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Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mt 1,15)

ZAPROSZENIE
NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 19 do 23 MARCA 2005

Sobota 19 marca – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom pierwszokomunijnym

Niedziela 20 marca
7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
17.00 Gorzkie żale, Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa

dla kobiet
19.00 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Poniedziałek 21 marca
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum

10.45 Konkurs wiedzy religijnej
11.00 Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
12.00 Nauka rekolekcyjna dla nauczycieli w gimnazjum
17.00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Droga krzyżowa w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
19.30 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Wtorek 22 marca
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum

10.45 Droga krzyżowa w gimnazjum
11.00 Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
12.00 Nauka rekolekcyjna dla nauczycieli w gimnazjum
17.00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.30 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Środa 23 marca – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich; błogosławieństwo z odpustem zupełnym;

proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.; proszę o ofiary dla ojca

rekolekcjonisty
11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
14.30 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św.
16.00 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; błogosławieństwo z odpustem zupełnym;

proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
Wielki Czwartek 24 marca – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek 25 marca – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota 26 marca – liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 22.00
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym – godz. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00; w wioskach – Ełganowo, godz. 9.30; Czerniewo, godz. 10.30; Kleszczewo
w Klubie Rolnika, godz. 11.00; Kleszczewo u państwa Ogórków, godz. 11.20;



WIELKI TYDZIEŃ

Początkowo chrześcijanie uroczy-
ście obchodzili Wielki Piątek, Wielką
Sobotę i Niedzielę Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Z czasem doszedł
Wielki Czwartek, jako dzień Ostat-
niej Wieczerzy. Zwyczaj rozpamię-
tywania śmierci Pana Jezusa przez
sześć dni przed Wielkanocą datuje
się od III w. Te sześć dni nazywamy
Wielkim Tygodniem, bo w dniach
tych rozegrały się najważniejsze wy-
darzenia w dziejach ludzkich. Czy
zagonieni przy drobnych rzeczach
dostrzegamy naprawdę we właści-
wych wymiarach te niezwykłe wyda-
rzenia zbawcze?

Wielki Czwartek rozpoczyna
tzw. Triduum Sacrum czyli Trzy
Dni Święte.

Wielki Czwartek – to dzień wiel-
kiej miłości. Trzeba ją tego dnia
przeżyć jak najpełniej. To miłość
dzieląca chleb eucharystyczny i ta
pochylająca się, by umywać uczniom
nogi. Pan Jezus powiedział w ten
święty wieczór: „To czyńcie na Moją
pamiątkę” (Łk 22,19).

W Wielki Czwartek przed po-
łudniem we wszystkich kościołach
katedralnych pod przewodnictwem
biskupa koncelebrowana jest Msza
św., w czasie której poświęca się oleje
krzyżma i chorych. Wieczorem we
wszystkich kościołach parafialnych
odprawiana jest jedna Msza św. na
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, pod-
czas której Pan Jezus ustanowił
Najświętszy Sakrament kapłaństwa.

Wielki Piątek to dzień wielkie-
go cierpienia. To konanie z bólu,

braku powietrza i pragnienia wyni-
kłego z powodu utraty krwi. Pan
Jezus „gdy cierpiał, nie groził” (1 P
2,23). W tym dniu adorujemy krzyż
Chrystusa, bo jest to znak niewypo-
wiedzianego cierpienia za nas.

W Wielki Piątek nie odprawia
się Mszy św., lecz liturgię adoracji
krzyża i udziela się Komunii św.

Wielka Sobota – To dzień wiel-
kiej ciszy. Gdy już na krzyżu wszyst-
ko się wykonało, zapanowało ogrom-
ne milczenie. Pan Jezus zostawił nas
w ciszy swego grobu, byśmy zrozu-
mieli sens Jego ofiary odkupieńczej
za nasze grzechy.

Wielka Sobota poświęcona jest
adoracji przy Grobie Pańskim,
a w godzinach wieczornych jest spra-
wowana uroczysta wigilia paschalna,
w czasie której dokonuje się poświę-
cenia ognia, wody chrzcielnej. Wigilię
kończy procesja rezurekcyjna.

Wielka Niedziela – to świę-
towanie „Wielkiego Życia”. Ziemią
wstrząsnęła prawda: Jezus żyje!
Zmartwychwstał Pan, Alleluja!

Nie przeżywa radości zmar-
twychwstania, ten kto nie rozważa
wcześniej cierpienia i męki Pana Je-
zusa. Dla nas, wierzących dni od Wie-
czerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku
są wyjątkowe i święte. Wypada tak
organizować domowe zajęcia i pracę,
by uczestniczyć w parafialnych cele-
bracjach Męki i Zmartwychwstania
Chrystusa.

***

3



Przypomnę, że w Wielki Czwar-
tek Msza św. Wieczerzy Pańskiej ce-
lebrowana jest o godz. 18.00. W Wiel-
ki Piątek o godz. 17.30 odprawimy
Drogę Krzyżową, natomiast o godz.
18.00. – liturgię Męki Pańskiej.
W Wielką Sobotę Wigila Paschal-
na rozpocznie się o godz. 22.00 i
zostanie zakończona procesją rezu-
rekcyjną.

***
W Wielki Czwartek adoracja Naj-

świętszego Sakramentu (w ciemnicy)
rozpocznie się po Mszy św. wieczo-
rowej i trwać będzie do godz. 21.00.

W Wielki Piątek adoracja Naj-
świętszego Sakramentu trwać będzie
przez cały dzień, do popołudniowych
uroczystości wielkopiątkowych, a po
ich zakończeniu – do godz. 21.00
(przy Grobie Pańskim).

W Wielką Sobotę adoracja Naj-
świętszego Sakramentu przy Grobie
Pańskim trwać będzie przez cały
dzień, do uroczystości Wigilii Pas-
chalnej.

***

Dzieci i młodzież gimnazjalną
zapraszamy do adoracji według na-
stępującego planu:

Wielki Piątek i Wielka Sobota
godz. 9.00 – klasy 0, I i II
godz. 10.00 – klasy III i IV
godz. 11.00 – klasy V i VI
godz. 12.00 – gimnazjum
godz. 14.00 – róże p. Keler, p. Hal-
bowej i wioski Czerniewo i Czerniec
godz. 15.00 (Godzina Miłosierdzia)
– róże p. Korcz, p. Bolczak, moja
i Kleszczewo
godz. 16.00 – róże p. Świerczek
i p. Karcz
godz. 17.00 – róże z Ełganowa i Neo-
katechumenat

Ponadto w Wielką Sobotę
godz. 18.00 – Przymierze Rodzin
i Rada Duszpasterska
godz. 19.00 – mieszkańcy ul. Gdań-
skiej i ul. Pawłowskiej
godz. 20.00 – mieszkańcy ul. Parko-
wej i Osiedle
godz. 21.00 – mieszkańcy ul. Poczto-
wej, ul. Sportowej, ul. Leśnej, ul. Po-
lonii Gdańskiej

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2005

6 marca: IV niedziela wielkiego
postu

1 Sm 16,1b.6 – 7.10 – 13a
Ef 5,8 – 14
J 9,1 – 41

Jak często, jeszcze w tym życiu,
możemy dostrzec po latach ukry-
ty sens niezawinionego cierpienia.

Sprawy Boże dzieją się nie tylko
pośród wielkich cierpień, ale i w ma-
łych kłopotach i udręczeniach na co
dzień. Każdy chrześcijanin podobny
jest do ślepego od urodzenia, które-
mu Jezus przez sakrament chrztu
otwiera oczy na świat nadprzyrodzo-
ny, a tak bliski. Byle tylko odważnie
i cierpliwie świadczyć o Jezusie.
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13 marca: V niedziela
wielkiego postu

Ez 37,12 – 14
Rz 8,8 – 11
J 11,1 – 45

Marta zakrzątana
obrus rozłożyła
w rosół za gorący dmucha
sercem studzi
mięsa nie dopiekła
solić nie skończyła
nad wiarą co płacze
znów się zamyśliła

ile teraz roboty
Łazarz z grobu wrócił
a on talerz odsunął
Marto – mówi – Marto
Jezus przy mnie płakał

20 marca: Niedziela Palmowa

Mt 21,1 – 11 (procesja z palma-
mi)

Iz 50,4 – 7
Flp 2,6 – 11
Mt 26,14 – 27.66

Kiedy czytamy opis męki Pana Je-
zusa, zwykle przypomina się nam
Jego cierpienie fizyczne, konanie
i większa od pięciu ran – Jego
udręka moralna. Jezus pojmany,
sądzony, sponiewierany, przybity
do krzyża – uczy nas największej
miłości do Boga. Przygotowując się
na mękę i śmierć, prosił w modli-
twie o „oddalenie tego kielicha”,
jeśli taka jest wola Ojca, jednakże
oddał wszystko, czego Bóg od Niego
jako człowieka zażądał – choć może
to wydawać się nam okrutne.

Jeśli kochamy człowieka, to wła-
śnie dlatego, że go kochamy, może-
my odmówić mu czegoś, co miałoby
zubożyć jego duszę. To, czego Bóg
od nas żąda, zawsze jest dobre.
Kiedy sobie tę prawdę uświadomi-
my, łatwiej nam zawierzyć Bogu,
pokochać Go. Męka Pana naszego
Jezusa Chrystusa – to wynagrodze-
nie Bogu za naszą nieudaną miłość
do Niego, zawsze za małą, zbyt
skąpą, niecierpliwą, taką, co nie
umie być do końca.

27 marca: Zmartwychwstanie
Pańskie

Dz 10,34a.37 – 43
Kol 3,1 – 4 lub
1 Kor 5,6b – 8
J 20,1 – 9

Wydawało się, że nie miało sensu
skazanie niewinnego Jezusa, a Jego
droga krzyżowa prowadziła doni-
kąd. Młodego, zdrowego człowieka,
w pełni sił, tak potrzebnego jesz-
cze ludziom, skazano na śmierć.
Ilu jeszcze trędowatych i opęta-
nych liczyło na to, że ich uzdrowi.
Tymczasem po ludzku bezsensow-
ne cierpienie i śmierć w dniu zmar-
twychwstania nabierają ogromne-
go znaczenia. Wszystko to, co było
cierpieniem, doprowadziło do try-
umfu. Bezbronny Baranek idzie jak
w defiladzie ze zwycięską chorą-
gwią. Dzwon rezurekcyjny, różno-
kolorowe pisanki i bazie to maleńka
radość, wątła siostra niewysłowio-
nej radości, jaką się odnajduje po
drugiej stronie Wielkiej Nocy.

ks. Jan Twardowski
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KRZYŻ CHRYSTUSA – NAJCENNIEJSZA RELIKWIA

Do karania przestępców, morder-
ców, zdrajców i szpiegów na niemal
całym swoim terytorium Rzymianie
stosowali karę śmierci przez krzyżo-
wanie. Mających natomiast obywa-
telstwo rzymskie nie karano przez
ukrzyżowanie. Krzyż zatem znany
był daleko wcześniej niż chrześcijań-
stwo. Był znakiem hańby i narzę-
dziem okrutnej kary.

Wrogowie przygotowali Panu Je-
zusowi krzyż i podburzyli tłum, aby
domagał się od Piłata wyroku ska-
zującego na śmierć przez ukrzyżo-
wanie. „Ukrzyżujcie” wołali w przy-
pływie szatańskiej nienawiści (por.
Ewangelia według św. Jana). Od
śmierci Pana Jezusa, powoli, w cią-
gu wieków zaczęto krzyż otaczać
czcią, jako znak nadziei, przebacze-
nia i zbawienia.

Ewangelie opisują śmierć Pana
Jezusa na krzyżu, zdjęcie Jego ciała
i po zawinięciu w płótna złożenie
do grobu wykutego w skale. Nie
wspominają o losie samego krzyża.
Krzyż, na którym umarł Pan Jezus,
wraz z krzyżami współukrzyżowa-
nych łotrów żołnierze wrzucili w za-
głębienie skalne na stokach Golgoty
i przysypali je ziemią i gruzem, aby
zatrzeć wszelkie ślady po Chrystu-
sie. Wkrótce Rzymianie wybudowali
na Golgocie ołtarze Jowisza i Wenery
(bogini rozpusty). O świętym miej-
scu nie zapomnieli jednak pierwsi
chrześcijanie i wiadomość o miej-
scu ukrzyżowania swojego Mistrza
przekazali następnym pokoleniom.

Gdy cesarz Konstantyn Wielki
w 313 roku edyktem mediolańskim

zezwolił na swobodne wyznawanie
wiary chrześcijańskiej, jego matka,
cesarzowa Helena, przyjęła chrzest
święty. W podeszłym wieku podjęła
trud pielgrzymki do Ziemi Świętej,
z wolą podjęcia starań odnalezie-
nia krzyża Pana Jezusa. Podjęto
prace wykopaliskowe na stoku Gó-
ry Kalwarii i wydobyto z gruzów
trzy krzyże. Przypuszczano, że są to
krzyże, do których przybici byli Pan
Jezus i dwaj złoczyńcy. Nie ścisły
przekaz historyczny, lecz tradycja
przekazuje dwie wersje rozpoznania
krzyża Zbawiciela.

Jedna wersja mówi, że ówczesny
biskup Jerozolimy dotknął odnale-
zionymi krzyżami zmarłego czło-
wieka. Dotknięcie jednym z krzyży
przywróciło mu życie. Ten krzyż bi-
skup postawił dla okazania obecnym
(stąd święto Podwyższenia Krzyża –
14 września).

Druga relacja wydaje się bar-
dziej wiarygodna. Dla zbadania au-
tentyczności krzyża Chrystusa, wy-
dobytych krzyży dotknęła chora
niewiasta. Przy dotknięciu jedne-
go z nich natychmiast wyzdrowiała.
I ten krzyż uznano za autentyczny.

Święta Helena kazała podzielić
odnaleziony krzyż Pana Jezusa na
trzy części, aby ofiarować je głównym
ośrodkom chrześcijaństwa: Jerozoli-
mie, Rzymowi i Konstantynopolowi.
Św. Helena była również fundatorką
wspaniałych kościołów. Przy współ-
udziale cesarza Konstantyna ufun-
dowała bazyliki Narodzenia Pana
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Jezusa w Betlejem i Grobu Bożego
w Jerozolimie.

Z czasem krzyż Chrystusa dzie-
lono na maleńkie cząsteczki, aby ob-
darowywać tą cenną relikwią znacz-
niejsze świątynie w Europie. Dziś
wiele kościołów szczyci się posia-
daniem relikwii Krzyża świętego,
ale nie zawsze są one autentyczne.
Często za relikwię uchodzi cząstka
drewna potarta o Drzewo święte.

Znaczne cząstki Krzyża świętego
znajdują się w kościele św. Goduli
w Brukseli, w bazylice Św. Krzyża
w Rzymie oraz w katedrze Notre
Dame w Paryżu. W Polsce znaczną
relikwię Krzyża świętego posiadali
oo. dominikanie w Lublinie, którą
kilka lat temu (1991) ukradli niezna-
ni sprawcy. Znajduje się ona także
w Sanktuarium Św. Krzyża na Łysej
Górze w Górach Świętokrzyskich.

Do najważniejszych świątyń upa-
miętniających Mękę Pańską należy
Bazylika Św. Krzyża Jerozolimskie-
go w Rzymie, na zboczu wzgórza
Eskwilin. Wiąże się ona bezpośred-
nio z odnalezieniem Krzyża święte-
go i innych relikwii Męki Pańskiej.
W bazylice tej przechowywane są:
� ramię poprzeczne krzyża Dobrego

Łotra (św. Dyzmy); to do niego
Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz
w raju” (Łk 23,42 – 43),

� fragment tablicy przybitej do krzy-
ża ze słowami: „Jezus Nazarej-
czyk, król żydowski”; napis zreda-
gował Poncjusz Piłat; Skrót INRI
widniejący na krzyżach to pierw-
sze litery łacińskich wyrazów: Je-
sus Nazarenus Rex Iudeorum,

� fragmenty Krzyża świętego,
� jeden z gwoździ, którymi przybito

Chrystusa do krzyża,

� dwa ciernie z korony.
Wyjątkowy charakter tego ko-

ścioła, do którego licznie pielgrzy-
mują chrześcijanie wynika z posia-
dania cennych pamiątek związanych
z Męką Pana Jezusa oraz z tego, że
kościół postawiono na ziemi, którą
św. Helena przywiozła z Jerozolimy.
Obecnie stróżami tego sanktuarium
są oo. cystersi.

Świadkowie Męki Pańskiej

1. Całun Turyński
Według Ewangelii ciało Pana Je-

zusa po zdjęciu z krzyża było owi-
nięte w płótno. W wyniku szcze-
gółowych badań przeprowadzonych
w drugiej połowie ubiegłego wieku
odkryto, że Całunem owinięte było
ciało człowieka zdjętego z krzyża, i że
ciało to nosiło te same rany, o któ-
rych piszą Ewangelie. Stwierdzono,
że ciało to później nie zostało wyjęte
z płótna, ani nie uległo rozkładowi.
Dlatego Całun jest szczególnie cen-
nym świadectwem Zmartwychwsta-
nia. Jest przechowywany w katedrze
w Turynie. Obecnie wykonuje się
repliki Całunu. Taka jest między
innymi w licheńskim sanktuarium.

2. Korona cierniowa
Według tradycji, jeden ze świad-

ków śmierci Pana Jezusa, po zdjęciu
Jego Ciała z krzyża, zachował koronę
z cierni. Kilka wieków pozostawała
ona w Jerozolimie lub jej okolicach.
W 800 roku otrzymał ją Karol Wiel-
ki i przekazał do klasztoru opactwa
Saint-Denis. Oddana w zastaw do
Konstantynopola, wróciła do Francji
w 1239 r. Obecnie przechowywana
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jest w katedrze Notre Dame w Pa-
ryżu. W różnych relikwiarzach na
świecie są przechowywane pojedyn-
cze ciernie tej korony. Są m. in.
w Bazylice Św. Piotra i Św. Krzy-
ża Jerozolimskiego w Rzymie oraz
w kościołach w Trewirze i Pizie.

3. Gwoździe
Naliczono ich 33 znajdujących się

w różnych sanktuariach świata. Ta
duża liczba wynika z podzielenia au-
tentycznych gwoździ-relikwii i złą-
czenia ich ze zwykłymi gwoździami.
Jedną z takich relikwii umieszczono
w koronie, którą koronowano cesa-
rzy zachodniochrześcijańskich, po-
czynając od Karola Wielkiego.

4. Święta szata
To tunika całodziana, o którą

rzucili los żołnierze po ukrzyżowa-
niu Pana Jezusa. Przechowywana
jest w katedrze trewirskiej od pra-
wie 900 lat. Według tradycji, szatę
z Jerozolimy przywiozła św. Helena,
fundatorka trewirskiej katedry.

5. Schody święte
Na Lateranie zachowały się pozo-

stałości Pałacu Laterańskiego, daw-
nej rezydencji papieży. Są tam Święte
Schody, po których miał iść Pan Je-
zus, prowadzony na przesłuchanie
do Piłata. Według tradycji, 28 stopni
z białego marmuru wraz z innymi
relikwiami przywiozła z Jerozolimy
św. Helena. Obecnie dla zabezpiecze-
nia są przykryte drewnianymi scho-
dami. Pielgrzymi wchodzą na nie
na kolanach, w modlitwie prosząc
o szczególne łaski od umęczonego
Pana Jezusa.

6. Grób Pański
Wśród największych sanktuariów

świata ma miejsce Bazylika Grobu

Pańskiego w Jerozolimie. Zbudowa-
na jest ona na miejscu, gdzie Pan Je-
zus został ukrzyżowany i złożony do
grobu. Pusty Grób Pański to świadek
prawdy: „Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał”.

W późniejszych wiekach zaczęły
powstawać kopie Grobu Pańskie-
go w Hiszpanii, Francji, Niemczech
i w Polsce. Krzewicielami kultu Gro-
bu Pańskiego byli Kanonicy Regular-
ni Stróżowie Grobu Jerozolimskiego
zwani w Polsce bożogrobcami. Sank-
tuaria Grobu Bożego znajdują się
w Miechowie stąd (Miechowici –
stróże tego sanktuarium) i w Prze-
worsku.

Polskie kalwarie

Zwyczaj budowania kalwarii się-
ga średniowiecza, gdy pielgrzymi
powracający z Ziemi Świętej pragnę-
li w rodzinnych stronach odtwarzać
miejsca związane z Męką Pańską. Po-
czątkowo, wiernie starali się kopio-
wać jerozolimską Drogę Krzyżową,
wybierając tereny zbliżone wyglą-
dem do Jerozolimy. Drogi Krzyżowe
długością odpowiadały drodze Chry-
stusa niosącego krzyż na ramionach.

W Polsce pierwsza była wybudo-
wana kalwaria Zebrzydowska. Dziś
jest kilkadziesiąt kalwarii. Do naj-
ważniejszych należą:

a) Kalwaria Krzeszowska
W Sudetach właśnie w Krzeszo-

wie jest zadbana kalwaria. Rzeźby
trzymetrowej wysokości wykonane
z piaskowca. Opodal znana jest kal-
waria w Wambierzycach.
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b) Kalwaria Pacławska
Na Podkarpaciu 25 km od Prze-

myśla usytuowana jest Kalwaria Pa-
cławska. Stróżami sanktuarium są
oo. franciszkanie. Znajduje się tu
około 40 kaplic.

c) Kalwaria Zebrzydowska
W okolicach Wadowic, na sto-

kach góry Żar wojewoda Mikołaj Ze-
brzydowski na początku XVII wieku
wybudował szereg kaplic na wzór Je-
rozolimskiej Drogi Krzyżowej. Stró-
żami sanktuarium są oo. bernardyni.
Wybudowanych jest ponad 40 kaplic.
Miejsce to często nawiedzał papież
Jan Paweł II.

d) Kalwaria w Głotowie na War-
mii

Głotów, około 30 km od Olszty-
na. Jest to też słynne sanktuarium
eucharystyczne. Na przestrzeni dzie-
siątków lat w pracach przy budowie
uczestniczyło około 70 tysięcy ludzi.
Starano się i tu zachować wierną ko-
pię jerozolimskiej Drogi Krzyżowej.

e) Do znanych kalwarii należy
zaliczyć: Kalwarię Wejherowską, na
Górze Św. Anny, w Odporyszowie,
Kodniu, Bardo Śląskim, Dębogórzu
i innych miejscach.

ks. E. Szymański

W CIENIU TAJEMNICY KRZYŻA
Historia św. Edyty Stein

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta
Stein).

2 sierpnia 1942 roku grupa es-
esmanów wtargnęła do klasztoru
sióstr karmelitanek w holender-
skim Echt, domagając się natych-
miastowego wydania jednej z za-
konnic, siostry Teresy Benedykty
od Krzyża, wraz z jej siostrą, Różą.
W klasztorze wybuchło zamiesza-
nie – przeorysza błagała o więcej
czasu, siostry pospiesznie pakowa-
ły najpotrzebniejsze rzeczy, zaalar-
mowani sąsiedzi gromadzili się na
zewnątrz. Tylko siostra Teresa za-
chowała zimną krew. „Chodź, Różo
– powiedziała spokojnie. – Idziemy
za nasz naród.”

Tak rozpoczął się ostatni roz-
dział historii św. Edyty Stein,
w Karmelu – siostry Teresy Be-
nedykty od Krzyża. Rozdział ten,

9



obejmujący także jej śmierć w ko-
morze gazowej Oświęcimia, jest
jednocześnie najbardziej znaną czę-
ścią jej życiorysu. Choć jednak epi-
log historii Edyty jest wstrząsający,
całość jej drogi przemawia do nas
jeszcze silniej. Heroiczna śmierć
Edyty Stein była bowiem kulmina-
cją całego jej życia, przeżywanego
w cieniu krzyża Chrystusa, życia
wraz z Nim „ukrzyżowanego” od
wielu już lat.

Dzieciństwo w żydowskiej rodzinie

Edyta była najmłodszym z jede-
naściorga dzieci pobożnych żydow-
skich rodziców, Augusty i Zyg-
fryda Stein. Przyszła na świat
w niemieckim podówczas Wrocła-
wiu 12 października 1891 roku,
w dzień żydowskiego Święta Pojed-
nania. Kiedy Edyta miała zaledwie
dwa lata, zmarł jej ojciec, a mat-
ka zmuszona była przejąć rodzinne
przedsiębiorstwo handlu drewnem.
Pomimo obowiązków zawodowych
i rodzinnych Augusta regularnie
uczęszczała do synagogi, obchodzi-
ła wszystkie święta żydowskie oraz
okazywała hojność i gościnność po-
trzebującym.

Edyta już od samego początku
dała się poznać jako bardzo uzdol-
niona dziewczynka. Mając tak wie-
le starszego rodzeństwa, jeszcze
przed pójściem do szkoły recyto-
wała nazwiska słynnych pisarzy
niemieckich, a przedszkole uznała
za instytucję poniżej swojej god-
ności. Natychmiast po swoich szó-
stych urodzinach poszła do pierw-
szej klasy. I choć rok szkolny był już

w połowie, a ona nie umiała czytać
ani pisać, przed wakacjami znala-
zła się w czołówce uczennic! Jej
trafne odpowiedzi często wzbudza-
ły irytację towarzyszek, z których
jedna wykrzyknęła kiedyś: „Pozwól
mi choć raz mieć rację!”. Zdol-
ności intelektualne nie zagłuszyły
jednak w Edycie entuzjastycznego
podejścia do życia ani jej otwartej
natury, dzięki której zawsze miała
wielu przyjaciół.

W wieku lat dwunastu, po odej-
ściu ze szkoły, którą uznała za
nudną, Edyta spędziła rok w Ham-
burgu u swojej siostry Elzy. Ponie-
waż tak Elza, jak i jej mąż byli
niepraktykujący, Edyta powróciła
do domu ze świadomą decyzją po-
rzucenia wiary w Boga. Nie pomógł
nawet wpływ próbującej odwieść ją
od tego postanowienia matki. Zbyt
wiele pytań domagało się odpowie-
dzi, których nie potrafiła znaleźć
w wierze swojego dzieciństwa.

Edyta rozpoczęła studia filozo-
ficzne na Uniwersytecie Wrocław-
skim, ale przeniosła się do Getyn-
gi, by studiować pod kierunkiem
Husserla, twórcy nowego prądu fi-
lozoficznego zwanego fenomenolo-
gią. Nauki Husserla zainspirowały,
oprócz Edyty Stein, również tak
różniących się od siebie myślicie-
li, jak Jean Paul Sartre i Karol
Wojtyła. W nowym otoczeniu Edy-
ta czuła się jak ryba w wodzie –
cieszyły ją głębokie dyskusje filozo-
ficzne z przyjaciółmi, studiowanie
pism Husserla, wolność wcielania
w życie nowych idei. Było to pod
wieloma względami idealne miejsce
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dla młodej intelektualistki. Jednak
już wkrótce nastąpiła seria wy-
darzeń, które postawiły ją twarzą
w twarz z krzyżem – i podały
w wątpliwość jej podstawowe zało-
żenia o życiu. Bogu i wierze.

Spotkanie z krzyżem

Pod koniec 1917 roku jeden
z profesorów i bliskich przyjaciół
Edyty, Adolf Reinach, zginął na
polu bitewnym we Flandrii. On
i jego żona Anna, poślubieni sobie
przed niespełna pięciu laty, prze-
szli z judaizmu na chrześcijaństwo.
Poproszona o pomoc w uporządko-
waniu papierów zmarłego, Edyta
przeraziła się tego zadania. Czy,
przy wszystkich swoich wątpliwo-
ściach, może służyć jakąkolwiek
pociechą młodej wdowie? Jednak
przy zetknięciu z Anną odkryła,
że nie jest ona zrozpaczona ani
pogrążona w depresji, ale przepeł-
niona pokojem i nadzieją zmar-
twychwstania. W praktyce to Anna
zaczęła pocieszać Edytę!

„Było to moje pierwsze spotka-
nie z krzyżem – pisała Edyta. – Po
raz pierwszy ujrzałam na własne
oczy Kościół. . . triumfujący nad
ościeniem śmierci. Był to moment,
w którym moja niewiara załamała
się i przeświecił przez nią Chrystus
– w tajemnicy krzyża.”

Edyta nie dojrzała jednak jesz-
cze do przyjęcia chrztu. Nurtowało
ją zbyt wiele pytań i czuła, że
powinna wstrzymać się z przyję-
ciem chrześcijaństwa do momentu
ich rozstrzygnięcia. Punkt zwrotny

nastąpił w 1921 roku, kiedy Edyta
spędzała lato u innego małżeństwa
filozofów. Szukając dobrej książki
do poczytania na wieczór, przypad-
kiem natknęła się na autobiografię
św. Teresy z Avili. Otworzyła książ-
kę i nie mogła się od niej oderwać.
Tejże nocy przeczytała ją od de-
ski do deski, po czym stwierdziła,
że znalazła prawdę. Kontakt ze
św. Teresą uświadomił Edycie, że
powinna odłożyć na bok swoje py-
tania i pozwolić, aby Bóg napełnił
jej serce. Drogą do tego miała
być modlitwa, nie intelektualne
dociekania. Edyta natychmiast ku-
piła sobie mszał i katechizm, po
czym rozpoczęła przygotowanie do
chrztu.

Udział w męce Chrystusa

Po chrzcie, który nastąpił kil-
ka miesięcy później, Edyta stanęła
przed jednym z najtrudniejszych
wyzwań swego życia – powiado-
mienia o wszystkim matki. Przy-
gotowana na wybuch matczynego
gniewu, była wstrząśnięta, kiedy
matka po usłyszeniu całej praw-
dy zaczęła po prostu gorzko pła-
kać. Edyta pozostała oddaną córką:
towarzyszyła matce do synagogi,
gdzie jednak odmawiała modlitwy
ze swojego mszału.

Przez kolejne pięć lat Edyta
uczyła dziewczęta ze szkoły sióstr
dominikanek, ciesząc się uczest-
nictwem we wspólnotowym życiu
sióstr. W tym czasie wyrzekła się
aspiracji naukowych i poświeciła się
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modlitwie. By jednak nie marno-
wać talentu, przełożyła na niemiec-
ki dzieła św. Tomasza z Akwinu
i napisała kilka prac filozoficznych.
W 1930 roku Związek Nauczycie-
lek Katolickich poprosił ją o prelek-
cję na temat bieżących wydarzeń.
Oparte na wierze poglądy Edyty
znalazły głęboki oddźwięk wśród
jej słuchaczek i wkrótce zaczęto
ubiegać się o jej odczyty w wielu
miejscach.

Zdobywając sobie coraz więk-
szą popularność jako filozof, Edyta
prowadziła intensywne życie modli-
twy. Często widywano, jak modliła
się całymi godzinami przed wi-
zerunkiem Matki Bożej Bolesnej,
wpatrując się w pierwszą Żydówkę,
która przyjęła Chrystusa! Pozwoli-
ła, by Jego męka i krzyż przebiły
Jej serce.

W 1933 roku, po wybuchu fa-
li antysemityzmu w hitlerowskich
Niemczech, Edyta zrozumiała, że
Jezus cierpi wraz ze swym ludem:
„Powiedziałam Panu. . . że to Jego
krzyż został teraz włożony na naród
żydowski. Wielu moich rodaków te-
go nie zrozumiało, ale ci, którzy
zrozumieli, powinni przyjąć go do-
browolnie w imieniu wszystkich
pozostałych. Pragnęłam to uczy-
nić. . . Jednak nie wiedziałam jesz-
cze, w jaki sposób będzie wyglądało
to niesienie krzyża”.

Kiedy ze względu na swe żydow-
skie pochodzenie Edyta straciła
posadę nauczycielki, uświadomiła
sobie, że prysły wszystkie więzy
łączące ją z dawnym życiem. Nad-
szedł czas, by wstąpić do klasztoru

karmelitanek w niemieckiej Kolo-
nii. Przed rozpoczęciem nowicjatu,
w październiku 1933 roku, Edy-
ta odbyła rozmowę z przeoryszą,
która uważała, że może ona doko-
nać o wiele więcej, pozostając poza
klasztorem. Edyta odparła jednak
z prostotą: „Może nam pomóc nie
tyle ludzkie działanie, co męka
Chrystusa. Udział w niej jest tym,
czego pragnę”.

To, czego pragnęła, otrzymała
najpierw w sposób dość nieocze-
kiwany. Edyta była tak niezdarna
i niewprawna w pracach domo-
wych, że strach było na nią patrzeć.
Podchodziła do tego jednak z hu-
morem, godząc się na wszystkie
upokorzenia wynikające z jej nie-
dostatków. Ucząc się samozaparcia,
stawała się jednocześnie coraz spo-
kojniejsza, a nawet radosna, choć
jej radość niezmiennie zabarwiona
była dużą dawką realizmu. Kiedy
przyjaciółka cieszyła się, że klasztor
uchroni Edytę od prześladowań, ta
odpowiedziała: „O, nie! Z pewnością
mnie stąd wydostaną”.

Może cię to kosztować życie

Zastanów się dobrze!
Świat jest w płomieniach, bitwa

pomiędzy Chrystusem a Antychry-
stem wybucha w sposób jawny.

Jeśli opowiesz się za Chrystu-
sem, może cię to kosztować życie.

Kiedy fala przemocy wobec Ży-
dów zaczęła narastać, w grud-
niu 1938 roku karmelitanki wy-
słały Edytę do swojego klasztoru
w Echt, w Holandii, dla „zmiany
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powietrza”. Zaledwie kilka miesię-
cy później, w Niedzielę Palmową
1939 roku, Edyta napisała do swo-
jej przeoryszy: „Proszę, by Wasza
Wielebność pozwoliła mi ofiaro-
wać się Sercu Jezusa jako ofiara
przebłagalna w intencji prawdziwe-
go pokoju; aby ustało panowanie
Antychrysta, jeśli to możliwe bez
nowej wojny światowej. . . Chciała-
bym uczynić to dzisiaj, ponieważ
jest to już dwunasta godzina. Wiem,
że jestem niczym, ale Jezus tego
pragnie”. Edyta czuła mocno że, po-
dobnie jak królowa Estera, została
wybrana przez Boga, aby wstawiać
się za swoim ludem i oddać do-
browolnie życie dla wyjednania mu
Bożego miłosierdzia.

Przeczucia Edyty były widocz-
ne także w medytacji na dorocz-
ne odnowienie ślubów we wrześniu
1939 roku: „Czy pozostaniesz wier-
na Ukrzyżowanemu? Zastanów się
dobrze! Świat jest w płomieniach,
bitwa pomiędzy Chrystusem a An-
tychrystem wybuchła w sposób jaw-
ny. Jeśli opowiesz się za Chrystu-
sem, może cię to kosztować życie”.

Siostra Edyty, Róża, przeszła
na katolicyzm po śmierci matki
i w 1940 roku dołączyła do prze-
bywającej w Echt Edyty. Mieszkały
tam we względnym spokoju przez
dwa lata, które Edyta poświęciła na
pisanie „Nauki krzyża” – dogłęb-
nego studium św. Jana od Krzyża.
Praca ta pomogła jej w sformu-
łowaniu własnych przekonań na
temat uczestnictwa w męce Chry-
stusa: „Podobnie jak Jezus w swym
opuszczeniu przed męką oddał się

w ręce niewidzialnego i niepojętego
Boga, tak też musi uczynić i dusza
– rzucając się na oślep w ciem-
ną otchłań wiary, jedyną drogę do
niepojętego Boga”.

Ostatnia ofiara

Kiedy episkopat Holandii w lip-
cu 1942 roku wydał list pasterski
krytykujący poczynania nazistów,
ci zareagowali prześladowaniami
katolików pochodzenia żydowskie-
go. To właśnie sprowadziło 2 sierp-
nia esesmanów do bramy klasztoru
w Echt. Siostry czyniły ogromne
starania, by przenieść Edytę i Różę
do Szwajcarii, ale nie zdążono z za-
łatwieniem koniecznych dokumen-
tów. Dlatego obie siostry musiały
zostać wydane w ręce hitlerowców
w celu „deportacji”. Zatrzymane
zostały upchnięte do bydlęcych wa-
gonów, którymi podróżowały przez
wiele dni.

Kolejny tydzień przyniósł za-
ledwie kilka skąpych wiadomości
o Edycie. Świadkowie opowiadali,
że widzieli zakonnicę „podobną do
anioła”, troszczącą się o zrozpa-
czone matki i opuszczone dzieci;
spokojną choć zbolałą postać, jak
„Pieta bez Chrystusa”, niosącą po-
ciechę wielu innym.

Zadziwiające jest to, że w ciągu
tego tygodnia Edyta Stein zdołała
jeszcze pisać do sióstr w Echt,
Zachowało się kilka skreślonych
naprędce notatek, z których jedna
wydaje się być szczególnie trafnym
podsumowaniem jej życia: „Jestem
zadowolona ze wszystkiego. Nie
można posiąść znajomości krzyża,
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dopóki samemu nie odczuje się
naprawdę jego ciężaru. Od samego
początku miałam to wewnętrzne
przekonanie i mówiłam z głębi
serca: Ave cruc, spes unica (Bądź
pozdrowiony krzyżu, nasza jedyna
nadziejo)”.

9 sierpnia Edyta z Różą przyje-
chały do Oświęcimia i jeszcze tego
samego dnia zostały zagazowane.

Lekcja na dziś

Opowieść o Edycie Stein sil-
nie przemawia do naszej wyobraź-
ni. Kobieta o wielkich możliwo-
ściach intelektualnych, znana pi-
sarka i prelegentka, wyrzeka się
tego wszystkiego. Przechodzi z ju-
daizmu na katolicyzm, a następnie
wstępuje do zakonu. Na koniec, do-
browolnie oddaje swoje życie w ho-
lokauście. Zauważmy jednak, że jej
systematyczny wzrost w świętości
i przygotowanie serca na ostatecz-
ną ofiarę odbywa się tak samo, jak
u każdego z nas – poprzez kolejne

spotkania z krzyżem. W przypadku
Edyty krzyż najpierw zakwestio-
nował jej intelektualizm; następnie
objawił osobę Jezusa; aż wreszcie
skłonił ją do całej serii kolejnych re-
zygnacji z przyjętego „scenariusza”
własnego życia.

Choć może nigdy nie będzie nam
dane oddać życia za wiarę, wszy-
scy jesteśmy wezwani do przyjęcia
krzyża. Bóg widzi nasze poświęce-
nia, nawet te najmniejsze, a każde
z nich upodabnia nas do Chrystusa
i toruje drogę królestwu Bożemu.
Edyta pisała niegdyś: „Im bardziej
dana epoka jest pogrążona w no-
cy grzechu i oddalenia od Boga,
tym bardziej potrzebuje dusz zjed-
noczonych z Bogiem. . . Największe
postacie proroków i świętych wy-
łaniają się z najciemniejszej nocy”.
Podobnie jak ona sama, tak i każdy
z nas może stać się jedną z tych
postaci.

Hallie Riedel
„Słowo wśród nas”

POCAŁUNEK PRZEBACZENIA

Epizod z masakry Armii Sło-
weńskiej, dokonanej z polecenia
komunistycznego przywódcy Tity
pod koniec II wojny światowej, zo-
stał ujawniony przez organ prasowy
Słoweńców – uciekinierów. Jest to
epizod tak dramatyczny, iż można
by o nim powiedzieć, że jest zmy-
ślony. A jednak Mikołaj Trpotec,
jeden z żołnierzy, który uciekł ze
strasznej masakry, widział go na

własne oczy i potwierdził przysięgą
jego prawdziwość.

Modlitwy i urągania

Byliśmy stłoczeni na ciężarów-
ce, jedni na drugich. Nie mogliśmy
się poruszać. Stalowy drut wrzynał
nam się w ciała aż do samych ko-
ści. Szeptane modlitwy mieszały się
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z warkotem motorów. Lecz wszyst-
ko naraz się uciszyło. Dojechaliśmy.
Po chwili milczenia dały się słyszeć
przekleństwa, urągania i śmiechy,
lecz jakże odmienne od śmiechów
ludzi wesołych i spokojnych. Po-
pychano nas i bito po głowach
kolbami i skórzanymi rzemieniami
tak mocno, że nas pokrwawiono,
zanim wyrzucono z ciężarówek na
drogę do lasku.

Dlaczego mnie bijesz?

Między nami znalazł się niezna-
ny nam młodzieniec. Nie widziałem
go nigdy przedtem. Leżał na spo-
dzie pod wszystkimi innymi. Gdy
już przyszła kolej na niego, wy-
prostował się na wozie, a wtedy
wszyscy, którzy już zeszli, utkwili
w nim wzrok. Miał ręce związa-
ne na plecach, a twarz jego była
strasznie blada. Jego oczy jaśniały
tak przejmującym blaskiem, iż nie
mogliśmy odwrócić od nich wzro-
ku. Przechylił głowę w tył i patrzył
prosto w niebo. Szczery uśmiech
rozjaśnił jego twarz, tak, że wszy-
scy instynktownie uśmiechnęliśmy
się razem z nim, sami nie wiedząc,
dlaczego. Trwało to jednak tylko
przez chwilę. Natychmiast bowiem
jeden z tych, którzy nas prowadzili
na stracenie, uderzył go w plecy kol-
bą karabinu i powalił na ziemię. On
powstał jednak i popatrzył pytająco
na tego, który się znęcał nad nim
i stał tuż obok niego. Usłyszeliśmy,
jak powiedział do niego z dziecięcą
prostotą:

– Dlaczego mnie bijesz? Wiem
doskonale, jaka jest moja droga.

Kat uderzył go jeszcze mocniej,
tym razem, po głowie. Trysnęła
krew. I ponownie usłyszeliśmy jego
głos:

– Niech ci Bóg przebaczy. Ja ci
nie mam nic do przebaczenia.

Wściekłość kata

Wówczas kat chwycił go za bar-
ki i wepchnął między nas. Szliśmy
trójkami i czwórkami, chwiejąc się
i krwawiąc z bosych stóp. Nie prze-
stawaliśmy się modlić. Im bardziej
na nas krzyczeli, lżyli i bili, by nas
zmusić do milczenia, tym goręcej
się modliliśmy. Kazano nam śpie-
wać i śpiewaliśmy. Śpiew obudził
w nas radość i hardość. Blady mło-
dzieniec szedł o krok przede mną.
Jego kat, idący obok niego, dawał
mu od czasu do czasu szturchańca.
Lech ofiara nie wydawała żadnego
jęku. Stale śpiewał z nami i tylko od
czasu do czasu spoglądał z uśmie-
chem pełnym dobroci na swojego
prześladowcę, coraz bardziej gniew-
nego i zawziętego.

Śpiew zamarł na ustach

Weszliśmy na górską ścieżkę,
wijącą się wzdłuż przepaści, do
której nasi mordercy chcieli nas
wrzucić. Nie mam słów zdolnych
opisać grozę tych chwil. Upada-
liśmy i wstawaliśmy, chwiejąc się
na nogach. Krew płynęła ciurkiem
z pokaleczonych uszu,. podbitych
oczu, poprzebijanych rąk i nóg,
z powybijanych zębów i poranio-
nych pleców. W pewnej odległości

15



przed sobą widziałem jakby przez
mgłę, jak ludzie wpadali w przepaść
tak, jak byli związani.

Już nie śpiewali. Z trudem tylko
mogłem usłyszeć trzask karabinów,
tak bowiem byłem ogłuszony cio-
sami, jakie na mnie nieustannie
spadały. Czułem nieznośny zapach
prochu i rozgrzanej piekącym słoń-
cem krwi.

Ja nie potrzebuję Boga!

W pewnej chwili usłyszałem
przed sobą wysoki głos owego mło-
dzieńca:

– Boże mój, dzięki Ci, dzięki za
wszystko, także za tę godzinę.

– Psie, zdrajco! – zachrypiał jego
kat, zadając mu nowy cios. – Niech
Twój Bóg cię wyratuje, jeśli może!

Wtedy zobaczyłem wyraźnie, jak
młodzieniec popatrzył na niego po-
godnie i powiedział:

– Nie proszę Boga o to, aby mnie
ocalił, lecz by ratował ciebie, mój
bracie!

– Głupcze! – zawołał do niego
tamten, plując mu w twarz i po-
pychając ku innym prześladowcom,
którzy nie szczędzili nowych, okrut-
nych ciosów. – Nie jestem zdrajcą,
jak ty, psie. Ja nie potrzebuję Boga!

Poprosił o przebaczenie

Młodzieniec nadal modlił się
z ufnością. Wówczas zdarzyło się
coś, co wstrzymało pochód kolum-
ny i my patrzyliśmy na to, je-
śli tylko mogliśmy jeszcze patrzeć.
Jeden z konwojujących żołnierzy

podniósł ogromny kij, by nim ude-
rzyć młodzieńca, lecz wymierzony
straszny cios spadł pomyłkowo na
głowę kata, który upadł na ziemię
nieprzytomny. Natychmiast dwóch
innych, konwojentów rzuciło się,
by go podnieść, lecz ów młodzieniec
był szybszy od nich. W mgnieniu
oka znalazł się przy nieszczęsnym,
który leżał na ziemi, z trudem
otwierając zakrwawione oczy. Po-
mimo że miał związane ręce, mło-
dzieniec chwycił leżącego za bary
i z wielkim wysiłkiem udało mu
się go podnieść. My wszyscy, jak
również ów kat, byliśmy tym zdu-
mieni. Kat patrzył z podziwem na
swoją ofiarę, która go podniosła.
Coś jakby wstyd ukazał się w jego
dzikich i przestraszonych oczach.

Młodzieniec uśmiechnął się i na-
stępnie zdecydowanym krokiem
wrócił do kolumny marszowej na
swoje miejsce. Na nas spadł grad
jeszcze straszniejszych ciosów zada-
wanych wśród dzikiego wycia. Wów-
czas zobaczyłem, jak ów kat o za-
krwawionym czole mija trzech ska-
zańców, dogania młodzieńca, rzuca
mu się do nóg, wołając:

– Przebacz!
Młodzieniec, schylając się ku

niemu, pocałował go w czoło za-
krwawionymi wargami. Inni siepa-
cze rzucili się na nich obu i zepchnę-
li w przepaść złączonych uściskiem.
W ten sposób ów męczennik uniósł
przed oblicze Boga swojego skru-
szonego kata.

Z książki „Świadkowie wiary”,
Michalineum 1998
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WYPEŁNIŁ WOLĘ OJCA

Wiele krzyży stoi przy polskich
drogach. Jak się jedzie z Gołębiewa
Wielkiego do Ełganowa, przy posesji
państwa Bławatów też stoi krzyż.
Stoi tu od 17 maja 1998 roku. Hi-
storia tego krzyża ma swój początek
w Sycowej Hucie, która leży za Ko-
ścierzyną, przy drodze w kierunku
na Wdzydze Kiszewskie.

Trwała II wojna światowa. Na
wybudowaniach w Sycowej Hucie
mieszkał Jan Bławat ze swoją ro-
dziną. Na rozstajach dróg, gdzie
droga skręcała do ich zabudowań,
stał krzyż. Jednego dnia żołnierze
niemieccy zniszczyli go. Jan Bła-
wat, ze zniszczonego krzyża wziął
metalowego Jezusa i z szacunkiem
zaniósł do domu. Wojna się skoń-
czyła. Pewnego razu powiedział do
swojego syna Wiktora:

– Synu, moja wola jest taka,
zamienimy naszą ziemię na inną.
Tam, gdzie pójdziesz na nowe miej-
sce, postawisz przy swojej posesji
krzyż i zamocujesz na nim wizeru-
nek Jezusa, tego od nas, z Sycowej
Huty.

Minęły lata, Wiktor zamieszkał
w Ełganowie. W latach 60-tych ubie-
głego stulecia, przyjechał do nich, ze
specjalnym błogosławieństwem dla
rodzin wielodzietnych, ks. biskup
Lecz Kaczmarek z Gdańska. Póź-
niej Wiktor przeprowadził się do
Gołębiewa Wielkiego. Mijały lata.
Woli ojca nie wypełnił. Raz przyśnił
się mu zmarły ojciec i zapytał:

– Synu, czy wypełniłeś moją
wolę? Ten sen się powtórzył jeszcze

raz. Przypomniał sobie o poleceniu
zmarłego ojca.

Za swoje pieniądze pojechał i ku-
pił sosnowy bal. W tartaku u Huber-
ta Wróbla w Postołowie, przetarł go.
Zięć Stanisław Czerw, stolarz, zrobił
krzyż. Zrobił to solidnie, złączenie
na wpust, sklejone, skręcone śru-
bami, zaimpregnował i zamocował
figurkę Jezusa, tego z Sycowej Huty.
Z przejęciem nieśli krzyż do posta-
wienia. Stawiali w czwórkę, Wiktor
z synem Jerzym i zięciowie – Sta-
nisław i Piotr Czerwowie. Krzyż
poświęcił sobowidzki proboszcz ks.
Marian Krzywda. Pierwszą majów-
kę odprawił dziekan ks. Edward
Szymański i werbista, rodak z Go-
łębiewa Średniego ks. Sławomir Be-
la. Przy krzyżu mieszkają dzieci
Wiktora, dwie córki i dwóch synów.
Co roku w maju, przejeżdżając koło
krzyża, można spotkać modlących
się ludzi, tych od Bławatów i ich
sąsiadów.

Tak Wiktor Bławat wypełnił wo-
lę swojego ojca. Tak powstało dzieło
sztuki, z potrzeby serca, pamięci
i wiary, a nie krzykliwego rozgłosu.

Tworzy w Gdańsku młoda ar-
tystka, która powinna chyba pobrać
nauki w „Akademii Sztuki, Filo-
zofii, Wiary i Życia” u mądrych
gospodarzy i poznać drogę powsta-
wania prawdziwego dzieła, jakim
jest sycowsko-gołębiewski krzyż.

Marek Dziekoński
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NASZE ZMARTWYCHWSTANIE

Marzec. I choć pogoda pewnie
zmieniać się będzie jeszcze niejed-
nokrotnie z dnia na dzień, to chyba
większość z nas czeka z utęsk-
nieniem na nadejście prawdziwej
wiosny – soczystej, zielonej, która
spod swego płaszcza wypuści moty-
le, biedronki, wielobarwne kwiaty
i skowronki wyśpiewujące hymn ra-
dości. Wiosna to jakby zmartwych-
wstanie – przejście ze śmierci do
życia. Jednak jeszcze nieco czasu
na to zmartwychwstanie przyrody
musimy poczekać. Mamy i my czas,
aby w ciszy kroczyć i podnosić się
z ludzkich upadków, przywar, sła-
bości, które przylgnęły do nas jak
skorupa. Mamy i my czas, aby roz-
począć nowe życie, aby porzucić
niechlubne przyzwyczajenia, które
tak bardzo do nas przywarły. Ma-
my czas, by zmartwychwstać wraz
z przyrodą już teraz za życia.

Często da się słyszeć na na-
szym gminnym parafialnym po-
dwórku słowa zwątpienia, braku
zadowolenia z otaczającej nas lokal-
nej rzeczywistości. Pytanie zasad-
nicze brzmi: Co nasze życie czyni
nieszczęśliwym, szarym, monoton-
nym? Odpowiedzi wielu z nas pewno
będą wymijające – to dlatego, że ten
i tamten żyją tak i tak, mogą wiele,
a nic nie robią. . . Spójrzmy teraz
na siebie, ty i ja. Głośno mówi
się o potrzebie pomocy potrzebują-
cym i ofiarom różnych kataklizmów.
Chwała Panu, że wielu z nas ma
wielkie serca i składa symboliczne
złotówki na różne akcje i fundacje.

Jednak tak naprawdę, to pośród
nas jest wielu życiowych krótko-
widzów. Pomagamy hen, daleko.
Spójrzmy prawdzie w oczy tylko
wokół siebie. . .

Ile jest małżeństw i rodzin skłó-
conych? Ile w naszych wsiach jest
rodziców, z którymi nie rozmawiają
po ludzku dzieci, wnuki? Ile łez star-
szych osób? Ile samotnych matek
z gromadką dzieci, które nie mają
co włożyć do garnka? A ile przy
tym także zachłanności – sam nie
wykorzystam szansy, ale i sąsiadowi
nie pozwolę skorzystać.

Spójrzmy na grubą pierzynę
grzechów, która nas pokryła. Propo-
nuję wczytać się w słowa Ewangelii
według św. Mateusza, Mt 5,21 – 26.

Ponadto przerażający bałagan
i brud wokół nas, chwilowo przykry-
ty przez płatki śniegu. Zanieczysz-
czone posesje, przystanki, chodniki,
przydrożne rowy i lasy. Kto temu
winien? Tym razem nie politycy ze
stolicy, nie posłowie, nie biznesmeni
– tylko my sami. Szczerze trzeba
się przyznać, że są ludzie-szkodniki
wśród nas. Drogi czytelniku, spójrz
na Mt 7,1 – 5. Wystarczy odrobina
wysiłku i dobrej woli, aby żyło się
czyściej, piękniej, radośniej i w więk-
szej jedności. Kiedy panuje zgoda
i porządek, to barwy życia wydają
się jakby jaśniejsze i cieplejsze.

Zachęcam więc parafian i miesz-
kańców naszej gminy do wysiłku
na rzecz swych wiejskich wspól-
not. Czyńmy wszystko, byśmy mogli
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żyć w czystszych, bardziej zgodnych
miejscowościach. Życzę większej ak-
tywności, a mniej biadolenia. Być
może właśnie teraz nadszedł czas
naszego zmartwychwstania. Podno-
śmy więc jedni drugich z upadków
dla wspólnego dobra.

Przy okazji zachęcam też czy-
telników „Kany” do liczniejszego

uczestnictwa w nabożeństwach Dro-
gi Krzyżowej. Ks. Prałat przygoto-
wał bardzo głębokie rozważania.
Niestety dotąd tylko garstka wier-
nych uczestniczy w tych nabożeń-
stwach. Szczęść Boże.

Jan Trofimowicz jr

KARTA Z HISTORII – POKOJOWA NAGRODA NOBLA

W 1866 r. szwedzki chemik
i przemysłowiec, Alfred Nobel, wy-
nalazł dynamit i opracował do-
kładne metody jego otrzymywa-
nia. Pracując nad swoim dziełem,
miał w perspektywie pomoc ludziom
i ułatwienie im życia. Marzył, że
dynamit używany będzie do wysa-
dzania np. skał, co miało znaleźć
zastosowanie w górnictwie, budow-
nictwie i w innych gałęziach go-
spodarki. Rzeczywistość okazała się
jednak nie tak sielankowa. Ludzie
zaczęli używać dynamitu głównie
w celu zabijania się nawzajem. No-
bel nie mógł sobie tego wybaczyć.
Założył fundację, z której od 1901
roku przyznaje się pieniężne nagro-
dy osobom szczególnie zasłużonych
dla takich dziedzin, jak fizyka, che-
mia, filozofia, medycyna, literatura
oraz działalność na rzecz zbliżenia
między narodami. I tu zatrzymamy
się nieco dłużej. . .

Pokojowa Nagroda Nobla zosta-
ła, począwszy od 1901 roku, przy-
znana 85 razy pojedynczym osobom,
bądź też organizacjom szczególnie
zasłużonym dla utrzymaniu poko-
ju na świecie, jak Międzynarodowy

Komitet Czerwonego Krzyża, któ-
ry otrzymał nagrodę dwukrotnie
(1917, 1944), czy Międzynarodowy
Ruch „Lekarze Przeciwko Wojnie
Jądrowej” (1985).

Ważnym momentem historycz-
nym naszego kraju był rok 1983,
kiedy to Polska zaistniała na świa-
towej arenie, bowiem jej obywatel
został doceniony przez Komisję Po-
kojowej Nagrody Nobla. Był nim
Lech Wałęsa. W 1967 rozpoczął on
pracę jako elektryk w Stoczni im.
Lenina w Gdańsku. W 1980 r. stanął
na czele strajku, który doprowa-
dził do powstania i zalegalizowania
związku zawodowego Solidarność.
5 lat po otrzymaniu Nagrody Nobla
przewodniczył negocjacjom z rzą-
dem PRL-u, które położyły kres
władzy komunistycznej. W ten spo-
sób przyczynił się do zmiany biegu
nurtu dziejów wielu państw – oczy-
wiście w kierunku szeroko rozumia-
nej poprawy, co nie wszyscy potrafili
od razu docenić. W 1990 r. Lech Wa-
łęsa został wybrany prezydentem
Polski.

Marysia Roszak
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KRONIKA
nie tylko parafialna

29 stycznia w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbył się bal samo-
rządowy z okazji 15-lecia funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego
w naszej gminie. Na imprezę zostali
zaproszeni radni gminni i sołtysi
wszystkich kadencji, począwszy od
roku 1990, radni powiatowi z na-
szej gminy, kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych i pra-
cownicy samorządowi. Gośćmi spo-
za gminy byli Starosta Gdański
Bogdan Dombrowski z małżonką
oraz przewodniczący Rady Powiatu
Cezary Bieniasz-Krzywiec. Atrakcją
balu był pokaz tańca towarzyskie-
go w wykonaniu zawodowej pary
tanecznej oraz wielopiętrowy tort
jubileuszowy, którym zostali obdzie-
leni wszyscy uczestnicy imprezy.

***
2 lutego, w Święto Ofiarowania
Pańskiego, w naszym kościele para-
fialnym ksiądz prałat Edward Szy-
mański poświęcił świece dzieciom,
które w tym roku przystąpią do
sakramentu I Komunii Świętej.

***
5 lutego w naszym kościele odpra-
wiona została Msza św. dziękczyn-
na w 30-lecie sakramentu małżeń-
stwa Jolanty i Andrzeja Kajutów ze
Straszyna. Z tej okazji ks. prałat
złożył Jubilatom życzenia oraz po-
darował Pismo Święte z dedykacją.
Jolanta i Andrzej są założycielami
Przymierza Rodzin w naszej parafii

(w 1990 roku) i do chwili obecnej
czynnie w nim uczestniczą. Tą dro-
gą członkowie Przymierza Rodzin
raz jeszcze życzą Jubilatom bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej
pomyślności.

***
6 lutego chrzest św. w kościele
w Trąbkach Wielkich otrzymali:

– Oliwia Niedźwiedzka, córka Ju-
styny i Pawła z Ełganowa

– Emilia Jaszewska, córka Celiny
i Adama z Ełganowa.

***
8 lutego, w sali obrad Urzędu Gmi-
ny w Trąbkach Wielkich, odbyło
się zebranie mieszkańców sołectwa
Trąbki Wielkie, w którym udział
wzięli m. in.:

– radni gminni z Trąbek Wielkich
i radni powiatowi z terenu gminy,

– kierownik posterunku Policji,

– dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury,

– wójt gminy,

– przewodniczący Rady Gminy,

– dyrektor Gimnazjum,

– dyrektor Szkoły Podstawowej,

– dyrektor Gminnego Ośrodka
Zdrowia.

Zebranie prowadził sołtys Edward
Kaczmarek. Poruszono wiele pro-
blemów trapiących mieszkańców,
którzy przybyli bardzo licznie
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Nowo ochrzczona Oliwia Niedźwiedzka wraz z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Emilia Jaszewska wraz z rodzicami i chrzestnymi.
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(jak na nasze sołectwo!) pomimo, że
tego wieczoru przypadał tradycyjny
„śledzik”, czyli ostatni dzień karna-
wału. Zebranym zaprezentowali się
nowy kierownik posterunku Policji
w Trąbkach Wielkich mł. aspirant
Tomasz Włochowski oraz dyrek-
torka Gminnego Ośrodka Kultury
w Trąbkach Wielkich Agata Opałka,
którzy przedstawili również plany
funkcjonowania instytucji, którymi
od niedawna kierują. Najwięcej py-
tań skierowanych było do wójta
Błażeja Konkola, który na gorą-
co ustosunkowywał się do zgłasza-
nych wątpliwości czy problemów.
W czasie zebrania mieszkańcy mie-
li okazję obejrzeć kronikę sołecką,
prowadzoną bardzo starannie od
kilku lat przez Wiesława Kempę.

***
W niedzielę 13 lutego, w nastro-
jowo udekorowanej sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Trąbkach Wielkich, od-
był się „Wieczór Walentynkowy”.
Przy wejściu na salę można było
nabyć czerwone serduszka, które
należało przymocować do gardero-
by, jako symbol „święta zakocha-
nych”. Niezbyt licznie przybyłym
widzom czas umilała Grupa Te-
atralna „(Nie)grze(sz?)(cz?)ni”, któ-
ra zaprezentowała monologi, dialo-
gi, scenki (scena balkonowa z dra-
matu „Romeo i Julia”) i piosenki
związane z tematem imprezy. Z po-
pularnymi piosenkami o tematyce
miłosnej wystąpili młodzi artyści-
-amatorzy z naszej wsi. Ponadto
gościnnie wystąpiła akordeonistka,
która zaprezentowała się w repertu-
arze piosenki popularnej i biesiad-
nej. Dla wszystkich przygotowano

kawę i słodkości, na degustację któ-
rych zaprosiła gospodyni wieczoru
Agata Opałka.

***
20 lutego, w trąbkowskiej hali spor-
towej, odbył się VI Turniej o Mi-
strzostwo Powiatu Gdańskiego re-
prezentacji gmin w halowej pił-
ce nożnej. Do turnieju przystąpiło
7 reprezentacji. W finale drużyna
z Kolbud pokonała reprezentację
Przywidza 7:1, a w meczu o 3. miej-
sce Miasto Pruszcz Gdański zwy-
ciężyło Gminę Pruszcz Gdański 4:3.
Kolejne miejsca zajęły: Suchy Dąb,
Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie i Ru-
socin.

***
Zgodnie z deklaracją z lutowe-
go numeru „Kany”, przedstawiamy
najważniejsze zadania inwestycyjne
ujęte w Wieloletnim Planie Inwesty-
cyjnym na lata 2004 – 2015 (WPI),
w tym również inwestycje zaplano-
wane w budżecie gminy na 2005 r.

WPI został podzielony na zadania
priorytetowe, I-planowe, II-planowe
i III-planowe.

I. W zadaniach priorytetowych
znalazły się:

1. Oczyszczalnia ścieków w Trąb-
kach Wielkich, obejmująca miej-
scowości Trąbki Wielkie, Ełganowo,
Czerniewo, Czerniec, Kaczki i Trąb-
ki Małe (łącznie ok. 2,5 tys. miesz-
kańców). Inwestycja ta zaplanowa-
na jest na lata 2005 – 2006. Koszt
budowy oczyszczalni ścieków szacu-
je się na ok. 2 mln zł, linii przesyło-
wych na ok. 1,1 mln zł, a kanalizacji
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Czcigodni Jubilaci Jolanta i Andrzej Kajutowie przyjmują życzenia od ks. prałata
E. Szymańskiego.

„Wieczór Walentynkowy” w trąbkowskim GOK-u.
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z przyłączami na ok. 4,3 mln zł. Re-
alizacja tej inwestycji (tak jak wielu
innych wymienionych poniżej) jest
uzależniona od pozyskania środków
finansowych, w uproszczeniu na-
zywanych unijnymi oraz środków
z budżetu państwa. Ze środków
unijnych zaplanowano pozyskanie
75 % kosztów tej inwestycji tj. ok.
5,7 mln zł, z budżetu państwa 10 %
tj. ok. 0,75 mln zł, a z budżetu
gminy 15 % tj. ok. 1,1 mln zł.

2. Oczyszczalnia ścieków w So-
bowidzu, obejmująca wsie Sobo-
widz, Gołębiewo Wielkie, Gołębie-
wo Średnie i Gołębiewko (łącznie
ok. 2,7 tys. mieszkańców). Inwe-
stycja zaplanowana jest na lata
2006 – 2008. Koszty budowy oczysz-
czalni ścieków szacuje się na ok.
2,2 mln zł, linii przesyłowych na ok.
0,9 mln zł, a kanalizacji z przyłącza-
mi na ok. 4,8 mln zł. Plan finansowy
obejmuje środki unijne w wysoko-
ści ok. 5,9 mln zł, środki budżetu
państwa w kwocie ok. 0,8 mln zł
i z budżetu gminy ok. 1,2 mln zł.

3. Oczyszczalnia ścieków w Do-
machowie, obejmująca wsie Do-
machowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn,
Warcz i Kleszczewo (łącznie ok.
2 tys. mieszkańców). Realizację
tej inwestycji zaplanowano na lata
2006 – 2009. Koszty budowy: oczysz-
czalnia ścieków – ok. 1,5 mln zł, linie
przesyłowe ok. 1,4 mln zł i kanali-
zacja z przyłączami ok. 3,6 mln zł.
Montaż finansowy: środki unijne –
ok. 4,9 mln zł, środki budżetu pań-
stwa ok. ok. 0,6 mln zł i środki
z budżetu gminy ok. 1,0 mln zł.

II. W grupie zadań I-planowych
znalazły się:

1. Oczyszczalnie ścieków we wsiach
powyżej 200 mieszkańców: Kło-
dawa, Pawłowo, Graniczna Wieś
i Rościszewo. Realizacja tych in-
westycji zaplanowana jest na lata
2006 – 2010. Koszty łączne budowy
tych oczyszczalni szacuje się na ok.
1,0 mln zł, a łączny koszt kanaliza-
cji z przyłączami na ok. 2,2 mln zł.
Ze środków unijnych na te inwe-
stycje zaplanowano pozyskanie ok.
2,4 mln zł, z budżetu państwa ok.
0,3 mln zł i z budżetu gminy ok.
0,5 mln zł.

2. Droga Trąbki Wielkie, obejmują-
ca ulice: Sportową, Leśną, Pasteura
i fragment Pocztowej. Realizację
tej inwestycji zaplanowano na lata
2005 – 2006, przy czym na jej reali-
zację należy pozyskać ok. 0,95 mln zł
ze środków unijnych i ok. 0,13 mln zł
z budżetu państwa. W budżecie gmi-
ny na 2005 r. wpisano na ten cel
kwotę 0,2 mln zł.

3. Kompleksowe zwodociągowanie
gminy w latach 2005 – 2009 (doty-
czy miejscowości lub ich fragmen-
tów, w których nie ma wodociągów).
Inwestycje te, o łącznej wartości ok.
2,8 mln zł, mają być współfinan-
sowane przez budżet gminy i ze
środków unijnych po 50 %.

4. Modernizacja dróg gminnych
w latach 2010 – 2015 za kwotę
ok. 6,2 mln zł, przy następują-
cym finansowaniu: środki unijne
ok. 4,6 mln zł, środki budżetu pań-
stwa ok. 0,6 mln zł i środki budżetu
gminy ok. 0,9 mln zł.

III. W zadaniach II-planowych
przewidziano wykonanie miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego w latach
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2005 – 2008 za sumę ok. 0,4 mln zł,
w całości finansowanych z budżetu
gminy.

IV. W zadaniach III-planowych
zaplanowano rozbudowę Zespołu
Szkół w Mierzeszynie w latach
2005 – 2007 za sumę ok. 1 mln zł,
przy współfinansowaniu tej inwe-
stycji po 50 % ze środków unijnych
u budżetu gminy.

Ponadto w 2005 r. zaplanowano kon-
tynuację takich inwestycji jak świe-
tlica wiejska w Ełganowie, wiata
rekreacyjna w Cząstkowie i zagospo-
darowanie fragmentów wsi Mierze-
szyn. Realizowane mają być ponad-
to Programy Rozwoju Miejscowości,
o których pisaliśmy w grudniowym
numerze „Kany” pod warunkiem

zakwalifikowania ich do realizacji
przez władze Województwa Pomor-
skiego.

***
5 lutego 2005 roku, po krótkim
powitaniu przez dyrektora szkoły
i wójta gminy, młodzież klas III
gimnazjum dostojnym krokiem po-
loneza rozpoczęła pierwszy w swoim
życiu bal – Bal Gimnazjalny. Jak na
prawdziwym balu wszyscy eleganc-
ko ubrani świetnie integrowali się
w tańcu i przy skromnym poczę-
stunku.

Bal był bardzo radosnym i wyjąt-
kowym wydarzeniem, dlatego na
długo zostanie w pamięci uczniów.

Opracował S. D.

Gimnazjaliści z Trąbek Wielkich tańczą poloneza.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2005
1. Za śp. Jadwigę Dorniak
2. Za śp. Henryka (2. rocznica

śmierci) i Brygidę Kusz
3. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Wojciecha
– p. Chmielewskiego

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy para-
fian, z róży św. Maksymiliana
– p. Świerczek
Za śp. Kazimierza, Irenę
i Stanisława Surmów
Za śp. Kazimierza Dubiellę

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Marii Goretti – p. Ogórek
Za śp. Kurta Henniga

6. Za śp. Mieczysława
Rucińskiego (1. rocznica
śmierci), godz. 730

Za śp. Leona i Jana
Hendrychów oraz zmarłych
z tej rodziny, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

Za śp. Władysławę Tyc,
godz. 1800

7. Za śp. Władysława Myszk
i zmarłych z rodziny Zielke

8. Za śp. Krystynę, Jerzego
i Henryka Belau

9. Za śp. Annę Bąk (30. dzień od
śmierci)
Za śp. Jana Zawickiego
(3. rocznica śmierci)

10. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Reginy Nowak,
w 80-lecie urodzin, int. od
dzieci
Dziękczynna w 60. rocznicę
wyzwolenia Ełganowa

11. Za śp. Zygmunta Preussa
Za śp. Sylwestra Reimusa

12. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich

13. Za zmarłych z rodziny
Nowaków i Bobrowskich,
godz. 730

Za śp. Józefa, Magdalenę
i Alfreda Karassek, godz. 900

(Czerniewo)
W intencji Krystyny Sroka,
Krystyny Tkaczyk, Krystyny
Gdaniec, Krystyny Dyksa
i innych solenizantek,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

14. Za śp. Annę Bąk
15. Za śp. Mariannę Kosińską

(18. rocznica śmierci)
16. Za zmarłych z rodzin

Cesarczyków i Reszke
17. Za zmarłych z rodzin

Pleszczyńskich, Tysarczyków
i Muńskich
Za śp. Józefę i Franciszka
Tkaczyków

18. Za śp. Zygmunta Preussa
19. Za śp. Jana, Stanisławę

i Stefana Madejów oraz
Antoniego, Józefę i Stanisława
Papisów

20. Za śp. Józefa i Władysławę
Plaków, godz. 730
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Za śp. Józefa i Rozalię
Dończyków oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Anieli
Keler, w 65. rocznicę urodzin,
godz. 1100

21. Za śp. Agnieszkę i Martę
Elmanowskie oraz Hertę
Streich
Za śp. Jana Karnath

23. Za śp. Stanisława, Piotra
i Celinę Kucharskich
Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Blokusów

24. Dziękczynna za dar kapłaństwa
26. W intencji parafian
27. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,

godz. 730

Za śp. Leona (11. rocznica
śmierci) i Piotra Cieszyńskich,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Marię i Władysława
Knitter, godz. 1100

28. Za śp. Martę i Leona Kinder
oraz Jadwigę Drobniewską
i zmarłych z tych rodzin,
godz. 730

Za śp. Jana Zawickiego
(2. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Agnieszkę (1. rocznica
śmierci) i Jana Dunstów,
godz. 1800

29. Za śp. Jadwigę Dorniak
30. Za śp. Marię i Władysława

Knitter
31. O powołania kapłańskie

i zakonne, z róży św. Katarzyny
– p. Keler
Za śp. Adama Czeczorę
(1. rocznica śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
7 marca: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Katarzyny Pawłowskiej

Rocznice sakramentu małżeństwa
19 marca: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Bogdana Bartosewiczów
4 marca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty i Marcina Lipińskich

ODESZLI DO PANA

24 stycznia: zmarła w wieku 81 lat śp. Jadwiga Dorniak z Kleszczewa
24 stycznia: zmarł w wieku 70 lat śp. Alojzy Belau z Trąbek Wielkich
9 lutego: zmarła w wieku 64 lat śp. Anna Bąk z Trąbek Wielkich

6 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Mieczysława Rucińskiego
11 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Gertrudy Dończyk
24 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Elżbiety Radelskiej
28 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Agnieszki Dunst

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


