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REKOLEKCJE ŚW. W PARAFII

Ważnym wydarzeniem dla pa-
rafii są coroczne rekolekcje św.
odbywające się w czasie Wielkiego
Postu. Jest to czas, kiedy wszyscy
wierzący w Chrystusa zatrzymu-
ją się na chwilę w biegu życia,
aby posłuchać słowa Bożego. „Gdy
usłyszycie Jego głos, nie zatwar-
dzajcie waszego serca” (Ps 95), ale
otwórzcie je Chrystusowi. Niech
On powie wam o swojej miłości do
was i oświeci waszą drogę życia.
Tylko On jeden mógł powiedzieć
o sobie: „Ja jestem Drogą, Prawdą
i Życiem” (J 14,6). Czas rekolek-
cji jest więc czasem uświęcenia,
czasem zadumania nad naszą piel-
grzymką do domu Ojca. W tej
wędrówce trzeba czasem przysta-
nąć, odetchnąć, nabrać Bożych sił
do dążenia ku wieczności. Podczas
takiego przystanku powiedzmy Je-
zusowi jak Samuel: „Mów Panie,
bo sługa Twój Słucha” (1 Sm 3,10).

Dziś potop słów zalewa nas
z telewizji, prasy, radia, od innych
ludzi. Docierają do nas słowa bała-
mutne, kłamliwe, puste, które pro-
wadzą do zagubienia się w życiu.
Człowiek staje się zakładnikiem
i niewolnikiem tych słów, i nie po-
trafi już rozróżnić, które z nich są
prawdą, a które – kłamstwem pod-
suwanym przez szatana. W dniach
rekolekcji przychodzi Jezus, aby
uporządkować nasze wnętrze, wy-
prostować nasze drogi. On nas
zapewnia: „Jeśli będziecie trwać

w nauce Mojej, będziecie praw-
dziwie Moimi uczniami i poznacie
prawdę, a prawda was wyzwoli”
(J 8,31–32). Słowo prawdy kieruje
nas ku dobru i zrozumieniu, że
jakże często myśli nasze nie są
myślami Bożymi. Słowo Boże jest
lampą dla moich kroków i świa-
tłem na mojej ścieżce (Ps 119,105),
zwłaszcza wówczas, gdy na usta
przychodzi westchnienie: „Jestem
bardzo udręczony” (Ps 119,107).

Czas rekolekcji trzeba dobrze
wykorzystać, bo jest to czas łaski,
czas zbawienia, czas nawrócenia,
czas realizacji wezwania Jezusa:
„Czas się wypełnił i bliskie jest
Królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
Pozwólcie, aby Duch Święty był
waszym Nauczycielem. Autor li-
stu do Hebrajczyków pisze: „Żywe
jest bowiem słowo Boże, skutecz-
ne i ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do roz-
dzielenia duszy i ducha, stawów
i szpiku, zdolne osądzić pragnienia
i myśli serca” (Hbr 4,12). Nie wy-
starczy zatem ogłosić, że są dni re-
kolekcji w parafii, ale trzeba podjąć
wielki wysiłek, żeby w nich uczest-
niczyć, by wsłuchać się w Bożą
naukę, bo przez słuchanie (czy-
tanie) słowa Bożego dochodzi do
zastanowienia się i przemyślenia
Bożego planu względem mnie, cze-
go Jezus tu i teraz ode mnie
oczekuje. Taka refleksja prowadzi
z kolei do modlitwy, a modlitwa
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prowadzi do kontemplacji pomaga-
jącej zachować w sercu Boże słowo,
które jest jak „Lampa, która świeci
w ciemnym miejscu, aż dzień za-
świta, a gwiazda poranna wzejdzie
w naszych sercach” (2 P 1,19). Św.
Jakub ostrzega nas: „Wprowadzaj-
cie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko
słuchaczami oszukującymi samych
siebie (. . .) Wypełniając je otrzyma
błogosławieństwo” (Jk 1,22–25).

Przykład dobrych rekolekcji
możemy wziąć z postawy Matki
Najświętszej, która po wniebowstą-
pieniu Pana Jezusa wraz z Apo-
stołami w Wieczerniku trwała na
modlitwie w oczekiwaniu zesłania
Ducha Świętego. Niech Ona na-
uczy was przyjmować słowo Boże,
zachowywać je i rozważać w swoim
sercu. Niech Ona będzie przewod-
nikiem tych rekolekcji (por, Łk 2,19
i Dz 1,14).

Już od wielu lat do niemal
wszystkich parafian dociera zapro-
szenie do uczestnictwa w reko-
lekcjach wraz z ich programem.

Jednak znaczna liczba parafian
ogranicza udział w rekolekcjach
do przystąpienia do spowiedzi, cza-
sem płytkiej i bez przemyślenia
(a jak inaczej określić, gdy ktoś
„spowiada się” następująco: „Ni-
kogo nie zabiłem, niczego nie ukra-
dłem, z nikim się nie kłócę, pacierz
odmawiam. Więcej grzechów nie
pamiętam. Proszę o rozgrzeszenie
i pokutę”). Rekolekcje odbywają
się w Wielkim Tygodniu, a więc
w najważniejszych dniach roku li-
turgicznego. Zachęcam serdecznie
do czynnego udziału, choćby miało
to kosztować wiele wysiłku. „Sko-
rzystaj, może to ostatnie rekolekcje
w twoim życiu”.

Na dobre przeżycie rekolek-
cji, obejmujących dorosłych dzieci
i młodzież, niech Pan Bóg wam
błogosławi.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2006

2 kwietnia: V Niedziela
Wielkiego Postu (Rocznica
śmierci Jana Pawła II)

Jr 31,31–34

Hbr 5,7–9

J 12,20–33

„Wsław mnie, Ojcze” – modlił się
Pan Jezus. Wsław, uczyń sławnym
– to chyba niewłaściwe tłumaczenie

na język polski. Nie można zresztą
znaleźć odpowiedniego słowa w na-
szym języku. Sława kojarzy się nam
z pochwałą, wysławianiem – z tym,
co zewnętrzne. Tymczasem chodzi
o inne znaczenie. W hebrajskim ję-
zyku słowo to oznacza ciężar, wagę,
to, co niesłychanie ważne. Jezus
prosił, aby Ojciec obarczył go takim
ciężarem – dla zbawienia ludzi.
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9 kwietnia: Niedziela Palmowa

Iz 50,4–7
Flp 2,6–11
Mk 14,1–15.47

Co się stało z Jezusem po Jego try-
umfalnym wjeździe do Jerozolimy?
Na ziemi pozostały rozrzucone liście
palm. W Jerozolimie rozbrzmiewa-
ło echo pieśni „Hosanna”. Jezus
znikł. Potem zobaczyli Go znowu
w świątyni. Niepozorny, nauczał jak
co dzień. Czy nie dziwi nas ta nie-
zwykła przemiana? Po raz pierwszy
Jezus pozwolił na swój ziemski try-
umf, pokazał jednak, że nie to było
najważniejsze.

16 kwietnia: Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego

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

Tyle się mówi na Wielkanoc o ba-
ranku. Zdawałoby się, że słaby, bez-
bronny, nawet z rogami niegroźny
wobec stada wilków. Cichy i pokorny
– a przecież z łopocącą, zwycięską
chorągwią. Przypomina Pana Je-
zusa ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego.

Baranku wielkanocny, coś wy-
biegł z rozpaczy z paskudnego kąta,
z tego co po ludzku się nie udało,
prawda, że trzeba stać się bez-
radnym, by nielogiczne się stało.
Baranku wielkanocny coś wybiegł
czysty z popiołu, prawda, że trzeba
dostać pałą, by wierzyć znowu.

23 kwietnia: Niedziela
Miłosierdzia Bożego

Dz 4,32–35
1 J 5,1–6

J 20,19–31

Obmawiamy świętego Tomasza –
nazywamy go niedowiarkiem, nie-
wiernym Tomaszem. Ile w nim tę-
sknoty za wiarą. Nie mógł uwierzyć,
a jednak przyszedł do wieczernika,
czekał, modlił się. Co prawda zapew-
niał, że kiedy dotknie ran Jezusa
uwierzy. Zobaczył – nie dotknął,
a uwierzył. W Indiach, w mieście
Madras, pokazują miejsce, gdzie ten
„niewierzący” Tomasz oddał życie
za wiarę.

30 kwietnia: III Niedziela
Wielkanocna

Dz 3,13–15.17–19

1 J 2,1–5a

Łk 24,35–48

Słowem „świadek” w języku praw-
ników określa się tego, kto stwier-
dza, że widział to, o czym świadczy,
i przy tym był. Prawdziwy chrze-
ścijanin świadczy o obecności Chry-
stusa w Kościele – i w swoim życiu.
Takim świadkiem jest każdy święty
– a może nim być każdy nas.

Świadczyć trzeba do samego
końca. Nie zniechęcać się – nawet
gdyby to było bardzo dla nas trudne.
W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa być świadkiem Chrystusa zna-
czyło to samo, co być męczennikiem.
Nie chodzi tu jedynie o śmierć mę-
czeńską. Nieraz trudniej jest świad-
czyć o obecności Jezusa w naszym
codziennym życiu: w beznadziejnej
chorobie, kalectwie, pośród nękają-
cych co dzień przykrości.

Ks. Jan Twardowski
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NADCHODZĄ WAŻNE WYDARZENIA

Rocznica odejścia do Pana
Jana Pawła II
(2 kwietnia godz. 21.37)

Zapraszam drogich parafian do
uczczenia tego dnia „wielką mo-
dlitwą”. My Polacy wszyscy mamy
wielki dług wdzięczności wobec umi-
łowanego papieża Jana Pawła II,
a szczególnie my, parafianie z Trą-
bek Wielkich, zawdzięczający mu ko-
ronację Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej, Patronki Świa-
ta Pracy. Proszę, aby poza kościołem
ta nasza wdzięczna pamięć została
szczególnie podkreślona w naszych
szkołach i rodzinach przez okolicz-
nościowe akademie, apele, koncerty
i udział w nabożeństwie. Cieszę się,
że wielu z nas przybliżyło sobie po-
sługę Papieża przez obejrzenie filmu.

Dobrze, że mamy w gimnazjum aulę
poświęconą Janowi Pawłowi II i że
apteka w Trąbkach Wielkich nosi
jego imię.

Rocznica konsekracji
kościoła w Czerniewie

W Święto Miłosierdzia Bożego,
w tym roku przypadające 23 kwiet-
nia, o godz. 12.30 obchodzić będziemy
doroczny odpust w Czerniewie, a za-
razem pierwszą rocznicę konsekracji
kościoła. Zapraszam drogich para-
fian do udziału w tej uroczystości
w pięknym kościele w Czerniewie,
zbudowanym dzięki waszej wspania-
łej ofiarności.

Ks. Edward Szymański

WIELKOPOSTNY RACHUNEK SUMIENIA

Wpatrując się w cierpiącego Słu-
gę Pańskiego, widzimy kogoś, kto
daje się formować Bogu. Kogoś, kto
pozwala Bogu badać swoje serce
i oczyszczać je ze wszystkiego, co
mogłoby przeszkodzić w wypełnia-
niu jego misji. Dlatego też jest on
w stanie odczytać Boży plan w sto-
sunku do swego życia, a także do
życia jego ludu. Jest również w sta-
nie zaakceptować swoją rolę w tym
planie. Widząc wspaniałość Bożych
zamysłów, jest nawet gotów przyjąć
cierpienie!

Rachunek sumienia przed wiel-
kopostną spowiedzią nie jest łatwym
przedsięwzięciem. Jest ku temu wie-
le powodów – choćby ten, że wśród
licznych zajęć trudno nam znaleźć
czas na zajęcie się swoim wnętrzem.
Robiliśmy to zresztą już tyle razy,
że może nam się to wydać czysto
rutynową czynnością. Ponadto sta-
wanie na cenzurowanym, szukanie
wszystkich reguł, które złamaliśmy,
nie jest niczym przyjemnym.

Jeśli jednak z tych czy innych
powodów nie zdecydujemy się stanąć
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w prawdzie przed Bogiem, ryzykuje-
my utratę jednego z najcenniejszych
owoców sakramentu pokuty – wol-
ności wewnętrznej, która pozwala
nam dostrzec Boży plan dla naszego
życia! Kiedy spędzamy czas kontem-
plując chwałę Bożą i prosząc Ducha
Świętego, by nas badał i przenikał
nasze serca, Bóg formuje nasz cha-
rakter. Kiedy widzimy, jak bardzo
jesteśmy kochani przez Boga, prze-
stajemy tolerować w sobie grzechy,
które nie pozwalają nam realizować
Jego planu. Zaczynamy natomiast
coraz bardziej myśleć jak Jezus i wy-
bierać to, co pozwala nam lepiej Go
naśladować.

W obecnym Wielkim Poście po-
wiedzmy: „Tak, Panie!”, wszystkie-
mu, co Bóg pragnie czynić w na-
szym życiu. Rozważając sugerowany
poniżej rachunek sumienia, prośmy
Ducha Świętego, aby pomógł nam
usunąć wszelkie przeszkody nie po-
zwalające przyjąć w pełni życia, które
Bóg dla nas zaplanował!

Miłość Boga

� Czy miłowałem Boga ponad wszyst-
ko, czy też pozwoliłem czemu in-
nemu – pieniądzom, popularności,
sympatii innych, pragnieniu sukce-
su – rządzić moim postępowaniem
i zajmować pierwsze miejsce w mo-
im sercu?

� Czy istnieją w moim życiu jakieś
dziedziny, jakieś ukryte obszary,
których nie chcę wystawić na świa-
tło Bożej miłości?

� Czy byłem wierny swojemu zobo-
wiązaniu do modlitwy i czytania
Pisma Świętego, w celu podtrzy-
mywania swojej relacji z Bogiem?

� Czy wiernie oddawałem cześć Bogu
w dzień święty?

� Czy nie okazywałem braku szacun-
ku dla imienia Bożego, posługując
się nim dla wyrażenia gniewu lub
frustracji? Czy nie unikałem przy-
znawania się do wiary i mówienia
o Bogu w nadarzających się po
temu okazjach?

Miłość bliźniego

� Czy jest ktoś, kogo powinienem
prosić o przebaczenie? Czy jest
ktoś, komu powinienem przeba-
czyć?

� Czy pod wpływem gniewu nie wy-
powiadałem raniących, krzywdzą-
cych słów? Czy modlę się za tych,
których uważam za swoich „nie-
przyjaciół”?

� Czy staram się okazywać innym
miłosierdzie i współczucie, czy też
stawiam im nierealistyczne wyma-
gania?

� Czy nie zazdroszczę innym ich
sytuacji życiowej lub majątku? Czy
nie przywłaszczyłem sobie cudzej
własności?

� Czy nie oszukiwałem ani nie kła-
małem? Czy nie próbowałem budo-
wać dobrej opinii o sobie kosztem
innych?

� Czy nie plotkowałem? Czy nie zdra-
dzałem powierzonych mi tajemnic?

� Czy nie grzeszyłem przeciwko czy-
stości? Czy starałem się panować
nad swoimi myślami, czy też odda-
wałem się fantazjom lub pożądli-
wości? Czy nie traktowałem innych
jak przedmioty, a nie osoby cenne
w oczach Boga?

� Czy miłuję ubogich i pomagam im
w miarę możliwości, nawet jeśli
wymaga to ode mnie wyrzeczeń?

„Słowo wśród nas”
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ŻYWY RÓŻANIEC – TRĄBKI WIELKIE

Należymy do parafii maryjnej.
W przyszłym roku będziemy obcho-
dzić dwudziestolecie koronacji cu-
downego Obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej Patronki Świata Pracy. Ja-
ko wspólnota parafialna, modlitwą
różańcową wyraźmy naszą wdzięcz-
ność Matce Bożej i Ojcu św. Janowi
Pawłowi II, który ukoronował ob-
raz. Pamiętajmy o tym, że Matka
Najświętsza w swoich objawieniach
nieustannie o tę modlitwę prosiła.

Róża św. Cecylii

� Agata Halba (zelatorka) � Kry-
styna Sroka (zastępca) � Barbara
Ohl � Krystyna Dyksa � Piotr He-
bel � Hildegarda Karnath � Urszula
Karnkowska � Gertruda Otto � Ele-
onora Grosz � Małgorzata Kinder
� Emilia Drańczuk � Hildegarda
Hensel � Anna Głowacka � Ma-
ria Kolendo � Gabriela Hebel �

Gabriela Jędryszek � Władysława
Tucholska � Jolanta Tucholska �

Maria Rickauer � Irena Błaszczyk

Róża św. Katarzyny

� Aniela Keler (zelatorka) � Krysty-
na Gdaniec (zastępca) � Małgorzata
Zalewska � Teresa Kaczmarek �

Anna Sulewska � Teresa Rogall �

Danuta Kusz � Natalia Matuszkie-
wicz � Regina Szarmach � Irena
Niedźwiecka � Helena Kinder �

Janina Balcer � Janina Płocke �

Krystyna Karpińska � Alicja Preuss

� Celina Stankiewicz � Kazimiera
Cieszyńska � Anna Grosz � Małgo-
rzata Kusz � Marianna Grzelak

Róża św. Magdaleny

� Renata Karcz (zelatorka) � Ger-
da Skibowska (zastępca) � Helena
Zarzycka � Krystyna Tkaczyk �

Urszula Kelpin � Zofia Kromer �

Helena Formella � Beata Lewań-
czyk � Teresa Bachusz � Janina
Płaza � Elżbieta Keler � Danuta
Kreft � Anna Kromer � Renata
Dunst � Ewa Kromer � Zofia Ja-
kowska � Jadwiga Reimus � Joanna
Reca � Jan Reca � Dorota Dunst

Róża św. Stanisława Biskupa

� Franciszek Preuss (zelator) �

Jacek Preuss (zastępca) � Jerzy
Surma � Edward Zarzycki � Józef
Czucha � Józef Sroka � Henryk
Matuszkiewicz � Jan Halba � Je-
rzy Karpiński � Franciszek Grosz �

Stefan Płocke � Rajmund Mieczni-
kowski � Jan Jurkowski � Ryszard
Reimus � Zdzisław Balcer � Bogu-
sław Szulc � Grzegorz Olszewski �

Jerzy Brokos � Ryszard Świerczek
� Jan Keler � Antoni Jakowski

Róża św. Maksymiliana Kolbego

� Teresa Świerczek (zelatorka) �

Danuta Brokos (zastępca) � Ma-
rianna Bogdan � Grażyna Kania �

Alicja Kania � Elżbieta Kujach � Ire-
na Sławna � Zofia Bławat � Edward
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Ziemian � Gabriela Ziemian � Mi-
rosława Kowalska � Urszula Pirch
� Teresa Sławińska � Ewa Tysler
� Dorota Maucha � Sylwia Szulc
� Małgorzata Ogonowska � Ewa
Chodowska � Alicja Czajkowska �

Grzegorz Czajkowski � Katarzyna
Wengelewska

Róża św. Marii Goretti

� Anita Ogórek (zelatorka) � Zdzi-
sława Preuss (zastępca) � Hanna
Preuss � Renata Bębenek � Krysty-
na Bogdan � Ks. Edward Szymański
� Ewa Lorkowska � Anna Sebzda
� Irena Jurkowska � Dariusz Ko-
siński � Monika Kosińska � Maria
Urban � Iwona Pawłowska � Anna
Ratkowska � Lucyna Olszewska �

Bożena Surma � Jadwiga Pianow-
ska � Piotr Pianowski � Katarzyna
Drewa � Dorota Jaszewska

Róża bł. Jerzego Matulewicza
Biskupa

� Wanda Bolczak (zelatorka) �

Elżbieta Szurgocińska (zastępca) �

Iwona Runowska � Zofia Jaromin
� Danuta Buta � Halina Buta
� Jadwiga Kobierzyńska � Józef
Preuss � Renata Preuss � Sylwia
Kowalewska � Honorata Grzębska
� Jolanta Ciećko � Piotr Ciećko �

Halina Banaczyk � Ewa Czajka �

Gabriela Jagła � Krzysztof Jagła �

Zofia Gorzyńska � Brygida Kinder �

Zbigniew Patelczyk � Ewa Zalewska

Róża bł. Karoliny Kózkówny

� Andrzej Karcz (zelator) � Anna
Karcz (zastępca) � Grażyna Kotwa
� Jacek Kotwa � Stanisław Dzie-
miński � Zdzisława Dziemińska �

Mirosława Jaszewska � Urszula Ki-
sicka � Mirosława Doroba � Anna
Andreskowska � Zdzisław Płaza �

Bernadeta Płaza � Gabriela Grusz-
ka � Herta Ulatowska � Monika
Narwojsz � Michał Narwojsz � Wa-
cława Maliszewska � Agata Dufke
� Tamara Kołek � Adrianna Karcz
� Beata Golińska

KOMUNIKAT Z 335. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Dnia 8 i 9 marca 2006 r. odbyło się
w Warszawie 335. Zebranie Plenar-
ne Konferencji Episkopatu Polski.
Obradami kierował Przewodniczą-
cy Konferencji, abp Józef Michalik,
w obecności Nuncjusza Apostolskie-
go w Polsce, abpa Józefa Kowalczy-
ka, oraz przedstawicieli episkopatów
Białorusi, Chorwacji, Francji, Hisz-

panii, Kazachstanu, Litwy, Niemiec,
Rosji, Słowacji, Ukrainy i Włoch.

1. Kościół katolicki przeżywa
okres Wielkiego Postu, który jest cza-
sem refleksji nad sensem ludzkiego
życia i szczególną okazją do pogłębie-
nia wiary oraz do nawrócenia. Bie-
rzemy udział w dniach skupienia, re-
kolekcjach, misjach i nabożeństwach
wielkopostnych. Jednym z ważnych
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momentów przeżywania tegoroczne-
go Wielkiego Postu będą obchody
rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana
Pawła II. Biskupi z wdzięcznością
przyjęli informacje o prowadzonych
w całej Polsce przygotowaniach do
godnego przeżycia tego dnia w duchu
wiary i dziękczynienia za wspania-
łe dziedzictwo pontyfikatu naszego
wielkiego Rodaka. Episkopat Polski
zaprasza wiernych do licznego udzia-
łu w uroczystościach rocznicowych
i prosi o modlitwę w intencji rychłej
beatyfikacji Sługi Bożego Jana Paw-
ła II. Nie sposób nie zauważyć, że
rocznica ta zbiega się z jubileuszem
350-lecia maryjnych Ślubów króla Ja-
na Kazimierza złożonych 1 kwietnia
1656 roku we Lwowie. Umacniajmy
nasze zawierzenie Matce Najświęt-
szej w duchu zawołania Jana Pawła
II „Totus tuus”.

2. Tematem obrad była także zbli-
żająca się wizyta apostolska Papieża
Benedykta XVI w naszej Ojczyź-
nie. Sam Ojciec Święty zachęcił nas
do gorliwych przygotowań do tego
spotkania. Podczas modlitwy Anioł
Pański w I niedzielę Wielkiego Postu
Benedykt XVI powiedział do Pola-
ków: „Oczekując majowej podróży
do waszej Ojczyzny i miejsc bliskich
wielkiemu i umiłowanemu Papieżo-
wi Janowi Pawłowi II, zachęcam was
do przeżywania Wielkiego Postu jako
czasu przygotowań do Wielkanocy
i naszego spotkania”. Z tej oka-
zji Episkopat skieruje do wiernych
specjalny list pasterski. Biskupi pol-
scy wyrażają wdzięczność Papieżowi
za dar nawiedzenia naszej Ojczyzny.
Dziękują również za wyniesienie me-
tropolity krakowskiego, arcybiskupa
Stanisława Dziwisza, do godności
kardynalskiej.

3. Zebranie plenarne przyjęło list
Episkopatu skierowany do polskich
kapłanów, którzy podejmują na co
dzień trud ewangelizacji. Biskupi,
dziękując Bogu za liczne powołania
kapłańskie, akcentują potrzebę tro-
ski o stałą formację naszego ducho-
wieństwa. Wyrażają także wdzięcz-
ność kapłanom za ich postawę jedno-
ści z biskupami oraz z powierzonymi
ich duszpasterskiej trosce wierny-
mi. Jedność zawsze jest w Kościele
świadectwem wierności Chrystusowi.
Warto w tym kontekście przypomnieć
starochrześcijańską zasadą wyrażoną
przez św. Augustyna: „W sprawach
koniecznych – jedność, w wątpliwych
– wolność, a we wszystkim – miłość!”.

4. Biskupi zapoznali się z zagad-
nieniami związanymi z życiem za-
wsze nam bliskiej Polonii światowej
oraz problemami Polaków wyjeżdża-
jących za granicę w poszukiwaniu
pracy. Kościół stara się znaleźć spo-
soby zapewnienia im właściwej opieki
duszpasterskiej. Od osób i instytu-
cji odpowiedzialnych za kształt życia
politycznego, społecznego i gospodar-
czego oczekujemy natomiast podjęcia
skutecznych działań, aby Polacy mo-
gli znaleźć godne warunki pracy
i życia przede wszystkim na ziemi
ojczystej. Jest to sprawa niezwykłej
wagi dla kondycji polskich rodzin
i całego naszego Narodu. W kontek-
ście biedy dotykającej wielu naszych
Rodaków, uznanie budzi aktywność
rozwijającego się wolontariatu i wielu
organizacji pozarządowych, ofiarnie
niosących pomoc ludziom potrzebu-
jącym. Na szczególne podkreślenie
zasługuje zwłaszcza dzieło prowa-
dzone przez Caritas. Od wielu lat jej
ofiarna i niezwykle skuteczna pra-
ca służy nie tylko poszkodowanym
przez klęski żywiołowe, lecz przede
wszystkim zapewnia systematyczną
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pomoc rzeszom ludzi znajdujących
się w codziennej potrzebie. Biskupi
polscy dziękują wszystkim ofiaro-
dawcom, którzy według swoich moż-
liwości wspierają to wielkie dzieło
chrześcijańskiego miłosierdzia. Przy-
pominając nauczanie Ojca Świętego
Benedykta XVI z encykliki Deus
caritas est, że praktykowanie dzieł
miłosierdzia należy do istoty ewan-
gelizacyjnej misji Kościoła (por. DCE,
nr 32).

5. Biskupi z prawdziwą troską
wypowiadali się na temat klimatu
życia publicznego w naszej Ojczyź-
nie. Należy przypomnieć, że polityka
w swoim podstawowym znaczeniu
ma być rozumiana jako roztropna
troska o dobro wspólne w jego wy-
miarze doczesnym. Chociaż partie
polityczne mają prawo proponować
różne drogi do sprawiedliwego urzą-
dzenia Rzeczypospolitej, co jest natu-
ralne w systemie demokratycznym,
to przecież troska o dobro wspól-
ne powinna stanowić istotny motyw
skłaniający je do współpracy. Nie
ma bowiem takiej sytuacji, w któ-
rej przy zdecydowanej woli ludzi
polityki, pragnących dobra Narodu
i państwa, nie byłoby możliwe wy-
pracowanie i realizacja wspólnego
programu dla Polski.

6. Konferencja Episkopatu Polski
solidaryzuje się z Kościołem grec-
kokatolickim, który w tych dniach
przeżywa smutną 60. rocznicę próby
jego likwidacji przez władze komuni-
styczne w czasie tzw. pseudosoboru
lwowskiego. Biskupi polscy, razem
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI,
który z tej okazji wystosował spe-
cjalny list do grekokatolików, i z ca-
łym Kościołem Powszechnym czczą
pamięć tysięcy greckokatolickich mę-
czenników. Są pośród nich biskupi,

kapłani i osoby świeckie, którzy za
jedność z Następcą św. Piotra nie
wahali się złożyć najwyższej ofiary
z własnego życia.

7. Biskupi solidarnie potwierdza-
ją, że wznoszona w Warszawie Świą-
tynia Opatrzności Bożej jest nie tylko
wypełnieniem wotum Sejmu z cza-
su Konstytucji 3 Maja. Budowa ta
jest też potwierdzeniem woli Pola-
ków, wyrażanej od szeregu pokoleń.
Powstający przy tej Świątyni Insty-
tut Jana Pawła II będzie zajmował
się działaniem Boga w dziejach ludzi
i narodów. Episkopat Polski zwraca
się z prośbą do różnych środowisk, in-
stytucji i osób indywidualnych o mo-
dlitwę i materialne wsparcie tego
narodowego dzieła. Na ten cel bę-
dą przeznaczone fundusze zebrane
w niedzielę 30 kwietnia br.

Liturgicznym zwieńczeniem 335.
Zebrania Plenarnego Episkopatu
Polski była uroczysta Msza św. w war-
szawskiej archikatedrze, w czasie
której doczesne szczątki Sługi Bo-
żego kard. Augusta Hlonda zostały
przeniesione z krypty do nowego
sarkofagu w kaplicy św. Jana Chrzci-
ciela. W 60. rocznicę jego warszaw-
skiego ingresu, biskupi modlili się
o rychłą beatyfikację tego wybitnego
Prymasa.

Na owocne przeżywanie Wiel-
kiego Postu i nadchodzące święta
Zmartwychwstania Pańskiego bisku-
pi udzielają wszystkim Rodakom pa-
sterskiego błogosławieństwa.

Warszawa, 9 marca 2006 r.

Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi polscy zgromadzeni
na 335. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
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UHONOROWANA NAUCZYCIELKA

W lipcu 2005 roku do Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie wpłynął wniosek
Rady Sołeckiej Ełganowa o nada-
nie tytułu „Honorowego Obywatela
Gminy” emerytowanej nauczyciel-
ce pani Annie Burdównie. Przypo-
mnijmy, że Anna Burdówna przed
II wojną światową była nauczy-
cielką i jednocześnie kierowniczką
Szkoły Macierzy Polskiej w Ełgano-
wie. Była też, u boku innej wiel-
kiej bohaterki tamtych czasów śp.
Kunegundy Pawłowskiej, nauczy-
cielką Ochronki Szkoły Macierzy
Polskiej w Trąbkach Wielkich. Oby-
dwie panie bardzo prężnie działały
na naszym terenie wśród obrońców
polonijnych w obrębie Wolnego Mia-
sta Gdańska. Za nieposłuszeństwo
wobec niemieckich władz Wolnego
Miasta Gdańska były prześladowa-
ne, a już pierwszego dnia II woj-
ny światowej zostały aresztowane
i umieszczone w gdańskim więzie-
niu, a następnie obozie koncentra-
cyjnym Ravensbrück. Pani Annie
Burdównie dane było przeżyć te
tragiczne lata spędzone w obozie,
a po zakończeniu wojny powróciła
w swoje rodzinne strony, do Łodzi,
gdzie mieszka do dziś.

Wniosek Rady Sołeckiej Ełgano-
wa o nadanie zaszczytnego tytu-
łu „Honorowego Obywatela Gmi-
ny” został rozpatrzony na posie-
dzeniach kapituły powołanej przez
Radę Gminy Trąbki Wielkie we
wrześniu i październiku 2005 roku.
Kierując się regulaminem przyzna-
wania takiego tytułu, przedstawi-
ciele kapituły odwiedzili bohaterską

nauczycielkę w jej domu. Po prze-
prowadzeniu całej procedury przy-
znawania tytułu, członkowie ka-
pituły jednogłośnie przyznali pani
Annie Burdównie to wyróżnienie.

10 listopada, podczas uroczystej
sesji z okazji Święta Niepodległości
Rada Gminy Trąbki Wielkie podjęła
uchwałę o nadaniu tytułu „Ho-
norowego Obywatela Gminy” pani
Annie Burdównie wraz z medalem
wykonanym z tej okazji.

28 grudnia delegacja Rady Gmi-
ny, na czele z wójtem Błażejem
Konkolem i przewodniczącym Rady
Gminy Józefem Sroką, grupa miesz-
kańców Ełganowa, i przedstawiciel
Instytutu Pamięci Narodowej Piotr
Szubarczyk udali się do Łodzi, aby
uroczyście uhonorować bohaterkę
nadanym tytułem. Wśród delega-
tów była również obecna uczennica
Anny Burdówny z tamtych lat pani
Maria Orlikowska, obecnie mieszka-
jąca w Gdańsku, oraz dzieci i wnuki
innych jej uczniów czy działaczy po-
lonijnych Pomorza tamtego okresu,
a także młodzież harcerska.

Uroczystość obyła się w sali po-
siedzeń Urzędu Miasta Łodzi, gdzie
przewodniczący Rady Gminy wraz
z wójtem dokonali dekoracji pani
Anny Burdówny. Podczas tego spo-
tkania harcerze zaśpiewali piosenki
harcerskie dobrze znane pani Annie
z okresu jej działania w szeregach
harcerstwa. Była to dla niej bar-
dzo miła niespodzianka. Pani Anna
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Wójt gminy Błażej Konkol wręcza pani Annie
Burdównie medal „Honorowy Obywatel Gminy
Trąbki Wielkie”.

z wielkim wzruszeniem opowiadała
swoje wspomnienia z tamtego cza-
su, jednocześnie wyrażała radość,
że obecnie nasz kraj jest wolny
i niepodległy. Zadeklamowała nam
jeden ze swoich wierszy napisanych
w obozie, odzwierciedlający dążenia
Polaków, których ducha nie były
w stanie zniewolić ani cierpienia
obozowe, ani nawet śmierć (wiersz
„Mury” był zacytowany w artykule
Piotra Szubarczyka „Anioł z Ra-
vensbrück” w marcowym numerze
„Kany”).

Poza medalem i kwiatami miesz-
kańcy Ełganowa przywieźli ze sobą

do Łodzi wielki tort, na któ-
rym wypisane były życze-
nia od mieszkańców gmi-
ny Trąbki Wielkie dla pani
Anny Burdówny, a więc po
oficjalnej uroczystości, wszy-
scy goście wraz z panią
Anną i jej rodziną wspól-
nie przy kawie wspominali
wszystko to, co łączy naszą
bohaterkę z mieszkańcami
Ełganowa i gminy aż do
dnia dzisiejszego. Na zakoń-
czenie przewodniczący Rady
Gminy Józef Sroka zapro-
sił panią Annę do przyby-
cia do Trąbek Wielkich na
którąś z letnich sesji Ra-
dy Gminy, aby, jak przystało
na Honorowego Obywatela
Gminy, bliżej zapoznała się
z miejscem, o które, ryzy-
kując życiem, z wielką od-
wagą walczyła. Pani Anna
Burdówna z wielką rado-
ścią przyjęła to zaproszenie
(jak powiedziała, wszystko

zależy od Boga), ponieważ ona nie
widzi przeszkód.

Warto podkreślić, że pani An-
na Burdówna nieprzerwanie utrzy-
muje kontakt z naszą gminą od
dwudziestu paru lat, kiedy przyje-
chała na uroczystość nadania Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wielkich
imienia Kunegundy Pawłowskiej,
a głównym łącznikiem jest rodzi-
na państwa Trofimowiczów z Ełga-
nowa. Pani Anna, mimo sędziwego
wieku, jest osobą pogodną i pełną ży-
cia, a także dysponującą niezwykłą
pamięcią. Czekamy na jej przyjazd.

Józef Sroka
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Awers i rewers medalu pamiątkowego wręczonego Annie Burdównie przez delegację
z naszej gminy.

Anna Burdówna, honorowa obywatelka gminy Trąbki Wielkie, i jej goście podczas
uroczystego spotkania w Łodzi
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KAPLICA ZYGMUNTOWSKA

Wśród kaplic wawelskich na
szczególną uwagę zasługuje Kapli-
ca Zygmuntowska, którą pierwot-
nie nazywano Królewską (Capella
Regia). Jest to dzieło florenckiego
architekta Bartłomieja Berrecciego
z lat 1519–1531. Bartłomiej Ber-
recci urodził się około 1480 roku
w Pontassieve nieopodal Florencji.
Do Krakowa przybył w 1516 ro-
ku z Węgier, sprowadzony przez
prymasa Jana Łaskiego. Już wtedy
był uznanym artystą. W Krako-
wie przejął warsztat rzeźbiarsko –
kamieniarski po innym florentyń-
czyku, Franciszku. Dzięki talento-
wi zdobył nie tylko uznanie, ale
i znaczną fortunę. Był właścicielem
cegielni na Kazimierzu i sześciu
kamienic. Poza Kaplicą Zygmun-
ta przebudował zamek na Wawelu
i w Niepołomicach. Nad wejściem
do Zamku Wawelskiego umieścił
znany napis: „Skoro Bóg z nami,
któż przeciwko nam?”. W latach
1519–1524 wykonał baldachim do
grobowca króla Władysława Jagieł-
ły. Zginął na krakowskim rynku
zasztyletowany w 1537 roku przez
swego rodaka.

Kaplica nawiązywać miała do
koncepcji włoskich mauzoleów
wznoszonych na planie centralnym.
Wraz z jej budową zarzucono sta-
ry średniowieczny sposób grzebania
władców w katedrze pod posadzką.
Szesnastowieczny kronikarz oglą-
dając podziemia napisał: „Pod tą

kaplicą jest sklepiona krypta, z wej-
ściem obok wejścia do ambitu ko-
ścielnego. W tej krypcie spoczywają
ciała królów, a te, które tam się
widzi złożone są w środku sklepu.”
Od 1548 roku przez właz w niewiel-
kim korytarzu składano tu trumny
królewskie. Pierwotnie pochowano
tu: Barbarę Zapolyę (zm. 1515 r.) ,
jej córkę Annę (zm. 1520 r.), Zyg-
munta Starego (zm. 1548 r.), Zyg-
munta Augusta (zm. 1572 r.), Annę
Jagiellonkę (zm. 1596 r.), Annę Au-
striaczkę (zm. 1598 r.), Zygmunta
III Wazę (zm. 1632 r.), Konstancję
Austriaczkę (zm. 1631 r.), Kardyna-
ła Jana Alberta Wazę (zm. 1634 r.),
Aleksandra Karola Wazę (zm. 1635
r.) oraz małoletnie dzieci Zygmunta
III. Król Zygmunt Stary postano-
wił wznieść nową kaplicę, a nie
adaptować jedną ze średniowiecz-
nych. W tym celu w miejscu, gdzie
w roku 1340 Kazimierz Wielki zbu-
dował kaplicę, postawiono mauzo-
leum oparte na nowych założeniach.
Przyczyną fundacji była śmierć żony
Zygmunta Starego Barbary Zapolyi.
Z roku 1517 zachował się list króla
Zygmunta do burgrabiego zamku
wawelskiego Jana Bonera. W liście
tym czytamy: „Był u nas Włoch
z modelem kaplicy, którą ma nam
wystawić i który się nam spodo-
bał; jednakże niejedno poleciliśmy
w nim zmienić wedle naszego za-
mysłu cośmy mu też oświadczyli.
Wskazaliśmy mu również, ile chce-
my, by w mauzoleum było wykonane
z marmuru, jak się o tym obszer-
niej dowiesz od niego i z planu.
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Miej zatem staranie, aby mu przy-
wieziono z Węgier tyle marmuru,
ile będzie potrzeba . . . powiedział
nam również, że będzie potrzebował
jeszcze ośmiu pomocników, którzy
by posągi rzeźbili. . .”.

Wejście do mauzoleum Zygmun-
tów zamyka zdobiona krata z brązu
odlana w latach 1530–1532 w warsz-
tacie Hansa Vischera w Norymber-
dze. Górną część kraty wykonaną
później, bo w 1545 roku, wień-
czą herby: Orła Polskiego, Pogoni
Litewskiej i Węża Sforców. W bu-
dowie i wystroju kaplicy Berriccie-
mu pomagali tej klasy artyści jak:
Antoni z Fiesole, Mikołaj da Casti-
glione, Filip z Fiesole, Jan Maria
Padovano, Jan Cini ze Sieny. De-
korację rzeźbiarską zróżnicowano
kolorystycznie przez użycie kamie-
nia i czerwonego marmuru. Mauzo-
leum zdobią dekoracje groteskowe,
arabeski, ornamenty kandelabrowe,
roślinne i mitologiczne. Tak różno-
rodna ornamentyka jest przejawem
dojrzałego renesansu. Ośmioboczny
bęben kaplicy nakrywa czasza ko-
puły pokryta rozetami, które zdobią
motywy roślinne. Architekt w latar-
ni kopuły umieścił napis (podpis):
BARTHOLO FLORENTINO OPI-
FICE.

Architektoniczny podział ścian
nawiązuje do trójpodziału rzymskie-
go łuku triumfalnego, jaki w Rzy-
mie wznoszono zwycięskim wodzom
wracającym z wojen. Prawo do od-
bywania triumfu otrzymywali tylko
wielcy zwycięzcy.

Kopułę z zewnątrz pokrywa zło-
ta łuska fundacji królowej Anny
Jagiellonki. Złocenia te wykonano

w latach 1591–1592. Na wprost wej-
ścia umieszczono nagrobek Anny
Jagiellonki, dzieło Santi Gucciego.
Nad płytą nagrobną wyrzeźbiono
w medalionie orła. Powyżej niego
dwaj aniołkowie unoszą koronę od-
laną przez Berrecciego. W niszy
po prawej stronie stoi posąg św.
Zygmunta, a nad nim wyobrażenie
Salomona. Z lewej strony widnieje
figura św. Jana Chrzciciela, powyżej
Dawid. Postacie Starego Testamen-
tu znajdują się w tondach, okrągłych
płaskorzeźbach typowych formach
włoskiego renesansu. Królowa Anna
spoczywa na marach, w insygniach
królewskich, rękę trzymając na mo-
dlitewniku. Na zachodniej ścianie
mauzoleum widzimy dwóch ostat-
nich Jagiellonów: Zygmunta Stare-
go i Zygmunta Augusta. U góry
na marmurowym sarkofagu w po-
zie sansowinowskiej spoczywa Zyg-
munt Stary, poniżej jego syn Zyg-
munt August. Postacie wyrzeźbiono
w czerwonym węgierskim marmu-
rze. Poza sansowinowska oznacza,
że osobę przedstawiono w pozycji
leżącej, z wzniesioną ku górze gło-
wą i tułowiem. Królowie podnoszą
się, wspierając się na prawej ręce,
lewa noga jest podniesiona i zgięta
w kolanie. Oglądający ma wrażenie,
że królowie zamierzają podnieść się
i wstać. Władców przedstawiono
z atrybutami ich władzy w zbrojach
rycerskich paradnych, charaktery-
stycznych dla złotego wieku. U stóp
z zamkniętymi przyłbicami leżą heł-
my.

Pomnik nagrobny Zygmunta I
jest dziełem B. Berrecciego, które-
mu pomagał Jan Maria Padova-
no. Nagrobek Zygmunta Augusta
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wyrzeźbił Santi Gucci. Władców
w niszach strzegą, po lewej stronie
św. Florian, po prawej św. Wacław.
W tondach nad nimi ewangeliści:
Marek i Mateusz.

Kaplica jest najwybitniejszym
dziełem renesansu na naszych zie-
miach. Przemysław Trzeciak w 6
tomie Sztuki Świata tak charakte-
ryzował dzieło wielkiego florentyń-
czyka: „Głównym wszakże dziełem
tego ostatniego, którego jak pisano
«zdobiły liczne umiejętności, znajo-
mość nauk humanistycznych i roz-
maitych dziedzin mechaniki», była
kaplica – mauzoleum Jagiellonów,
wznoszona w latach 1518–1533.
Jest to najwybitniejszy przykład

klasycznego, florenckiego renesan-
su poza Włochami. Doskonałość pro-
porcji, precyzja detalu rzeźbiarskie-
go, przemyślany program treściowy
tworzą całość niezwykłą i oryginal-
ną. Centralny plan budowli, kubicz-
na bryła nakryta kopułą symbolizu-
je, zgodnie z przekonaniami twór-
ców włoskich, wiarę w harmonijną
budowę świata, doskonałego dzie-
ła Boga. Kopuła, której podniebie
pokryte zostało pięknymi rozetami,
jest, jak zwykle, symbolem nieba,
rozpiętego nad grobem pochowane-
go w krypcie władcy.” Odnowiona
niedawno i pokryta złotem kopu-
ła dopełnia symbolu nieba – kresu
wędrówki władców wawelskich.

Mariusz Paradecki

Po lewej: Kaplica Zygmuntowska na Wawelu; po prawej pomniki nagrobne królów
Zygminta I Starego i Zygmunta Augusta.
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CZUWAJĄC Z JEZUSEM

W ósmym dniu 2004 roku zapisa-
łam w swoim dzienniku: „Nadszedł
Nowy Rok, ale w moim życiu nie
dzieje się nic nowego”. Na krótko
przed swoimi czterdziestymi urodzi-
nami byłam bezrobotna, niezamęż-
na, bezdzietna i zakompleksiona.

Pisząc te słowa, nie miałam po-
jęcia, że tego właśnie dnia Bóg
zainterweniuje w moje życie, dając
mi nowe widzenie rzeczywistości.

Światła w ciemności

Kilka miesięcy temu perspekty-
wa czterdziestych urodzin doprowa-
dzała mnie niemal do obłędu. Wi-
działam jedynie to, czego nie udało
mi się dokonać. Nie miałam zabez-
pieczenia finansowego, nie zrobiłam
kariery zawodowej, nie spełniłam
się jako żona i matka. Co najgorsze,
brakowało mi jakiegokolwiek celu
w życiu. Zaczęła nachodzić mnie
myśl, aby ze sobą skończyć.

W przetrwaniu tych czarnych
dni pomagało mi codzienne uczest-
nictwo we Mszy świętej w mojej pa-
rafii oraz zaangażowanie w jej róż-
norodną działalność. Brałam udział
w spotkaniach formacyjnych dla do-
rosłych oraz przygotowywałam się
do prowadzenia rozmów indywidu-
alnych z parafianami potrzebujący-
mi pomocy emocjonalnej i duchowej.
zamiast użalać się nad sobą, próbo-
wałam wykorzystać wolny czas jako
okazję zbliżenia się do Boga.

Pomocna okazała się również
moja ciocia Lola. Zaproponowała,

abym w celu umocnienia swojej wia-
ry spędzała raz w tygodniu godzinę
przed Najświętszym Sakramentem.
Ona sama nabrała tego zwyczaju po
pielgrzymce do Medjugorie, gdzie
poczuła się do tego zaproszona przez
Matkę Bożą. Ponieważ ciocia była
dla mnie ogromnym autorytetem
w sprawach wiary postanowiłam
spróbować. Jednocześnie byłam jed-
nak nieco sceptyczna. „!Czy można
skupić się na Najświętszym Sa-
kramencie przez całą godzinę?” –
pytałam.

Na początku było to rzeczywi-
ście trudne i wciąż spoglądałam na
zegarek. Minął miesiąc i wcale nie
było mi łatwiej! Wreszcie, nie wi-
dząc żadnych skutków tej modlitwy,
ani nawet nie doświadczając w niej
obecności Pana, zdecydowałam się
zakończyć eksperyment.

Kiedy podjęłam tę decyzję i mia-
łam właśnie wyjść z kaplicy, podeszła
do mnie kobieta odpowiedzialna za
zapisywanie chętnych na adorację.
„Wiem, że jest pani wierząca –
powiedziała. – Czy nie zechciałaby
pani zadeklarować się raz w ty-
godniu na stałą godzinę adoracji?”
Przyjęłam to jako znak od Boga, aby
się nie zniechęcać i zapisałam się na
czwartki na dziewiątą wieczorem.
Z jakiegoś powodu rozmowa z tą
kobietą zmieniła moje nastawienie
i ożywiła pragnienie adoracji.

Pomimo to początek nowego ro-
ku zastał mnie dokładnie w tym
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samym stanie – dalej miałam wra-
żenie, że nie potrafię się modlić,

Przyjdź do mnie

To, że owego ósmego stycznia
przypadło akurat w czwartek, nie
było zbiegiem okoliczności. Był to
dla mnie szczególnie trudny dzień.

Mieszkam jedną przecznicę od
plaży i zwykle przechadzka brze-
giem morza pomaga mi przezwy-
ciężyć smutek. Tego dnia jednak,
zbliżając się do mola, z którego czę-
sto spoglądałam na wodę, poczułam
się tak, jakby morze wzywało mnie
do skoku w jego spokojne, kojące
fale. Choć myśl o tym, by wreszcie
skończyć ze wszystkim, była nie-
zwykle kusząca, udało mi się zebrać
wszystkie siły i nie wejść na molo.
Zawróciłam w stronę domu.

Dzień upływał powoli, w smut-
ku i wśród czarnych myśli. Czułam
się tak bardzo zmęczona, samotna
i bezwartościowa. Cóż z tego, że sta-
rałam się czynić dobro innym, skoro
nie dawałam sobie rady z własnym
życiem. Zastanawiałam się, ile jesz-
cze potrafię dać z siebie innym,
sama będąc w takim stanie. Kie-
dy na zegarze ukazała się godzina
20.41, poczułam, że jestem senna,
ale ponieważ moja dusza rozpaczli-
wie tego potrzebuje, w jakiś sposób
odbierałam wołanie Pana: „Przyjdź,
przyjdź do Mnie”.

Do tego czasu opracowałam już
pewien system przetrwania tej go-
dziny. Odmawiałam różaniec i ko-
ronkę do miłosierdzia Bożego, czyta-
łam modlitwy z książeczki do nabo-
żeństwa i wstawiałam się za ludźmi,

którzy znajdowali się w szczególnej
potrzebie. Na koniec odczytywałam
werset biblijny i refleksję z chrześci-
jańskiego kalendarza znajdującego
się w kaplicy.

Ponieważ modlitwa ta zaczęła
już sprawiać mi radość, odczytywa-
nie przypadającego na dany dzień
wersetu biblijnego było dla mnie jak
obwiązanie kokardką pięknie zapa-
kowanego prezentu. Jednak tego
dnia czułam się zupełnie inaczej. Za
tydzień przypadał termin płatności
za mieszkanie i ubezpieczenie sa-
mochodu, a ja wciąż nie wiedziałam,
skąd mam wziąć pieniądze. Pogrą-
żona w troskach, nie doświadczałam
zwykłego pokoju po spędzeniu go-
dziny przed Panem. Bóg wydawał
mi się bardzo daleki, nieczuły na
moje modlitwy i moją cichą lecz
przejmującą rozpacz.

W poczuciu opuszczenia, ugina-
jąc się pod ciężarem smutku, się-
gnęłam po kalendarz. Ku mojemu
wielkiemu zaskoczeniu tego dnia
znajdował się tam werset z Ewan-
gelii według św. Mateusza 6,34:
„Nie troszczcie się więc zbytnio
o jutro, bo jutrzejszy dzień sam
o siebie troszczyć się będzie. Do-
syć ma dzień swojej biedy”. Słowa
komentarza wyjaśniały, jak czerpać
od Boga moc na każdy dzień: pod-
kreślały też wagę dziękczynienia –
w każdej sytuacji – za Jego pomoc,
której nam udziela.

Kiedy przeczytałam te słowa,
moje serce wezbrało dziękczynie-
niem. Bóg usłyszał moją rozpacz-
liwą modlitwę! Płynące z oczu łzy
potoczyły się po policzkach. Upa-
dłam na kolana, dziękując Bogu za
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pokój i ufność, że cokolwiek się sta-
nie, On będzie ze mną i pomoże mi
przetrwać.

Nie trzeba się troszczyć

Nękające mnie problemy finan-
sowe wkrótce się rozwiązały, jednak
pod wieloma innymi względami mo-
je życie pozostaje takie samo. Sytu-
acja w pracy wciąż nie jest stabilna.
W dalszym ciągu nie mam męża
ani dzieci i nie wiem do końca, co
począć ze swoim życiem., Różnica
polega jednak na tym, że nie czuję
się już samotna i bezwartościowa.
Choć czasem jeszcze zmagam się
z niepokojem, wiem, że Jezus jest
ze mną, i ufam, że będzie mnie pro-
wadził, zaspokajając wszystkie moje
potrzeby.

Kiedy więc czuję się znużona
lub przychodzi na mnie pokusa, by
uznać jakieś zajęcie za ważniejsze
niż moja godzina adoracji, przy-
pominam sobie ten czarny dzień
ósmego stycznia. Przypominam so-
bie też rozmowę Jezusa z Aposto-
łami, kiedy pyta: „Jednej godziny
nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt
26,40). Po tych wszystkich łaskach,
jakie otrzymałam, czy mogę Mu
odmówić?

„Jak wiele może się zdarzyć
w ciągu jednego dnia!” – mawiałam
kiedyś. Teraz mówię: „Jak wiele
może się zdarzyć w ciągu godziny
z Panem”! Ta godzina ocaliła moje
życie, uzdrowiła duszę i przyniosła
mi Boży spokój w bardzo trudnym
dla mnie czasie.

Sherry Hayes
„Słowo wśród nas”

«Nie bójcie się!
Idźcie i oznajmijcie moim braciom:
niech idą do Galilei,
tam Mnie zobaczą»

(Mt 28,10)

Jezus ustanawiając Sakrament Eucharystii,
na zawsze pozostał między nami.
Umierając na krzyżu, pokonał zło,

a powstając z martwych, obdarzył nas wiecznym życiem.

BŁOGOSŁAWIONYCH I RADOSNYCH

ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

życzy
Ks. Dariusz Woźny

19



KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 1, 12–13

Przed miesiącem uświadomili-
śmy sobie fakt, że sama pokusa
nie jest grzechem. Ona istniała od
samego początku dziejów ludzkości.
Wystarczy przypomnieć sobie wyda-
rzenie grzechu pierworodnego, aby
zrozumieć, iż jest obecna w każdym
miejscu i w każdym czasie.

Spróbujemy dziś odpowiedzieć
sobie na pytanie: Jak wygląda droga
od pokusy do grzechu. Zasadniczo
składa się ona z trzech etapów.
Każdy z nich jest momentem ostrej
walki. Walki, którą toczył także
Zbawiciel. Oczywiście Jemu było ła-
twiej, bo jest Bogiem i człowiekiem.
Bez problemu odpowiadał szatano-
wi, że ten był zupełnie bezradny.
Z nami nie jest tak łatwo, dlatego
bardzo często przegrywamy w tej
bitwie. Przyjrzyjmy się teraz na-
stępującym po sobie wydarzeniom
prowadzącym od pokusy do grzechu.
Aby było nam łatwiej zrozumieć te
dramatyczne wydarzenia, posłużę
się przykładem kradzieży.

Siedzimy sobie w restauracji
i dostrzegamy człowieka, który zo-
stawia dziesięć złotych na stoliku.
Dokoła nie ma nikogo. Jest to zna-
komita okazja do ataku szatana,
który przybywa do naszego umysłu.
Weź, przecież to tylko dziesięć zło-
tych. Na pewno są tobie potrzebne.
Nikt się nie skapuje.

Nie lubię nikogo oceniać, ale
takie myśli na pewno przeszły już
przez wielu z nas. Sprawca grzechu

doskonale wie, kiedy uderzyć. Czy
jednak musimy jemu ulec? Pierw-
szy etap walki z pokusą rozgrywa
się więc na etapie myśli. Z jednej
strony szatan podsuwa nam grzesz-
ny zamiar, a z drugiej jesteśmy my
słabi i narażeni na niebezpieczne
podszepty. Jakie jest z tego wyjście?
Pokonanie wroga na tym pierw-
szym etapie. Najprościej pomyśleć
o czymś innym. W ten sposób za
przykładem Jezusa powiemy „Idź
precz szatanie”.

Jeżeli nie damy rady odrzucić
złej myśli, to przychodzi drugi etap.
Tu jest już o wiele trudniej. Pole-
ga on na tym, że zaczynamy się
zastanawiać. Rozmyślać nad moż-
liwością zabrania tych dziesięciu
złotych. Wchodzimy więc w bardzo
niebezpieczny dialog z demonem,
który w podstępny sposób nas do
tego wciągnął. Mam ukraść czy le-
piej nie. Oczywiście tu też mamy
dwie możliwości, jeżeli w czasie tej
rozmowy postawimy na swoim, to
wygraliśmy. Ale jeśli nie?

Przychodzi etap trzeci. Jest to
już prawie zwycięstwo księcia ciem-
ności. Bo ten polega na mojej decyzji
kradzieży. Poprzednio jeszcze wal-
czyłem. Teraz postanowiłem ukraść.
Czekam jedynie na dogodną chwilę.
Moja wola jest nastawiona na zło.
Wprawdzie jeszcze nie ukradłem,
ale mam już grzech zamiaru i świa-
domie dążę do grzechu. Oczywiście
może wydarzyć się coś, co sprawi,
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że nie zrealizuję zamiaru. Jednak
najczęściej jest to już niezależne ode
mnie.

Kończąc dzisiejsze rozważania,
na pewno zdajemy sobie sprawę
z tego, że każdy z nas jest narażony
na pokusy. Nie łatwo też nam je
odeprzeć. Analizując poszczególne
etapy, nie myślmy, iż uda się nam
odeprzeć zło. Człowiek jest słaby,
dlatego nie dziwmy się, że mimo
szczerych chęci często przegrywa-
my.

Tylko Jezus Chrystus miał wy-
starczająco dużo sił, aby spokojnie
odeprzeć ataki kusiciela. Ale nawet
jeżeli przegramy bitwę, to może-
my jeszcze wygrać wojnę. Jezus dał
nam skuteczną broń do walki. Jest
nią Sakrament Pokuty i Pojednania.

Święty Paweł w jednym ze swoich
listów napisał:

Kto uważa, że nie ma grzechu,

ten sam siebie oszukuje.
Z całą pewnością najgorszą rze-

czą jest, kiedy uważamy się za
idealnych i bez grzechu. Gdy nie
dostrzegamy własnych słabości, ni-
gdy też nie będziemy w stanie się
nawrócić. Wtedy na pewno zwycię-
ży szatan. Do tego nie wolno nam
dopuścić, dlatego nie bójmy się swo-
ich słabości. Nie panikujmy, kiedy
uświadomimy sobie ogrom win. Bóg
nas rozumie i kocha nas takimi ja-
kimi jesteśmy. Wystarczy więc tylko
do Niego przyjść.

Ks. Dariusz Woźny

OŚRODEK CARITAS W TRĄBKACH WIELKICH

Jak już informowaliśmy w mar-
cowej „Kanie”, w budynku Przed-
szkola w Trąbkach Wielkich przy
ul. Parkowej 4, rozpoczął działalność
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczy im. Św. Stanisła-
wa Kostki, utworzony przez Caritas
Archidiecezji Gdańskiej.

Ośrodek przeznaczony jest dla
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej, z upośledzeniem umysło-
wym umiarkowanym i znacznym
(ze sprzężonym kalectwem) oraz
z upośledzeniem głębokim. Zaję-
cia w Ośrodku obejmują naukę,
wychowanie, rewalidację, rehabili-
tację leczniczą, terapię zajęciową
i logopedyczną, poradnictwo psy-
chologiczne, niezbędną w trakcie

zajęć opiekę pielęgnacyjną oraz cie-
pły posiłek (zupa przygotowywana
wspólnie przez personel i podopiecz-
nych).

Dyrektorem Ośrodka jest Patry-
cja Osińska, obecnie mieszkająca
w Gdańsku, ale jak sama mówi, ma
zamiar przeprowadzić się do naszej
gminy. Pani dyrektor skończyła 2
fakultety na Uniwersytecie Gdań-
skim – ochronę środowiska i pe-
dagogikę ogólną. Przez ostatnie 10
lat pracowała z osobami niepełno-
sprawnymi w Pomorskim Zarządzie
Okręgowym PCK w Gdańsku.

Obecnie w Ośrodku przebywa
12 podopiecznych (4 z Sobowidza, 3
z Pruszcza Gdańskiego, 1 z Mierze-
szyna, 1 z Kleszczewa, 1 z Pszczó-
łek, 1 z Przywidza i 1 z Łęgowa) –
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docelowo placówka ma objąć opie-
ką 25 osób z terenu naszej gminy
i powiatu gdańskiego.

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą
prowadzą specjaliści: pedagog spe-
cjalny, pomoc pedagogiczna, tera-
peutka zajęciowa, psycholog i reha-
bilitant. Dodatkowo jest opiekunka
do dzieci, która wykonuje prace
pielęgnacyjne.

Działalność Ośrodka finansowa-
na jest przede wszystkim z subwen-
cji oświatowej i przez Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej. Ponadto pla-
cówka może pozyskiwać środki od
sponsorów i starać się o dotacje
z różnych źródeł.

Podopieczni są dowożeni auto-
karem, dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych, na koszt
gmin, w których mieszkają.

Jak mówi dyrektor Ośrodka, pla-
cówka jest otwarta i przyjazna dla
podopiecznych i ich rodzin. Personel
tworzy swoistą wspólnotę i jest pe-
łen oddania swoim wychowankom.
Celem zespołu pracowników jest
stworzenie i realizowanie takiego
programu edukacyjnego i wycho-
wawczego, aby każdy podopieczny
czuł się zadowolony i żeby możliwie
wszechstronnie przygotować ich do
życia w społeczeństwie.

Placówka jest czynna w dni ro-
bocze w godzinach od 7.30 do 15.30.
Podajemy nr telefonów kontakto-
wych: 058 683 74 81 oraz komórko-
wy 600 324 689.

Stanisław Dziemiński

Pracownicy nowo otwartego ośrodka Caritasu w Trąbkach Wielkich z dyr. Patrycją
Osińską (druga do prawej).
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KRONIKA
nie tylko parafialna

5 marca chrzest św. w naszym ko-
ściele otrzymał Sebastian Krzysztof
Kapuściński, syn Hanny i Adama
z Trąbek Wielkich.

***

12 marca w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbyła się wystawa
sztychów Friedricha Dürera oraz
koncert „W kręgu muzyki Jana
Sebastiana Bacha”. Do oglądania
dzieł Dürera wprowadził i zachę-
cił Maciej Jackiewicz. W koncer-
cie muzyki barokowej można było
usłyszeć przede wszystkim dzieła
J. S. Bacha, m.in. „Arię na stru-
nie G”, „Suitę na flet i klawesyn”,
„Badineri” i „Menuet” z III su-
ity orkiestrowej h-moll w wykona-
niu Anny Sadłowskiej (skrzypce),
Emilii Ziemian (flet), Elżbiety Ku-
lińskiej (klawesyn) i organizatora
koncertu Janusza Beyera (kontra-
bas).

***

12 marca na scenie kameralnej
Teatru Muzycznego w Gdyni odbył
się premierowy koncert piosenek
Agnieszki Osieckiej zatytułowany
„Świat według Osieckiej”. Wyko-
nawcy z Teatru Junior w Gdyni,
indywidualnie i grupowo, zapre-
zentowali 26 piosenek tej autorki.
I pewnie nie byłoby o tym kon-
cercie wzmianki w „Kanie”, gdyby

nie udział w nim utalentowanej
Agnieszki Bąk z Trąbek Wielkich,
która oprócz występów grupowych,
w duecie z Piotrem Makowskim
wykonała piosenkę „Dookoła noc
się stała”. Wielu z nas („trochę”
starsza młodzież) zapewne pamię-
ta, że piosenkę tę w roku 1965
wylansowała Łucja Prus. Koncert
premierowy oraz dwa następne (14
i 15 marca) odbyły się przy pełnej
widowni, czemu trudno się dzi-
wić, ponieważ piosenki z tekstami
Agnieszki Osieckiej są bardzo po-
pularne i lubiane.

***

14 marca odbyła się II zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie sesji znalazły się m.in.
następujące tematy:

1) podjęto uchwałę w sprawie naj-
niższego wynagrodzenia w katego-
riach zaszeregowania dla pracow-
ników ośrodka pomocy społecznej.

2) podjęto uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki w wysokości
956 tys. zł na prefinansowanie
przebudowy i modernizacji ulic
w Trąbkach Wielkich: Sportowej,
Leśnej, części Pocztowej, Pasteura
oraz ulicy bez nazwy (pomiędzy
budynkiem Urzędu Gminy i pawi-
lonami handlowymi w kierunku do
Gimnazjum). Zadanie to o wartości
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Podczas koncertu piosenek Agnieszki Osieckiej w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Nowo ochrzczony Sebastian Krzysztof Kapuściński z rodzicami i chrzestnymi.
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1 mln 275 tys. zł, będzie reali-
zowane w bieżącym roku z wy-
korzystaniem środków „unijnych”
w wysokości 956 tys. zł, środków
z budżetu państwa w wysokości
127 tys. zł oraz z budżetu gminy
w wysokości 191 tys. zł.

3) uchwalono Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego wsi
Trąbki Wielkie, obejmujący prak-
tycznie całą miejscowość (obszar
o powierzchni ok. 490 ha). W gra-
nicach planu dużą część terenów
przeznaczono pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, ale są tak-
że tereny na prowadzenie działal-
ności gospodarczej (przemysł i usłu-
gi). Tekst Planu wraz z rysunkiem
będzie zamieszczony na stronie in-
ternetowej gminy Trąbki Wielkie
oraz wywieszony na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy.

4) powołano zastępcę kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Trąb-
kach Wielkich, którym z dniem
15 marca została Dorota Opałka.

5) podjęto uchwałę w sprawie
zmian budżetu Gminy Trąbki Wiel-
kie na rok 2006.

� Zwiększono plan dochodów
o kwotę 972 tys. zł

� Zwiększono plan wydatków
o kwotę 1 mln 123 tys. zł

Na zwiększenie planu dochodów
i wydatków największy wpływ ma
dofinansowanie przebudowy ulic
w Trąbkach Wielkich ze źródeł
zewnętrznych, o czym mowa w pkt
2). Poza tym dokonano przeniesień

nie mających wpływu na wielkość
budżetu. Różnicę między dochoda-
mi i wydatkami w kwocie 150 tys. zł
pokrywa się tzw. wolnymi środka-
mi.

6) uchwalono „Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie gminy Trąbki Wielkie”.

7) Kierownik Posterunku Policji
w Trąbkach Wielkich Tomasz Wło-
chowski omówił stan bezpieczeń-
stwa oraz statystykę przestępstw
w 2005 roku w naszej gminie. Ogó-
łem popełniono 105 przestępstw.
Wykrywalność ogólna tych prze-
stępstw wyniosła ok. 50 %, przy
czym wykrywalność kradzieży wy-
niosła ok. 30 %, a kradzieży z wła-
maniem – ok. 13 %. Ponadto poli-
cjanci zatrzymali 49 nietrzeźwych
kierujących, nałożyli ponad 500
mandatów za wykroczenia porząd-
kowe oraz odwieźli 40 nietrzeźwych
do Izby Wytrzeźwień w Gdańsku.

8) Na sesję przybyli także przedsta-
wiciele KRUS Oddział w Gdańsku.
Omówili oni zasady opłacania skła-
dek emerytalnych przez rolników,
którzy jako sołtysi, na podstawie
umowy-zlecenia, otrzymywali wy-
nagrodzenie z budżetu gminy za
pobór podatków. Zastępca dyrek-
tora Oddziału Gdańskiego KRUS
Stefan Skonieczny odpowiadał tak-
że na pytania sołtysów i radnych
w innych sprawach związanych
z ubezpieczeniem rolników.

Opracował S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2006

1. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Karoliny Kózkówny,
p. Karcza

2. Za śp. Kazimierza
Stanolewicza, godz. 730

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

(Czerniewo)
Za śp. Janinę Awiniak
(7. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Gertrudę, Zygmunta
i Andrzeja Świeczkowskich,
godz. 1800

3. Za śp. Ryszarda Kruka
4. Dziękczynna i o błogosławień-

stwo Boże dla Stanisława
Nowaka z okazji 80. urodzin

5. Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira Kusajów
Za śp. Piotra Cieszyńskiego
(7. rocznica śmierci)
(Czerniewo)

6. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlitwa o powołania
kapłańskie i zakonne, Msza św.
za śp. Antoniego Rychlickiego
(30. dzień od śmierci)

7. Pierwszy piątek miesiąca,
modlitwa przebłagalna za
grzechy parafian, Msza św.
dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira
Panikowskich

8. Za śp. Gerarda, Helenę, Karola
i Pawła Lewandowskich

9. Za śp. Jana, Stanisławę
i Stefana Papisów oraz
Antoniego, Józefę i Stanisława
Madejów, godz. 730

Za śp. Annę i Leona Zulewskich
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Kazimierza Ogórka
(10. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Annę Sokołowską,
godz. 1800

10. Za śp. Grzegorza Ogórka
Za śp. Witolda Kosińskiego

11. Za śp. Alberta Czerwińskiego
Za śp. Zygmunta i Kazimierza
Dubiellów, Stanisława,
Katarzynę i Józefa Drągów
oraz Romana Jaszczyka

12. Za śp. Gertrudę Brembor
Za śp. Aleksandra, Waleskę
i Adama Bławatów

13. Wielki Czwartek – za parafian
14. Wielki Piątek – Mszy św. nie

odprawia się (liturgia słowa
i adoracja krzyża)

15. Wielka Sobota – za parafian,
godz. 2200

16. Wielkanoc – za śp. Jana i Łucję
Kaszubów, godz. 730

Za śp. Gertrudę Dończyk,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 1100

Za śp. Alfonsa Macha
(3. rocznica śmierci), godz. 1800

17. Za śp. Metę Cymermann
(10. rocznica śmierci), godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Kowalczyków i Cesarczyków,
godz. 900 (Czerniewo)
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Za śp. Leokadię, Leona
i Jerzego Wolfów oraz zmarłych
z rodziny Kielasów, godz. 1100

Za śp. Franciszka Jaszewskiego,
godz. 1800

18. Za śp. Alberta Czerwińskiego
19. Za śp. Grzegorza Ogórka
20. Za śp. Bogdana Gdańca

(3. rocznica śmierci)
21. Za śp. Adama Czeczorę

(2. rocznica śmierci)
22. Za śp. Teresę i Michała

Bębenków
23. Za śp. Martę, Annę Urszulę

i Leona Kinder, godz. 730

W intencji maturzystów,
godz. 1100

W intencji Ireny i Jerzego,
godz. 1230 (Czerniewo)
Dziękczynna w 70-lecie urodzin
Heleny Formelli, z int. róży
św. Magdaleny, godz. 1800

24. Za śp. Pelagię Bławat
25. Za śp. Gertrudę Brembor
26. Za śp. Grzegorza Ogórka
27. Za śp. Alberta Czerwińskiego
28. Dziękczynna w 70-lecie urodzin

Teresy Rogall, z int. róży
św. Katarzyny

29. Za śp. Józefa Tkaczyka
i zmarłych z tej rodziny oraz
dziękczynna w 6. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Joanny i Jana Reców

30. Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa Ireny
i Zygmunta Kielasów, z int.
synów, godz. 730

Za zmarłych z rodziny Grallów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Gertrudę Brembor,
godz. 1100

Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 1800
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
10 kwietnia pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
Julia Dominika Jasińska i Adrian Tomasz Wilczewski

Rocznice sakramentu małżeństwa
24 kwietnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Adriana Tarnowskich
26 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Daniela Kozikowskich
15 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Olgi Leszka Żukowskich
21 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki i Andrzeja Wołoszyków
27 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji i Tomasza Jasińskich
6 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Sławomira Kusajów
25 kwietnia: 19. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Jerzego Ptachów
19 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Marioli i Krzysztofa Bugów
18 kwietnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Hanny i Jana Kulwikowskich

ODESZLI DO PANA

26 lutego: zmarł w wieku 80 lat śp. Witold Kosiński z Trąbek Wielkich
5 marca: zmarł w wieku 67 lat śp. Andrzej Pniss z Czerniewa
6 marca: zmarł w wieku 65 lat śp. Antoni Rychlicki z Trąbek Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


