatego, że
bronili chrztu. Być ochrzczonym to
być tym, przez którego Pan Jezus
chce przyjść na świat.

23 stycznia: 3. Niedziela zwykła

Iz 8,23b – 9,3
1 Kor 1,10 – 13.17
Mt 4,12 – 23

Ten, kto idzie za Jezusem, mu-
si porzucić wszystko. Przypomnijmy
rady ewangeliczne: ubóstwa, czysto-
ści i posłuszeństwa. Każda z tych
rad zaleca wyrzeczenie. Najłatwiej,
wbrew pozorom, wyrzec się wartości
materialnych, pozostać ubogim, bo
wyrzekamy się tylko tego, co ze-
wnętrzne. Trudniej być czystym, to
znaczy wyrzec się ludzkich przywią-
zań. Najtrudniej być posłusznym,
aby we wszystkim, co nas spotyka,
odczytać znak woli Bożej. Przy czym
za mało jest spełniać wolę Bożą –
trzeba ją pokochać.

30 stycznia: 4. Niedziela zwykła

So 2,3; 3,12 – 13
1 Kor 1,26 – 31
Mt 5,1 – 12a

Zwróćmy uwagę na jedno z ośmiu
błogosławieństw: „Błogosławieni,
którzy płaczą, albowiem oni będą
pocieszeni”. Najczęściej uważamy, że
człowiek, który płacze, nie zawsze
płacze przy rachunku sumienia. Pła-
cze dlatego, że jest chory, dlatego
że nie udało mu się życie, że nie
ma mieszkania, płacze, bo pokrzyw-
dzono go przy wypłacie. Uważa, że
pociechę znajdzie, gdy dzięki Panu
Bogu odzyska zdrowie, nagle zrobi
karierę, dostanie mieszkanie, powie-
dzą mu o podwyżce. Nie tylko o to
chodzi. Pocieszenie można znaleźć
w rozumieniu, że to, czego się bo-
imy, przed czym uciekamy, może nas
zbliżyć do Boga.

ks. Jan Twardowski
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PLAN KOLĘDY

1 stycznia, sobota, godz. 13.30: Trąbki Wielkie
a) ul. Polonii Gdańskiej, od p. Jacka Preussa do p. Kęsych
b) ul. Krótka, dołączamy p. Jankiewiczów

2 stycznia, niedziela, godz. 13.00–17.00: Ełganowo, ul. Asfaltowa
a) od p. Dziekońskich
b) od p. Mach

3 stycznia, poniedziałek, godz. 14.00: Ełganowo, ul. Asfaltowa
a) od p. Bukowskich
b) od p. Kotulów (potrzebne 2 pojazdy)

4 stycznia, wtorek, godz. 14.00: Ełganowo, ul. Szkolna
a) od p. Tiborskiej
b) od p. Zittermanna (obie strony)

5 stycznia, środa, godz. 14.00: Ełganowo
a) ul. Łąkowa, od p. Knitter
b) ul. Macierzy Szkolnej, od p. Pikuli

6 stycznia, czwartek (święto), godz. 18.20: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
(bez bloku nr 1)
a) od p. Kopickich
b) od p. Tkaczyków

7 stycznia, piątek, godz. 18.30: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa, blok nr 1
a) od p. Cygan
b) od p. Preuss

8 stycznia, sobota, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa, „Kasary”
9 stycznia, niedziela, godz. 13.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,

a) blok nr 1
b) blok nr 2

10 stycznia, poniedziałek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, ul. Pawłowskiej
a) od p. Raczkowskich
b) od p. Dyksów

11 stycznia, wtorek, godz. 15.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa
a) od p. Kusz
b) od p. Piórek

12 stycznia, środa, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, ul. Gdańska
(łącznie z „Agronomówką”)
a) od p. Niedźwiedzkich
b) od p. Marciniaków
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13 stycznia, czwartek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, ul. Sportowa (cała)
a) od p. Świerczków
b) blok SKR

14 stycznia, piątek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Ełganowska, Pawłowskiej, Bukowa, Kasztanowa, Akacjowa

15 stycznia, sobota, godz. 9.00: Trąbki Wielkie
a) ul. Leśna
b) ul. Pawłowskiej, blok „Nadzieja”

16 stycznia, niedziela, godz. 13.00: Trąbki Wielkie,
a) osiedle, ul. Jaworowa, Topolowa, Brzozowa
b) ul Pasteura oraz rodziny nowo zamieszkałe, które poproszą
o kolędę

17 stycznia, poniedziałek, godz. 14.00: Trąbki Wielkie, osiedle,
a) ul. Jesionowa, Dębowa, Lipowa
b) ul. Klonowa, Lipowa od Klonowej

18 stycznia, wtorek, godz. 16.00: rodziny, które poproszą o kolędę

Uwagi kolędowe

1. Serdecznie proszę o obecność wszystkich domowników na spotkaniu
modlitewnym i błogosławieństwie, którego kapłan w imieniu kościoła
udziela rodzinie. W celu umożliwienia obecności program kolędy jest
opracowany i podany z wyprzedzeniem.

2. Stół niech będzie uroczyście nakryty białym obrusem, na nim – krzyż,
świece, woda święcona, kropidło.

3. W czasie modlitwy wszyscy domownicy klęczą. W postawie klęczącej
przyjmują błogosławieństwo i całują podany krzyż.

4. Jeżeli w danym dniu z nieprzewidzianych przyczyn zostanie odwołana
kolęda, to odbędzie się ona na końcu, aby nie naruszyć pozostałych
terminów harmonogramu.

5. Rodziny nowo zamieszkałe proszę o wcześniejsze uzgodnienie z ks.
proboszczem (po niedzielnej Mszy św. w zakrystii) terminu kolędy
z poświęceniem domu.

6. Ofiary kolędowe przeznaczam na budowę kościoła w Czerniewie i za
ich złożenie z góry składam wszystkim parafianom serdeczne „Bóg
zapłać”.
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REFLEKSJE NAD MINIONYM ROKIEM 2004

„Jak szybko mijają chwile, jak
szybko mija czas. . .” – śpiewa-
my nieraz podczas jubileuszowych
rocznic. Szybko upłynął rok 2004.
W zakresie duszpasterskim do
chwili przygotowywania tej reflek-
sji (to jest do 16 grudnia) w naszej
parafii chrzest święty przyjęło 26
dzieci, w tym 8 dzieci z rodzin nie-
pełnych, lub małżeństw bez ślubu
kościelnego, co stanowi prawie 30
procent wszystkich ochrzczonych
dzieci. Ich dalsze religijne wycho-
wanie stoi pod znakiem zapytania.
Rzutuje to również na niski poziom
moralny nowego pokolenia.

Sakrament małżeństwa zawar-
ło 14 par. Wszystkie małżeństwa
zostały zawarte według uzgod-
nień konkordatowych. Podobnie
jak w roku 2003, zgonów jest
więcej niż urodzin. W tym roku
było 27 pogrzebów, w tym sie-
dem osób zmarło bez sakramentów
świętych. Słowa Chrystusa: „Czu-
wajcie więc, bo nie znacie dnia ni
godziny, w której Syn Człowieczy
przyjdzie”, są wezwaniem i ostrze-
żeniem potwierdzonym przez życie.
Powtarzam często podczas homilii
pogrzebowych: Nie bójmy się mo-
dlić o łaskę szczęśliwej śmierci,
choćbyśmy byli jeszcze młodzi.

Do I Komunii św. przystąpiło 48
dzieci. Niestety, co roku zdarzają
się takie dzieci (również w tym ro-
ku), których wychowanie religijne
kończy się na I Komunii św. Spotka-
nia z rodzicami przed I Komunią

i zachęta do prowadzenia dzieci
w wierze po przyjęciu pierwszej
Komunii św. dla części rodziców
są drętwą mową. Zawsze podkre-
ślam, że w tym wypadku sami
rodzice bardzo krzywdzą i ducho-
wo okaleczają swoje dziecko, które
z entuzjazmem przyjmuje Pana Je-
zusa i potem nie ułatwia się mu
kontynuowania tej „ścieżki” życia.
Przecież opuszczenie przez dziecko
niedzielnej Mszy św. czy spowiedzi
pierwszopiątkowej tak naprawdę
obciąża nie jego sumienie, lecz su-
mienie rodziców. Ono musi być
przygotowane, posłane, dopilnowa-
ne przez rodziców. Szkoda mi tych
małych zaniedbanych dzieci. Żało-
sne są te mamusie, które z okazji
przygotowania swego dziecka do
pierwszej Komunii św. pokażą się
kilka razy na Mszy św. i mają po
„przyjęciu” problem załatwiony na
długie lata.

Do sakramentu bierzmowania
przystąpiło 37 uczniów trzecich
klas gimnazjalnych. Rodzi się py-
tanie – czy żyją tym sakramentem?
Zostali mianowani świadkami wia-
ry w rodzinie, środowisku czy pa-
rafii. Czy tych 37 młodych ludzi
czuje się odpowiedzialnych za dar
wiary? Wydaje mi się, że inno-
wiercy (np. mahometanie) daleko
bardziej są przywiązani do swojej
wiary i żyją nią na co dzień, niż
uczniowie Chrystusa pasowani na
Jego rycerzy.
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Podczas ubiegłorocznej kolędy
kładliśmy szczególny akcent na
uczestnictwo w niedzielnej Mszy
św. w rodzinnych intencjach. Nie
widać, by zwiększyła się liczba osób
regularnie uczestniczących w nie-
dzielnej Mszy św. Bardzo dużo
parafian z błahych powodów za-
niedbuje udział we Mszy św. Co
roku w maju i październiku we
wszystkich kościołach odbywa się
liczenie osób obecnych na Mszy
św. i przystępujących do Komunii
św. Październikowe liczenie wyka-
zuje, że we Mszy św. niedzielnej
uczestniczy mniej niż 50 % para-
fian. Pomyślmy, jak Bóg ma ob-
darzać błogosławieństwem rodziny,
skoro każdej niedzieli zamiast świę-
tować, ranimy Jego miłujące serce!
Czy w godzinie naszej śmierci nie
będziemy czuli wyrzutu, że chce-
my dostać się do Tego, którego
za życia lekceważyliśmy? Myślę, że
w wielu rodzinach brakuje modli-
twy o umocnienie wiary w sercach
dzieci i młodzieży. Bardzo wielu oj-
ców rodzin, którzy stanowią auto-
rytet w domu, opuszcza niedzielną
Mszę św.

Niepokoją mnie – wyrażam to
kolejny raz – niedzielne zawody
sportowe organizowane przed po-
łudniem. Mam żal do organizato-
rów tych rozgrywek i prowadzą-
cych je, bo dla ludzi słabej wiary
nie stanowią oparcia i umocnienia
w wierze, ale przyczyniają się do jej
osłabienia. Czy tak musi być? Za-
pewniano mnie (mam to na piśmie
z Urzędu Gminy), że w niedzielne

przedpołudnia nie będą organizo-
wane zawody, ale to jest tylko na
papierze!

Mam gorzkie osobiste doświad-
czenie: gościłem w Domu Piel-
grzyma sportowców ze Szczecina
i Słupska. Nikt z nich w niedzielę
nie poszedł na Mszę św. Postano-
wiłem więcej nie udzielać noclegu
„niedzielnym” sportowcom.

Rozpisałem się na temat Mszy
św., bo przeżywamy obecnie Rok
Eucharystyczny i potrzeba refleksji
nad tym, cośmy zrobili ze święto-
waniem? Jest to też wielka troska
naszego Papieża, który ponownie
w liście apostolskim Dies Domini
wzywa do świętowania i w liście
Mane nobiscum Domine – do po-
wrotu do źródeł wiary.

Trzeba na nowo ożywić na-
bożeństwo adoracji Najświętszego
Sakramentu. Rok miniony i lata
poprzednie dowiodły, że parafianie
prawie wcale nie uczestniczą w ad-
oracji. Pamiętaj: „Z jakim przesta-
jesz, takim się stajesz”. Otwarty
kościół zaprasza do nadrobienia
tego zaniedbania.

***
Niepokoi mnie nasilający się

wandalizm na terenie naszego
sanktuarium. Zniszczeń dokonu-
ją młodzi parafianie! W czym się to
przejawia?

a) ciągle na terenie kaplic Drogi
Krzyżowej i Różańca św. zbieram
puszki po piwie;

b) przyłapałem chłopców wyry-
wających drewniane listwy z ławek
i kamienie z ogrodzenia; rzucają je
w trawę, a potem przy koszeniu
niszczy się sprzęt;
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c) są obłamywane gałęzie, pew-
nie chłopcy wspinają się na drzewa;

d) wyłamano fragment żelazne-
go ogrodzenia i ukryto w liściach
do sprzedaży na złomowisku;

e) wyłamane są metalowe krzy-
żyki na słupach ogrodzenia kaplic
różańcowych. Ojciec wandali wcale
nie zareagował, ani na moją prośbę
zniszczeń nie naprawił;

f) najbardziej zabolała mnie
sprawa kradzieży oświetlenia
z przykościelnej groty Matki Bo-
żej Niepokalanej. Wprawdzie nie
jest to duża kradzież, ale cho-
dzi o zbezczeszczenie miejsca. Jak
rozumieć to, że w czasie adwen-
towym, gdy codziennie odprawia-
my roraty ku czci Matki Bożej
i przeżywamy święto Niepokalane-
go Poczęcia, ktoś wyrywa z kaplicy
przewody elektryczne i lampki?

Wzruszyła mnie modlitwa może
2-letniej dziewczynki wypowiedzia-
na podczas Mszy św.: „Aby nikt nie
zabierał Bozi światełka”. Nie znam
sprawcy tego wandalizmu, ale na-
głośnienie w „Kanie” może stanie
się dla niego wielkim wyrzutem
sumienia.

Dziękują panu Józefowi Preus-
sowi, który sam się zgłosił, by
założyć nowe oświetlenie w grocie
i sam pokrył koszty zniszczenia.

***
Myślę, że bardzo dobre były

tegoroczne rekolekcje wielkopost-
ne w parafii. Dziękujemy Bogu za
piękny Tygodniowy Odpust Maryj-
ny w naszym Sanktuarium. Udało
się zbudować piękną kaplicę Miło-
sierdzia Bożego w Trąbkach, przy

której w sezonie letnim licznie
gromadziliśmy się na odmówieniu
koronki do Miłosierdzia Bożego.
Zostały też dobudowane kaplice ró-
żańcowe dla tajemnic światła. Brak
w nich jeszcze obrazów.

Wciąż trwa praca przy kościele
w Czerniewie. W minionym ro-
ku został założony sufit, posadzka,
pomalowno ściany, założono balu-
stradę na chórze, zostało założone
nagłośnienie i ogrzewanie w koście-
le. Na zewnątrz wybudowano ka-
mienne ogrodzenie i trwa budowa
metalowych przęseł, zostały wyko-
nane schody i wykończono fronton
kościoła. Obecnie trwa malowanie
w dolnej części kościoła. Zostało
jeszcze do wykonania obejście ko-
ścioła, dokończenie prac w dolnej
części, wyposażenie zakrystii i pre-
zbiterium. Marzy mi się, by tak
wykończyć prace, aby na wiosnę,
w niedzielę Miłosierdzia Bożego
można było dokonać konsekracji.

Wszystkim Drogim Parafianom
gorąco dziękuję za wszelką pomoc,
jaką świadczycie dla dokończenia
budowy tej przepięknej świątyni.
Niech ten kościół będzie znakiem
naszej wiary i wdzięczności Jezu-
sowi, z którą wkroczyliście w XXI
wiek i nowe tysiąclecie (budowę
świątyni rozpoczęliśmy w lipcu
2001 roku).

W Nowym Roku życzę wszyst-
kim Parafianom obfitych łask Bo-
żych za wstawiennictwem Matki
Bożej, Pani Trąbkowskiej.

ks. E. Szymański
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PATRON SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI

Powód, dla którego św. Józef ma
wszelkie dane, by pełnić tę rolę,
wzruszająco ukazuje rzeźba znajdu-
jąca się w sanktuarium św. Józefa
w St. Louis, w stanie Missouri.
Przedstawia ona tego świętego na
łożu śmierci, wraz ze stojącą przy
nim Maryją i Jezusem. Nastrój jest
poważny. Chociaż Jezus jest Zba-
wicielem Świata, Jego rodzina ma
właśnie zaznać bólu rozłąki. Śmierć
nie jest przyjacielem, ale wrogiem,
który ma zostać pokonany „jako
ostatni” (1 Kor 15.26).

Smutna Maryja nachyla się nad
Józefem, załamując ręce. (Jak często
wspominamy Ją jako „Matkę Bole-
sną”, zapominając, że była również
bolesną wdową). Józef wskazuje na
siebie ze wzniesionymi oczyma, jak-
by szukając pociechy. Udziela mu
jej Jezus. Czule podtrzymując gło-
wę Józefa lewą ręką, prawą dłoń
wznosi w geście błogosławieństwa
nad tym, którego nazywał ojcem.

Jest to najlepsza ze wszyst-
kich dobrych śmierci; śmierć, ja-
kiej wszyscy sobie życzymy: „Żaden
inny mężczyzna ani żadna kobieta
nie mieli tego zaszczytu, by umierać
w towarzystwie Jezusa i Maryi –
zauważa Francis Filas SJ. – Przy
żadnym innym łożu śmierci nie
stanęli świadkowie niosący większą
pociechę. Jest więc rzeczą logiczną
prosić św. Józefa o wstawiennictwo,
abyśmy naśladując jego śmierć, od-
dali ostatnie tchnienie w bliskości
Jezusa i Maryi”.

Uzasadnione domysły

W Biblii nie znajdziemy opisu
śmierci Józefa. Ostatni raz pojawia
się on na jej kartach przy oka-
zji odnalezienia Jezusa w świątyni
(Łk 2,41 – 52). Po tym wydarzeniu
wymienia się czasem jeszcze tyl-
ko samo jego imię (np. Mt 13,55).
Łukasz sugeruje jednak, że kiedy
dwunastoletni Jezus powrócił po-
słusznie do Nazaretu, cała rodzina
przebywała tam przez długi czas –
były to lata Jezusowego wzrastania
w mądrości i łasce pod kierunkiem
zarówno Maryi, jak i Józefa (Łk
2,52).

Nasuwa się tu logiczny wniosek,
że Józef towarzyszył Jezusowi przez
większość ukrytego życia w Nazare-
cie i zmarł na krótko przed rozpo-
częciem Jego działalności publicz-
nej. W przeciwnym razie trudno
byłoby wyjaśnić jego nieobecność
wśród gości weselnych w Kanie Ga-
lilejskiej (J 2,1 – 2) oraz przy Maryi
i pozostałych krewnych, którzy po-
jawili się, gdy Jezus nauczał swoich
uczniów (Mk 3,51 – 32). Czy gdyby
Józef wciąż pozostawał przy życiu,
Jezus musiałby powierzać z krzyża
swą Matkę umiłowanemu uczniowi
(J 19,26 – 27).

Zakładając, że Jezus w momen-
cie śmierci Józefa mieszkał jeszcze
w domu rodzinnym, możemy przy-
puszczać, że to On właśnie zajął
się przygotowaniem do pogrzebu.
W tamtejszej kulturze to syn był
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„Śmierć św. Józefa”, sanktuarium Święty Krzyż
w Górach Świętokrzyskich.

zobowiązany do oddania ostatniej
posługi swoim rodzicom. Najpraw-
dopodobniej Jezus sam obmył ciało
Józefa, namaścił je olejkiem i obło-
żył wonnościami (nadejdzie dzień,
kiedy przyjaciele spoza rodziny od-
dadzą tę samą przysługę ciału Je-
zusa, por. Dz 9,37; Mt 26,12; J
19,40).

Pogrzeby w starożytnym świe-
cie odbywały się zwykle w dniu
śmierci lub nazajutrz po niej. Krew-
ni i przyjaciele zebrani w domu
Józefa umieścili jego ciało na drew-
nianych noszach – kolejny bolesny
moment, Józef i Jezus zapewne zre-
alizowali wiele zamówień na takie

mary w swoim warsztacie.
Zaniesiono ciało do grobu
poza miastem. Ponieważ gło-
śny lament był czymś ogól-
nie przyjętym, nie był to
raczej cichy pochód (por. Dz
8,2; Mt 9,23). Obok podob-
nego orszaku pogrzebowego
Jezus zatrzyma się kiedyś ze
współczuciem w miasteczku
Nain (Łk 7,11 – 14).

Czy byli tam obecni ka-
płani? Jakie modlitwy, mowy
czy błogosławieństwa wygła-
szano po drodze i w trakcie
samej ceremonii pogrzebo-
wej? Ponieważ nie zachowały
się żadne miarodajne świa-
dectwa zwyczajów z pierw-
szego wieku, możemy tylko
przypuszczać, że miały miej-
sce jakieś modlitwy, a Jezus,
jako pierworodny syn, od-
grywał w nich wiodącą rolę.
Choć nie wiemy, jakie do-
kładnie były Jego obowiązki,

na pewno wypełnił je wobec swe-
go ziemskiego ojca z największą
miłością.

Teraz i w godzinę śmierci naszej

Św. Józef zasłynął jako patron
umierających szczególnie w XVII
wieku, podczas ostatniego z gwał-
townych wybuchów zarazy pusto-
szącej Europę. W obliczu gwałtow-
nej śmierci wielu ludzi szczerze
zapragnęło pomocy do dobrego jej
przyjęcia.

Na potrzebę tę odpowiedzieli
jezuici, ukazując św. Józefa jako
wzór dobrej śmierci, przeżywanej
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w bliskości Jezusa. Aby zapewnić
pomoc do realizacji tego celu, zało-
żyli „Bractwo Dobrej śmierci” i wy-
dawali różne opracowania, jak na
przykład Sztuka dobrego umiera-
nia, autorstwa kardynała i teologa,
św. Roberta Bellarmina. Jak mówi
o. Michael Malone, przesłanie było
zasadniczo jedno; życie w bliskości
Jezusa – poprzez częste przyj-
mowanie sakramentów, modlitwę
i dobre uczynki – jest „najlepszą
drogą do osiągnięcia pokoju na tym
świecie i wiecznej radości w świecie
przyszłym”.

W naszych czasach, a szczegól-
nie w Ameryce, postęp medycyny
oraz ogólne trendy kulturowe sta-
rają się odsunąć od nas jak najdalej
wszelką myśl o śmierci. Jeśli już
ten temat w ogóle się pojawia,
mówi się o tym, jak oswoić, zmani-
pulować czy nawet zaprojektować
własną śmierć. W żartobliwym ar-
tykule z New York Timesa David
Brooks przepowiada, że ten do-
minujący ton przybierze jeszcze
na sile, kiedy pokolenie wyżu de-
mograficznego lat sześćdziesiątych
wejdzie w swój optymalny czas
odchodzenia. Usłyszymy wówczas
o tym, jak „przekształcić śmierć
w formę, autoekspresji”. Do do-
brego tonu będą należały stwier-
dzenia typu „nie zamierzam tak
po prostu umrzeć, ale skorzystać
z przysługującego mi prawa do
śmierci” i nabywanie poradników
zatytułowanych na przykład: Sie-
dem sekretów satysfakcjonującego
umierania.

Taka postawa maskuje jedynie
głęboko zakorzeniony lęk przed

śmiercią, który jest udziałem każ-
dej ludzkiej istoty. Tylko Jezus,
który przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie kieruje do nas obiet-
nicę życia wiecznego, może ten lęk
uciszyć.

Wyzbyć się błędnych postaw
i przygotować do prawdziwie
chrześcijańskiej śmierci, ufać Bo-
gu jako Stwórcy i Dawcy życia od
samego początku aż po jego na-
turalny kres – trudne to zadanie
i nie da się go wykonać bez po-
mocy Ducha Świętego. Być może
jeszcze bardziej niż w poprzed-
nich epokach potrzebna jest nam
pomoc i wstawiennictwo patrona
umierających.

Św. Józef, patron szczęśliwej
śmierci, jest gotów zaspokoić tę
potrzebę. Jeśli go o to poprosimy,
pomoże nam przedrzeć się przez
ogarniający nas zamęt i lęk i zro-
zumieć, co to znaczy szczęśliwie
umierać. Wraz z Maryją będzie
wstawiał się za nami w ostatniej
godzinie. Obyśmy za jego wsta-
wiennictwem potrafili przyjąć swo-
ją śmierć w sposób, który oddaje
chwałę Bogu.

Święty Józefie
pociecho nieszczęśliwych,
nadziejo chorych,
patronie umierających,
postrachu duchów piekielnych,
opiekunie Kościoła świętego
– módl się za nami.
(Z Litanii do świętego Józefa)

Louise Perrota
„Słowo wśród nas”
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PROMIENIUJE MIŁOŚCIĄ

Od Roku Różańca do Roku
Eucharystii. Te dwie daty łączy
złota nić. Ta sama nić wiąże je
z 25-leciem pontyfikatu Jana Paw-
ła II. Od 26. do 27. roku ponty-
fikatu, od kontemplacji maryjnej
do codziennego oddawania chwały
w Eucharystii, od różańca do Naj-

świętszego Sakramentu. 26. rok
pontyfikatu prowadził do Pompe-
jów przez Lourdes i Loreto do
Guadalajary.

Niezwykła duchowość, która
sięga najwyższych szczytów, a zara-
zem przenika wydarzenia ludzkiej
codzienności. Choć te długie dni
mówią o strachu i rozlewie krwi,
jest ktoś, kto promieniuje miłością
i żyje dla pokoju” – Jan Paweł II.

Pielgrzym pokoju na drogach
świata, który wychodzi naprzeciw
głodnym, zrozpaczonym, zbunto-
wanym, rządzącym, aby podzielić
się z nimi tym, czym żyje jego
dusza i serce, odwaga, z jaką niesie
swój krzyż za Jezusem, z niezłom-
ną wolą, by niczego ani nikogo
nie stawiać ponad Nim, „nawet
własnego życia”.

Taki jest autentyczny i głęboki
sens tego 26. roku pontyfikatu: nic
nie jest ważniejsze od Jezusa, „na-
wet własne życie”. Dlatego składa
całego siebie w ofierze, w przeko-
naniu, że już do siebie nie należy.

Dlatego z ojcowską siłą prze-
nika cię wzrokiem i sercem. Jego
spojrzenie jest bystre, badawcze,
łagodne, niemal metafizyczne. Je-
go gorejące serce jest pełnie miło-
ści. Nie bije już dla siebie, lecz dla
każdego człowieka na progu tego
trzeciego tysiąclecia.

Mario Anges, dyrektor
„L’Osservatore Romano”
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ZAKON KRZYŻACKI
GOSPODARNI RYCERZE-MNISI

Historia szkolna większą uwagę
przykłada do dziejów politycznych
niż gospodarczych. Kiedy jednak za-
stanowimy się nad dziejami stosun-
ków polsko-krzyżackich, to często
nasuwa się pytanie, dlaczego „wiel-
ka” Polska zmagała się z zagroże-
niem „małego” Zakonu? Państwo
krzyżackie było kilkanaście razy
mniejsze od państwa polsko-litew-
skiego Jagiellonów. Dlaczego z tak
wielkim trudem przyszło nam ich po-
konać, początkowo na polach Grun-
waldu, a następnie pod dowództwem
patrona trąbkowskiego gimnazjum
Kazimierza Jagiellończyka w wojnie
trzynastoletniej? Czy Władysławo-
wi Jagielle zabrakło pieniędzy, aby
rozbić Zakon? Napoleon Bonaparte
mówił, że aby wygrać wojnę potrzeb-
ne są trzy rzeczy: po pierwsze –
pieniądze, po drugie – pieniądze, po
trzecie – pieniądze.

Kiedy patrzymy na Kościół Ma-
riacki w Gdańsku, który jest naj-
większym kościołem ceglanym świa-
ta, Wielki Młyn czy przekopany pod
rządami krzyżackimi kanał Raduni,
bądź jeden z największych zamków
warownych Europy – Malbork, to
zadajemy sobie pytanie: Skąd Krzy-
żacy brali pieniądze na te wszystkie
wielkie budowle?

Na potrzeby Zakonu budowane
były monumentalne zamki ceglane,
początkowo na planie czworokąta,
a od XIV wieku na planie kwadratu.
Takich zamków Krzyżacy zbudowali

do XV wieku 120; przy nich sytuowa-
no magazyny i stajnie. Obronność
tych budowli wzmacniały dodatko-
wo mury zewnętrzne, fosy wypeł-
niane wodą jak i fosy suche. Ist-
niało więc wielkie zapotrzebowanie
na cegłę. Przy wznoszonych zam-
kach powstawały własne cegielnie,
również miasta na swoje potrzeby
produkowały ten cenny materiał bu-
dowlany. W Malborku na początku
XV wieku wypalano rocznie 200 tys.
cegieł. Wapno wypalano w piecach
ceglarskich z kamienia wapienne-
go, który był importowany przez
mnichów z Gotlandii. Do prac w ce-
gielniach i na budowie zamku wyko-
rzystywano chłopów, jeńców wojen-
nych lub tworzono specjalne zespoły
rzemieślnicze. Cegła była wyrabia-
na w wymiarach 9 × 15 × 32. Z niej
wznoszono zamki w Gdańsku, Toru-
niu, Elblągu, Dzierzgoniu, Królewcu,
Ragnecie, Świeciu, Gniewie, Kwidzy-
nie i oczywiście w Malborku. Styl
budownictwa obronnego, sakralnego
i mieszkaniowego wskazuje, że Bra-
cia Zakonni korzystali z doświadczeń
budowniczych sycylijskich i hiszpań-
skich. Wiele elementów architektu-
ry przypomina alkazary (warowne
pałace mauretańskie w Hiszpanii)
z Toledo i Sewilli, które oglądali
trąbkowscy pielgrzymi w lipcu 2001
roku.

Krzyżacy przy zamkach lokują
miasta, najpierw na prawie lubec-
kim (mieszkańcy Lubeki zakładali
Zakon), a następnie na prawie mag-
deburskim w wersji przywileju loka-
cyjnego dla miasta Chełmna. Toruń
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i Chełmno są lokowane w 1233 roku,
Elbląg w 1237, Frombork w 1310 r.
Przy miastach rozwijają się osady
rzemieślniczo-handlowe. Otrzymują
one przywilej wolnego handlu w każ-
dą sobotę. Na targu swoje wyroby
sprzedają rzemieślnicy cechowi. Byli
to: piekarze, rzeźnicy, szewcy, piwo-
warzy, młynarze, krawcy, sukiennicy,
tkacze, kuśnierze, czapnicy, cieśle,
kowale, ślusarze, stolarze, kołodzie-
je, tokarze i iglarze. W Toruniu
pod koniec XIV wieku było aż 90
zawodów rzemieślniczych. Gdańsk
i Toruń miał 25 cechów, Elbląg
17. Przypomnę, że cech to w śre-
dniowieczu przymusowa organizacja
skupiająca rzemieślników jednej spe-
cjalności. Dla zainteresowanych po-
dam, że najważniejszą produkcją rze-
mieślniczą było browarnictwo. Piwo
warzono w miastach, karczma wiej-
ska nie uzyskiwała praw warzenia
tego napoju. W Gdańsku ok. 1400
roku było 378 browarników. Zna-
nym ośrodkiem browarnictwa był
ponadto Toruń i Elbląg.

Podstawą bogactwa Zakonu był
wielki handel. Handlem zbożem zaj-
mował się głównie wielki szafarz
z Malborka, który na początku XV
wieku uzyskiwał zysk ze sprzedaży
zboża w wysokości 52 tys. grzywien.
W tym czasie krzyżackie zapasy zbo-
ża wynosiły: 463 tys. korców żyta,
24 tys. korców pszenicy, 47 tys. kor-
ców jęczmienia i słodu oraz 203 tys.
korców owsa, co łącznie daje su-
mę 737 tys. korców zboża. Korzec
gdański liczył 54,72 litra, a korzec
pruski 54,96 litra pojemności. Zboże
uzyskiwano z dziesięciny i własnych
folwarków w rejonie nadwiślańskim.
Wielkie zyski uzyskiwano z han-
dlu bursztynem. Wydobywano go

w Sambii (półwysep między zale-
wem wiślanym a kurońskim, obec-
nie w obwodzie Kaliningradzkim).
Bursztyn eksportowano do Lubeki,
Flandrii, Anglii i Szkocji. Drewno
własne i skupowane na Mazowszu
sprzedawano kupcom gdańskim i to-
ruńskim. Komisanci w imieniu ryce-
rzy-mnichów kupowali wielkie ilości
sukna flamandzkiego, sól, korzenie.
Towary te następnie sprzedawane
były w państwie zakonnym i częścio-
wo na terenie królestwa polskiego.
Szafarze krzyżaccy nabywali nieru-
chomości, grunty, kuźnie, tartaki,
młyny. Nadmierna działalność go-
spodarcza zakonu wywoływała kon-
flikty ze świeckim mieszczaństwem
miast pruskich.

Towar do handlu Krzyżakom do-
starczała wieś. Krzyżacy w pierw-
szym okresie swej działalności tylko
na ziemi chełmińskiej lokowali po-
nad 100 wsi. Były to tylko lokacje
potwierdzone w źródłach, skrupu-
latnie wystawianych dokumentach
lokacyjnych. Zakon stał się z czasem
panem olbrzymich włości ziemskich,
obejmujących gospodarstwa od kil-
kudziesięciu do 100 łanów. (1 łan =
ok. 20 hektarów). Do Prus Krzyża-
cy sprowadzali swoich krewniaków
i rodaków z Niemiec. Pochodzili oni
z dwóch okręgów: miśnieńsko-tu-
ryńskiego i dolnośląskiego. Osadni-
cy upowszechnili stosowanie prawa
niemieckiego, chełmińskiego i mag-
deburskiego oraz wyższe formy go-
spodarki rolnej i leśnej. Posługiwali
się doskonalszymi narzędziami pra-
cy. W konsekwencji przyczynili się
do szybkiego i prężnego rozwoju
gospodarczego państwa zakonnego,
szczególnie w XIV wieku. Na terenie
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każdego komturstwa istniał klucz
posiadłości ziemskich. Taki krzyżac-
ki klucz obejmował od kilku do 200
wsi o powierzchni nawet do 7 tys.
łanów. W wioskach sytuowano: tar-
taki, młyny, folusze (miejsca obróbki
sukna), kuźnie, cegielnie, wapien-
niki. Wieś hodowała: konie, woły,
krowy, świnie, owce. Typowa zabu-
dowa wsi krzyżackiej to tak zwana
rzędownica. Zagrody rozmieszczano
po obu stronach drogi, a w środ-
ku wsi znajdował się owalny plac.
Tu sytuowano kościół i karczmę,
a w pobliżu najczęściej przepływa-
ła rzeczka lub było jeziorko. Do
chat przylegały grunty prostopadle
do głównej drogi. Używano narzę-
dzi żelaznych: pługów, bron, wideł,

siekier, łańcuchów. Monotonne ży-
cie chłopa w obrębie własnej wsi
urozmaicała jedynie karczma i ko-
ściół lub przybysze z innej komturii.
Dzięki Krzyżakom możemy precy-
zyjnie datować wszystkie powodzie
na Żuławach w średniowieczu. Kie-
dy wylała Wisła lub inna rzeka,
zakon w następnym roku obniżał
lub umarzał podatki.

Myślę, że teraz wiemy, dlaczego
Krzyżacy byli zdolni stoczyć jedną
z największych bitew średniowiecza
pod Grunwaldem oraz dlaczego to
„małe” państwo rycerzy w białych
płaszczach było tak wielkie i bogate.

Mariusz Paradecki

Rozplanowanie Starego i Nowego Miasta oraz zamku krzyżackiego w XIII – XV w.
(wg J. Frycza).
1 – zamek; 2 – bramy; 3 – młyn zamkowy; 4 – Gdanisko; 5 – Brama Mennicza;
6 – fosa; 7 – przedzamcze; 8 – tama; 9 – Dwór Mieszczański; 10 – Brama Mostowa;
11 – baszta Monstrancja.
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KAMIENIARZE

Kamień jest trwałym materia-
łem budowlanym. Budowano z niego
zabudowania gospodarcze, podmu-
rówki, domy, mury obronne, dwory,
pałace i kościoły. Kamieniami ozda-
bia się ogrody, ścieżki, schody brzegi
przydomowych oczek wodnych. Gła-
zy kamienne ustawione w parkach,
na rynkach, przy boiskach, remi-
zach, urzędach, szkołach i lasach,
często stanowią część pomników
przeszłości. Łupanymi kamieniami
obkłada się słupki ogrodzeniowe,
elewacje domów i kościołów. Roz-
bicie kamienia jest bardzo trudne.
Często to idzie jak po grudzie, opor-
nie i ciężko. Legenda miejscowości
Rozbity Kamień, mówi o piorunie,
który uderzył w kamień i rozbił
go na trzy części. Żeby uderzenia-
mi młota przeciąć kamień, trzeba
się napracować. Trzeba wybrać od-
powiedni kamień, nie każdy pęk-
nie. Trzeba wypatrzyć układ słojów
i w odpowiednie miejsce uderzyć
młotem.

W Czerniewie, małej pomor-
skiej wiosce pobudowano kościół.
Zewnętrzne ściany świątyni obło-
żono łupanymi kamieniami. Grupa
mieszkańców wioski, przy znacz-
nym udziale rolników i pomocy
rzemieślników, rozbijała kamienie.
I tak pobudowali „pomnik-świąty-
nię Miłosierdzia Bożego, przy ofiar-
ności całej okolicznej społeczności.

W tej wiosce jest szkoła pod-
stawowa imienia Zygmunta Bukow-
skiego. Jest on współczesnym poetą,

dramaturgiem i pisarzem ludowym.
Rzeźbi również w drewnie i kamie-
niu. Artysta wyrzeźbił w kamieniu
figurę św. Franciszka z Asyżu dla
kościoła pw. św. Jacka w Straszy-
nie, w dekanacie pruszczańskim.
Pracę rzeźbiarza opisuje w wierszu
„Granitowe usta”.

Dłuto! Bądź mi posłuszne
I z lekkością tchnienia
Muskaj opuszki granitu
Chcę na nich położyć
Aksamitne lśnienie
Uśmiech i pokusę w dumę ujętą
Którą targać będą sprzeczności
Nim żar namiętności ją pokona.

(Zygmunt Bukowski, „W twórczym
żniwie”, Mirotki 1998)

W „Lapidarium”, mistrz repor-
tażu Ryszard Kapuściński pisze
o swoim zamiłowaniu do kamie-
ni: Lubię zbierać kamienie, z całego
świata zwoziłbym książki i kamie-
nie. Kamienie świecą kiedy są mo-
kre, kiedy wyschną ich światło ga-
śnie. W deszczu to kamienisko musi
wyglądać jak łąka, jak kwietnik. Ale
wystarczy trochę słońca, a wszystkie
barwy zszarzeją.

W 1939 roku młody Karol Woj-
tyła, po wybuchu wojny i areszto-
waniu profesorów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, miał przerwać studia
polonistyczne rozpoczęte pod kie-
rownictwem profesora Stanisława
Pigonia i podjąć się pracy fizycznej,
by zarobić na utrzymanie i na chleb.
Był robotnikiem w kamieniołomach
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na Zakrzówku i w Zakładach Che-
micznych Solvay w Borku Fałęckim.

Wspominam te lata zawsze ze
wzruszeniem i z wielką wdzięczno-
ścią dla ludzi, dla tych dobrych,
prostych ludzi, którzy dla mnie in-
teligenta (wiedzieli o tym, że byłem
studentem) byli zawsze życzliwi, któ-
rzy mówili mi tak: „Panie, jużeś pan
swoje zrobił, niech pan teraz weźmie
swoją książkę”. A kiedy przychodzi-
ły zmiany nocne mówili mi: „Panie,
jużeś pan swoje zrobił niech się pan
teraz prześpi, my tu popilnujemy”.
A jeśli trzeba było zostać na dru-
gą czy trzecią zmianę, to ci ludzie
prości a dobrzy przychodzili, przy-
nosili swój chleb i mówili: „Pan tu
jeszcze zostanie, niech pan coś zje,
żeby wytrzymać”. To są fakty bardzo
drobne, ale tych faktów i tych słów
się nie zapomina.

Wspomnienia z pracy w kamie-
niołomach powracają w Jego poezji:

Słuchaj, kiedy stuk młotów miarowy
i tak bardzo swój

przenoszę wewnątrz ludzi, by zbadać
siłę uderzeń –
słuchaj, prąd elektryczny kamieni-
stą rozcina rzekę –
a we mnie narasta dzień po dniu,
że cała wielkość tej pracy znajduje
się wewnątrz człowieka.
Twarda, pęknięta dłoń inaczej mło-
tem wzbiera,
inaczej się rozwiązuje w kamieniu
ludzka myśl –
kiedy energie ludzkie oddzielisz od
sił kamienia
i przetniesz w właściwym miejscu –
tętnicą pełną krwi.

(„Habemus Papam”, Wyd. Apos.
Modl., Kraków 1979, rozdział „Cały
dla Boga i ludzi”)

Ten Karol Wojtyła z podkrakow-
skiego kamieniołomu został w 1978
roku Papieżem. Wydaje Encyklikę
o Bożym Miłosierdziu, kanonizuje
prostą zakonnicę Faustynę, czym
zapalił iskrę, która trafiła i do ma-
łego Czerniewa.

Marek Dziekoński

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Od dwóch lat Szkoła Podstawo-
wa w Trąbkach Wielkich aktywnie
uczestniczy w ogólnopolskiej ak-
cji propagującej głośne czytanie
dzieciom. Podejmujemy różnorod-
ne działania zachęcające uczniów
do kontaktów z książkami, a ro-
dziców do czytania swym pocie-
chom. Kolejnym krokiem zmie-
rzającym do wychowania nowych

pokoleń czytelników było spotka-
nie zorganizowane w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej dla najmłod-
szych uczniów trąbkowskiej szko-
ły. Znani w naszej miejscowości
dorośli zgodzili się poświęcić swój
wolny czas, by opowiedzieć dzie-
ciom o swoich ulubionych lektu-
rach z dzieciństwa i zaprezentować
wybrane fragmenty książek. W do-
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mowej atmosferze wywołanej przez
rekwizyty, takie jak bujany fotel,
włóczkowe serwetki, lampa rozta-
czająca ciepłe światło, poduszki,
na których usadowiły się malu-
chy oraz miłe głosy lektorów, roz-
brzmiewały między innymi strofy
Brzechwy i Tuwima oraz dowcip-
ne słowa Astrid Lindgren. Mam
nadzieję, że ukazując swoje zami-
łowanie do książek panie: dyrek-
tor szkoły Elżbieta Gralak, doktor
Dorota Bąk, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej Agata Opałka,
nauczycielki Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka Barbara

Paradecka, Dorota Niewiadomska
i Anna Puta oraz radny naszej gmi-
ny Stanisław Dziemiński i ksiądz
Dariusz Woźny zdołali rozniecić
iskierkę czytelniczej pasji w ma-
łych słuchaczach. Dziękując jeszcze
raz za udział w spotkaniu, organi-
zatorki Anna Chmielewska i Ewa
Wojewódka zachęcają rodziców do
głośnego czytania dzieciom, które
jest szczepionką przeciwko wielu
niepożądanym wpływom i zagroże-
niom dla umysłu i psychiki dziecka
ze strony cywilizacji.

Ewa Wojewódka

Uczestnicy spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej usiłują rozniecić iskierkę
czytelniczej pasji w małych słuchaczach.
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WIZYTA REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Rektor Uniwersytetu Gdańskie-
go profesor Andrzej Ceynowa przyjął
zaproszenie dyrektora naszego gim-
nazjum, pana Mariusza Paradeckiego
i księdza prałata Edwarda Szymań-
skiego i odwiedził naszą szkołę. Na
spotkaniu z uczniami rektor UG opo-
wiadał o swoim życiu ucznia, potem
studenta, poszukującego swej drogi
młodego człowieka – pilota odrzutow-
ców a następnie naukowca. Profesor
jako młody chłopak często spędzał
wakacje w naszej gminie – u ciotki
w Cząstkowie. Zawsze lubił czytać
i czytał bardzo dużo. To ułatwiało mu
naukę w szkole a potem studia na Fi-
lologii Angielskiej w Poznaniu. Rek-
tor podkreślał ważność znajomości
języków obcych. Podawał przykłady
z codziennego życia, w których zna-
jomość języków ułatwia i umila życie,
mówił np. o możliwościach studiowa-
nia na różnych uczelniach w wielu

krajach świata. Podstawowym wa-
runkiem ubiegania się o stypendium
zagraniczne jest jednak znajomość ję-
zyków. Młodzi ludzie pytali o system
wartości i o autorytety profesora. Na
pierwszym miejscu rektor postawił
rodzinę, do swoich autorytetów zali-
czył E. Kanta, Papieża Jana Pawła
II i swoją matkę. Rektor przywiózł
naszym uczniom upominki (smycze
na klucze, długopisy, kalendarzyki),
aby pamiętali jego wizytę i z sympatią
myśleli o uniwersytecie.

Na spotkaniu z nauczycielami rek-
tor opowiadał o kierunkach studiów
na Uniwersytecie Gdańskim, szcze-
gólnie chętnie wybieranych przez
młodych ludzi oraz o swojej pracy
na uniwersytecie w USA.

Dorota Niewiadomska

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego na spotkaniu z uczniami gimnazjum.

20



KONKURS PLASTYCZNY „GWIAZDKA 2004”

10 grudnia w Gminnej Bibliotece
Publicznej w budynku trąbkowskiego
gimnazjum, odbyło się podsumowanie
konkursu plastycznego na świątecz-
ną kartkę pocztową pt. „Gwiazdka
2004”. W konkursie uczestniczyły
dzieci w wieku 7 – 12 lat. Prac nade-
słano bardzo dużo (około 200) z sied-
miu sołectw i Gminnego Ośrodka
Kultury w Trąbkach Wielkich. Dzieci
przygotowywały prace w świetlicach
wiejskich, bibliotekach i w GOK. Jury
nie miało łatwego zadania – z każdej
wsi należało wytypować 3 najlepsze
prace. Wyróżnieni autorzy zostali na-
grodzeni dyplomami i upominkami.

Pozostałe dzieci poczęstowano sło-
dyczami. Impreza była miłym prze-
życiem dla dzieci i dla emerytowa-
nych bibliotekarek oraz pracownicy
GOK-u, które brały udział w pracach
jury.

Z twórców kartek przygotowa-
nych w GOK zostały nagrodzone:
Marcelina Gosz, Aneta Budkiewicz
i Anna Żeligowska, a z autorów prac
przygotowanych w Trąbkach Wiel-
kich wyróżniono: Patrycję Harabur-
dę, Sylwię Weiher i Justynę Pirch.

Gerda Skibowska

DZIEŃ SENIORA

20 listopada 2004 roku w Gim-
nazjum im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Trąbkach Wielkich odbył się
coroczny „Dzień Seniora” zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trąbkach Wielkich. Na
uroczystość zaproszono 170 seniorów
z terenu całej gminy, dowiezionych
autobusami szkolnymi udostępniony-
mi przez wójta gminy Trąbki Wielkie.
Zaproszenie przyjęły również nastę-
pujące osoby: wójt gminy Trąbki
Wielkie Błażej Konkol, przewodni-
czący Rady Gminy Trąbki Wielkie
Józef Sroka, Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie Beata
Kowalczyk, Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Pelplinie Rufin Wysocki,
kierownik Gminnego Ośrodka Zdro-
wia Dorota Bąk, dyrektor Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich Mariusz Para-
decki, sołtys Trąbek Wielkich Edward

Kaczmarek oraz Maria i Władysław
Ornowscy z Fundacji Na Rzecz Dzieci
„Pan Władek” z Gdańska. Ze słowem
bożym przybył do seniorów ks. Da-
riusz Woźny z Parafii w Trąbkach
Wielkich.

Wszystkich zebranych przywitał
wójt Błażej Konkol, składając senio-
rom najserdeczniejsze życzenia i za-
prosił do wspólnej zabawy. Przy suto
zastawionym stole, do tańca i śpiewu
przygrywał zespół muzyczny „Ko-
ciewiacy” ze Starogardu Gd. Uro-
czystość uświetnił występ dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu:
zespołu tanecznego pod kierunkiem
Teresy Petke i grupy teatralnej pod
kierunkiem Jolanty Szulist i Teresy
Idem, w której wykonaniu obejrze-
liśmy fragmenty „Przygód Tomka
Sawera” Marka Twaina.
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Najbardziej uroczystym momen-
tem było uhonorowanie wiązankami
kwiatów najstarszych seniorów obec-
nych na tym spotkaniu, tj. 84-letniej
Marii Krause z Gołębiewa Średniego
oraz 82-letniego Stefana Kaczmarka,
mieszkańca Ełganowa.

Wójt gminy, przewodniczący Rady
Gminy i ks. Dariusz Woźny otworzy-
li dla gości butelki szampana, aby
wznieść toast za zdrowie seniorów.

Podczas zabawy ogłoszono kon-
kurs na najlepszą parę taneczną.
Pierwsze miejsce wytańczyli Państwo
Helena i Dionizy Szynka z Czernie-
wa, otrzymując w nagrodę karton
placków ziemniaczanych.

Spotkanie również było okazją
do zaprezentowania swoich talen-
tów piosenkarskich i recytatorskich,
z czego chętnie skorzystali miesz-
kanka Zaskoczyna Jadwiga Lelek,
recytując swój wiersz pt. „Warto Żyć”
i Alfons Majewski z Pawłowa, śpie-
wając piosenki z czasów młodości.

Po kilku godzinach wspólnej za-
bawy seniorzy udali się do domów

otrzymując upominki od sponsora,
Państwa Marii i Władysława Or-
nowskich, a przygotowanych przez
pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dzięki uprzejmości i dobremu ser-
cu sponsorów z terenu naszej gminy
jak i spoza gminy i środkom finan-
sowym z budżetu gminy spotkanie
mogło się odbyć, ponieważ każdy
czas niezależnie od wieku jest dobry
na zabawę w gronie rówieśników.

Krystyna Roda

Sponsorzy imprezy: 1. Fundacja
Na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, Maria
i Władysław Ornowscy; 2. Józef Sroka,
Trąbki Wielkie; 3. Browar „Amber”,
Bielkówko; 4. Piekarnia Sobowidz,
Andrzej Czajka; 5. Ferma Drobiu,
Beata Powalska, Gołębiewo Wielkie;
6. Zakład „Polska Krówka”, Wolny
Dwór; 7. Marian Wojtyński, Trąb-
ki Małe; 8. Nadleśnictwo Kolbudy;
9. Hurtownia Części Samochodowych
„Auto Euro”, Rusocin.
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PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ

29 listopada każdego roku to
w naszej szkole dzień szczególny.
W rocznicę urodzin patrona szkoły
Kazimierza Jagiellończyka ucznio-
wie klas pierwszych pasowani są
na gimnazjalistów. Uroczystość te-
goroczna wejdzie do historii gim-
nazjum, ponieważ po raz pierw-
szy uczniowie pasowani byli nie
mieczem średniowiecznym, a ko-
pią Szczerbca. Szczerbiec – miecz
koronacyjny używany był podczas
koronacji króla Kazimierza Jagiel-

lończyka. Jest on jednym z najcen-
niejszych skarbów historycznych
na Wawelu, dlatego jesteśmy dum-
ni, że otrzymaliśmy jego kopię.

Tradycyjnie po pasowaniu ucz-
niowie otrzymali symbole szkoły
– „Jotki” oraz przedstawili krótką
część artystyczną. Symbol szkoły
otrzymali też pracownicy szkoły –
Andrzej Gralla, Przemysław Sau-
tycz i Bożena Turzyńska.

Dorota Niewiadomska

Uczniowie gimnazjum pasowani byli przez dyrektora M. Paradeckiego kopią
Szczerbca.
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KRONIKA (nie tylko parafialna)

20 listopada w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej zorganizował Dzień
Seniora – obszerną relację z tej
imprezy zamieszczamy na stronach
21–22.

***

W niedzielę 28 listopada Pan Mi-
chał Olejnik rozpoczął pracę jako
organista w naszej parafii. M. Olej-
nik mieszka w Pszczółkach i pracuje
jako nauczyciel muzyki w szkołach
podstawowych w Trąbkach Wielkich
i w Czerniewie.

***

3 grudnia odbyła się IX zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m. in.
następujące tematy:

1) Wójt Błażej Konkol przedstawił
radnym informacje o sprawach, któ-
rymi się zajmował od ostatniej sesji
Rady Gminy:
� Podpisany został wstępny akt no-

tarialny na zakup przez Gminę ok.
19 ha gruntów w Trąbkach Wiel-
kich, które w przyszłości zostaną
podzielone na działki budowlane.
Ostateczny akt notarialny zosta-
nie podpisany w 2005 r., po zapła-
cie przez Gminę pozostałej części
należności za grunty (150 tys. zł).

� Gmina przejęła notarialnie bu-
dynki mieszkalne i gospodarcze
przynależne do mieszkań, położo-
ne na terenie Cegielni w Gołębie-
wie Wielkim. Przejęcie nastąpiło
po wielomiesięcznych negocjacjach
z właścicielem Cegielni, który miał
znaczne zaległości podatkowe wo-
bec gminy i nie był w stanie ich

uregulować. W przejętych budyn-
kach jest 21 mieszkań i 1 lokal
biurowy. W 2005 r. lokatorzy będą
mogli wykupić zajmowane miesz-
kania na bardzo korzystnych wa-
runkach, podobnie jak lokatorzy
mieszkań komunalnych.

� Zakupiony został nowy autobus
szkolny, przystosowany do przewo-
zu osób niepełnosprawnych. Gmi-
na zakupiła go za kwotę 364 tys. zł,
przy czym sumę 250 tys. zł udało
się pozyskać ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).

� W związku ze zmianami w prze-
pisach dotyczących finansowania
przez PFRON warsztatów tera-
pii zajęciowej dla osób niepełno-
sprawnych, istnieje realne zagro-
żenie niewykonania adaptacji do-
budowanej części Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wielkich przez gdań-
ski Caritas, z którym Gmina podpi-
sała umowę na organizację takich
warsztatów. Caritas jako kościelna
organizacja charytatywna, funk-
cjonująca w oparciu o środki pozy-
skiwane od sponsorów i ze zbiórek
publicznych (np. sprzedaż świec
adwentowych), nie ma wystarcza-
jących środków własnych na tę
inwestycję, w związku z czym mo-
żemy spodziewać się, uzasadnionej
względami finansowymi, rezygna-
cji z tego przedsięwzięcia.

2) Podjęto uchwałę w sprawie nada-
nia statutu, powołanemu przez Radę
Gminy z dniem 1 września 2004 r.,
Zespołowi Szkół Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego im. Ks. Jana
Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie.
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3) Podjęto uchwałę w sprawie prze-
znaczenia 30 tys. zł z budżetu gminy
na zakup radiowozu policyjnego dla
komisariatu policji w Trąbkach Wiel-
kich.

4) Uchwalono stawki podatków
i opłat w naszej gminie na 2005 r. Po-
niżej przedstawiamy niektóre z nich:

a) od budynków
� mieszkalnych i letniskowych –

0,52 zł/m2 powierzchni użytkowej
(p.u.)

� zajmowanych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 14,00 zł/m2

p.u.
� zajmowanych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,61 zł/m2 p.u.

� garaży – 6,01 zł/m2 p.u.
� pozostałych, w tym zajmowanych

na prowadzenie odpłatnej działal-
ności statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 4,00 zł/m2

p.u.

b) od budowli (np. gazociągi, linie
energetyczne i telekomunikacyjne) –
2 % ich wartości

c) od gruntów
� związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów – 0,66 zł/m2

� pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki retencyjne lub elektrownie
wodne – 3,52 zł/m2

� rekreacyjno-wypoczynkowych –
0,32 zł/m2

� pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej działalno-
ści statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 0,15 zł/m2

d) od środków transportowych –
średni wzrost stawek wynosi ok. 3 %
w stosunku do 2004 r.

e) ustalono cenę żyta do celów nali-
czania podatku rolnego w wysokości
34,00 zł/q.

5) Uchwalono nową stawkę bazową
czynszu regulowanego w wysokości
1,26 zł/m2 p.u. lokalu mieszkalnego,
z zachowaniem zasad podwyższania
i obniżania tej stawki (w zależności
od położenia i wyposażenia mieszka-
nia), obowiązujących obecnie. Nowa
cena zacznie obowiązywać od 1 lute-
go 2005 r.

6) Uchwalono cenę za odprowadza-
nie ścieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej w wyso-
kości 2,00 zł/m3 + VAT. Cena będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2005 r.

7) Zatwierdzono „Gminny program
profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych dla Gminy Trąb-
ki Wielkie na rok 2005”. Program
obejmuje 17 zadań, które będą re-
alizowane przez: Gminną Komisję
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Pełnomocnika Wójta do
tych spraw, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminny Ośrodek Zdro-
wia, dyrektorów i nauczycieli szkół,
organizacje pozarządowe, policję, soł-
tysów i rady sołeckie oraz organizacje
pożytku publicznego.

8) Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2004 r. Najważniejsze z nich
to:

a) zwiększenia dochodów
� z rezerwy subwencji ogólnej o kwo-

tę 25 tys. zł
� z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu o kwotę 13 tys. zł
� ze środków pozyskanych z PFRON

na zakup autobusu szkolnego przy-
stosowanego do przewozu osób nie-
pełnosprawnych o kwotę 250 tys. zł
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� ze środków pozyskanych z Powiato-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska na budowę kanalizacji sanitar-
nej w Trąbkach Wielkich o kwotę
65 tys. zł

� ze środków przekazanych przez
Gminę Pszczółki na zakup radio-
wozu policyjnego o kwotę 30 tys. zł

b) zmniejszenia dochodów (z powodu
niewykonania planów)
� ze sprzedaży majątku gminnego

o kwotę 152 tys. zł
� udziału w podatku dochodowym od

osób fizycznych o kwotę 28 tys. zł
� wpływów z opłaty skarbowej o kwo-

tę 8 tys. zł
� odsetek o kwotę 7 tys. zł
� podatku od czynności cywilno-

prawnych o kwotę 5 tys.zł

9) Dokonano zmiany w uchwale do-
tyczącej zamiany działek w Trąbkach
Wielkich, podjętej na sesji 10 listopda
br.

***

15 grudnia 2004 roku odbyło się uro-
czyste poświęcenie i przekazanie do
użytku autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych, którego zakup
był współfinansowany przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach pro-
gramu „Wyrównywania różnic mię-
dzy regionami”. Koszt autobusu to
363 926 zł, w tym środki PFRON
wyniosły 250 000 zł. Gmina Trąb-
ki Wielkie, posiada cztery autobusy
do przewozu dzieci, jednak ten –
nowo zakupiony – jest pierwszym
przystosowanym do przewozu osób
na wózkach inwalidzkich. Dzięki te-
mu zakupowi gmina zyskała autobus
do przewozu dzieci o 41 miejscach
siedzących i jednym miejscem do
przewozu osoby niepełnosprawnej.

Opracowali S. D., A. M.

Nowy autobus do przewozu dzieci.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2005

1. Za śp. Mieczysława
Rucińskiego i o zdrowie dla
Heleny Rucińskiej, godz. 1100

Za śp. Ryszarda Kamińskiego,
godz. 1800

2. Za śp. Marię Knitter, z int.
róży bł. Teresy Ledóchowskiej,
godz. 730

Za śp. Wiktora Bławata,
godz. 1100

3. Za śp. Brygidę Kusz
4. Za śp. Władysława Bogdana
5. Za śp. Zygmunta Preussa
6. Za śp. Jerzego Franusz-

kiewicza i o zdrowie dla
Urszuli
Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Karoliny
Kózkówny – p. Karcza

7. Za śp. Zygmunta Preussa
Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Marii
Goretti – p. Ogórek

8. Za śp. Wiktora Bławata
9. Za śp. Ryszarda Kamińskiego,

godz. 730

Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

12. Za śp. Kazimierza Krzosa
oraz Jana i Martę Cierockich

13. Za śp. Ryszarda Kamińskiego
14. Za śp. Brygidę Kusz (30. dzień

od śmierci)
15. Dziękczynna w 40-lecie

sakramentu małżeństwa
Natalii i Henryka
Matuszkiewiczów

16. Za śp. Antoniego Brembora
i o zdrowie dla Gertrudy,
godz. 1100

Za śp. Wiktora Bławata,
godz. 1800

17. Za śp. Stanisława Karcza
(1. rocznica śmierci) oraz
Karola i Cecylię Sławińskich
Za śp. Zygmunta Preussa
(Msza św. gregoriańska)

18. Za śp. Ryszarda Kamińskiego
19. Za śp. Henryka Żeligowskiego
20. Za śp. Franciszka

Jaszewskiego, juniora
22. Za śp. Wiktora Bławata
23. Za śp. Małgorzatę Cylke

(2. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Ryszarda Kamińskiego,
godz. 1100

25. Za śp. Danutę Soboń
(8. rocznica śmierci)

26. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Teresy i Grzegorza
Baumgartów

27. Za śp. Zygmunta Preussa
29. Za śp. Ryszarda Kamińskiego
30. Za śp. Andrzeja Bońka

(2. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

Za śp. Wiktora Bławata,
godz. 1800

31. Za śp. Klarę i Franciszka
Sławińskich
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
29 stycznia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Justyny i Macieja Czerwińskich
21 stycznia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Dariusza Bukowskich
26 stycznia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Teresy i Grzegorza Baumgartów

ODESZLI DO PANA

27 listopada: zmarł w wieku 50 lat śp. Ryszard Kamiński z Trąbek Wielkich
6 grudnia: zmarł w wieku 59 lat śp. Zygmunt Preuss z Trąbek Wielkich
14 grudnia: zmarła w wieku 66 lat śp. Brygida Kusz z Trąbek Wielkich

10 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Leona Potrykusa
17 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisława Karcza
29 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jadwigi Milbradt

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

W Nowym Roku 2005

wszystkim czytelnikom „Kany”

życzymy obfitych łask Bożych

oraz wszelkiej pomyślności

Redakcja

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
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