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Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże.

Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.



PODSUMOWANIE ROKU 2006 W PARAFII

Po zakończeniu kolędy, podczas
zimowych ferii odbyłem pielgrzym-
kę na Jasną Górę i do sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. Prosiłem o szczególne łaski
i błogosławieństwo dla planowane-
go remontu naszego kościoła, który
rozpoczął się w maju zaraz po uro-
czystości I Komunii świętej.

***
Podczas Wielkiego Postu, w jego

pierwszą niedzielę, przybył zapro-
szony wicedyrektor Caritas archi-
diecezjalnej ks. Wojciech Tychnow-
ski, by przybliżyć nam ideę i cele
oraz formy pracy Caritas parafial-
nej. Był to początek, jakby zalążek
tworzenia parafialnej Caritas, któ-
rej dotąd u nas nie było. Myślę,
że dzięki Bożej dobroci i inicjaty-
wie wspaniałych wiernych parafian
została założona Caritas parafialna
licząca prawie 20 członków i włą-
czona oficjalnie do Caritas archidie-
cezjalnej. Swoją działalność rozpo-
częła akcją charytatywną w Wielką
Sobotę, wręczając skromne pacz-
ki świąteczne potrzebującym pa-
rafianom. Kolejny jej sukces to
festyn na stadionie, stroiki pod-
czas odpustu, Mikołaj dla dzieci
i paczki świąteczne z okazji Bo-
żego Narodzenia. Wyrażam gorą-
ce podziękowanie członkom naszej
Caritas za wielki zapał, inicjatywy
i bezinteresowną pracę w szukaniu
funduszy na prowadzenie działal-
ności. Dziękuję wszystkim, którzy
ich wspierają.

***
Gdy ustąpiły mrozy, rozpoczęła

się praca przy adaptacji tzw. her-
baciarni w podwórzu plebanii na
pomieszczenia mieszkalne. Obec-
nie są tam dwa pokoje z dwiema
łazienkami i ciepłą wodą. Pod-
czas rekolekcji oazowych może tam
przebywać 8 osób. Są to pokoje na
lato, bo brak w nich ogrzewania.

W trzecią niedzielę Wielkiego
Postu Żywy Różaniec został posze-
rzony do 20 członków w każdej
róży, zgodnie z obecną liczbą ta-
jemnic Różańca, po wprowadzeniu
przez papieża Jana Pawła II ta-
jemnic światła. Niestety z braku
funduszy nie ma jeszcze obrazów
tajemnic światła w kaplicach na
terenie drogi różańcowej.

***
W piątą niedzielę Wielkiego Po-

stu w czerniewskim kościele po
raz kolejny odbyła się uroczystość
dla wyproszenia łaski rychłej be-
atyfikacji Jana Pawła II. Była to
uroczystość zorganizowania przez
władze naszej gminy. W uroczystej
Mszy św. wzięli udział wójt Bła-
żej Konkol, przewodniczący Rady
Gminy Józef Sroka, radni, dyrekto-
rzy szkół naszej gminy z pocztami
sztandarowymi, poczty sztandaro-
we jednostek straży pożarnej, soł-
tysi. Podczas Mszy św. koncelebro-
wanej przez księży z terenu gminy
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homilię o Janie Pawle II z wiel-
kim zapałem wygłosił ks. kanonik
Gerard Borys – wicedziekan z Mie-
rzeszyna. Powstała inicjatywa, aby
tego rodzaju uroczystość ponawiać
każdego roku.

***
W tym roku po raz pierwszy

w Niedzielę Palmową odbyła się
Droga Krzyżowa ulicami Trąbek
Wielkich, od kościoła do kapli-
cy Miłosierdzia Bożego, z udzia-
łem władz gminnych i leśnictwa,
bowiem po jej zakończeniu przy
kaplicach różańcowych został po-
sadzony dąb z owoców najstarszego
dębu w Polsce, poświęconych przez
papieża Jana Pawła II z okazji
pielgrzymki leśników polskich do
Rzymu w 80-rocznicę lasów pań-
stwowych. W posadzeniu udział
wzięli: nadleśniczy z Kolbud, leśni-
czy z Trąbek Wielkich Jan Gryń,
wójt Błażej Konkol i przewodniczą-
cy Rady Gminy Józef Sroka.

***
W niedzielę Miłosierdzia Boże-

go, 23 kwietnia w Czerniewie odbył
się odpust z udziałem ks. kanoni-
ka Gerarda Borysa z Mierzeszyna
i ks. proboszcza Kazimierza Glamy
z Postołowa.

***
W pierwszą niedzielę maja swo-

ją uroczystość przeżywały dzieci
klas II, które w liczbie 38 po raz
pierwszy przystąpiły do Komunii
św. Towarzyszyła tej uroczystości
wspaniała słoneczna pogoda.

***

Po uroczystości I Komunii św.
przystąpiliśmy do odnowienia na-
szej sanktuaryjnej świątyni. Pra-
ca polegała na zbiciu starych,
zwietrzałych tynków, wyrównaniu
ścian, położeniu na nich siatki
nylonowej, cekolowaniu i malowa-
niu. Zostały też wymienione szyby
w oknach, tam gdzie były pęk-
nięcia, uszczelniony i pomalowany
sufit kościoła. Na chórze została
wymieniona wykładzina i położona
wygłuszająca podłoga. Wszystkie
ławki na chórze i w kościele, które
były już mocno zdewastowane, zo-
stały oszlifowane, usunięto części
zaatakowane przez owady i na no-
wo, wraz z podłogą, polakierowano.

Cały kościół na zewnątrz został
zakonserwowany. Usunięto zwie-
trzałą zaprawę w fugach i położo-
no nowe fugi. Zostały wymienione
zniszczone lub uzupełnione braku-
jące cegły i całość zaimpregnowano.

Również na dachu kościoła zo-
stały naprawione drabinki śnie-
gowe i wyprostowany krzyż na
wieży kościoła. Całość prac trwała
do końca listopada. Wielka wil-
goć w powietrzu i brak słońca nie
pozwoliły na renowację zakrystii,
remont zakrystii chciałbym prze-
prowadzić wiosną, gdy już pozwolą
na to warunki pogodowe. Obecnie
trwa renowacja głównego ołtarza.

***
W czerwcu z udziałem zapro-

szonych księży obchodziliśmy uro-
czyście kolejną rocznicę korona-
cji cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej.

***
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W czerwcu zapoczątkowaliśmy
w naszym sanktuarium nabożeń-
stwo fatimskie, które w wielu ko-
ściołach, zwłaszcza w sanktuariach,
odprawiane jest od maja do paź-
dziernika13 dnia każdego miesiąca.
Centralnym punktem tych nabo-
żeństw jest procesja eucharystycz-
na z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
W naszym sanktuarium rozpoczęli-
śmy te nabożeństwa od 13 czerwca.
Mamy też feretron Matki Bożej Fa-
timskiej używany podczas procesji.

***
Coraz więcej grup przybywa do

naszego Domu Pielgrzyma w celu
odprawienia rekolekcji oazowych,
dni skupienia bądź konwiwen-
cji neokatechumenalnych. Okazuje
się, że jest już daleko znany i ci,
którzy tu przybywają chwalą sobie
pobyt u nas i dobre wyżywienie.
Przez całe wakacje Dom Pielgrzy-
ma był dobrze wykorzystany. Słu-
żymy też tym, którzy chcieliby
urządzić poczęstunek z okazji po-
grzebu, jubileuszu czy I Komunii
świętej.

***
W sierpniu do pracy duszpaster-

skiej u nas został skierowany ks.
kanonik Adam Kroll, dotychczaso-
wy proboszcz parafii św. Barbary
w Gdańsku. Ks. kanonik jest ar-
chidiecezjalnym duszpasterzem oa-
zowym Ruchu Światło-Życie. Dzię-
kuję ks. kanonikowi, że wybrał
sobie Trąbki Wielkie na siedzibę
ruchu oazowego. Życzę mu długo-
letniej owocnej pracy przy naszym
sanktuarium. Dopiero w grudniu

przystąpiono do przygotowania ks.
kanonikowi mieszkania na naszej
plebanii. Będzie mieszkał w pokoju
gdzie przed laty odbywały się lekcje
religii.

***
Wielkim wydarzeniem był ko-

lejny Tygodniowy Odpust, obcho-
dzony w dniach 3–10 września.

W niedzielę 3 września sumę od-
pustową rozpoczynającą tygodnio-
we uroczystości odprawił ks. biskup
senior Zygmunt Pawłowicz. Bardzo
polubił nasze sanktuarium. To z je-
go inicjatywy i dzięki jego finanso-
wemu wsparciu została pozłocona
nasza zabytkowa monstrancja. Bóg
zapłać, księże biskupie!

Arcypasterz gdański przybył do
nas w sobotę Tygodnia Odpusto-
wego i przewodniczył Mszy św.
koncelebrowanej przez kapłanów
przybyłych w pielgrzymce do na-
szego sanktuarium, by Matce Bożej
zawierzyć nowy rok pracy kateche-
tycznej.

Natomiast uroczystej sumie od-
pustowej przewodniczył ks. bp Ry-
szard Kasyna. Do tradycji należy
już łączenie tej Mszy św. z dziękczy-
nieniem za plony, w którym uczest-
niczą władze wojewódzkie, powia-
towe, samorządowe i z dziedziny
rolnictwa. W organizację tej uro-
czystości włącza się nasza gmina,
zwłaszcza w popołudniowy festyn
na stadionie oraz nasze gimnazjum
– w przyjęcie zaproszonych gości.

***
Należałoby tu jeszcze wspo-

mnieć przyjęcie Gdańskiej Pieszej
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pielgrzymki na Jasną Górę, w któ-
re włącza się wielu parafian, oraz
nasze dwie pielgrzymki do Wil-
na, w kwietniu i październiku.
Dodatkowo, prywatnie byłem tam
w sierpniu. Cieszę się, że dane mi
było w lipcu odbyć pielgrzymkę do
grobu św. Ojca Pio w San Giovanni
Rotondo, do Rzymu i na Monte
Cassino.

***
Kończąc, wyrażam głębokie po-

dziękowanie Bogu oraz Bożej i na-
szej Matce za wszystko, co udało

się wykonać w tym minionym ro-
ku. Dziękuję Wam drodzy Parafia-
nie za Waszą ofiarność, której nie
szczędzicie na renowację naszego
sanktuarium. Dziękuję wszystkim,
którzy zbierają na ten cel ofiary.
Dziękuję też wszystkim współpra-
cującym dla rozwoju naszego sank-
tuarium. Niech Jezus wszystkim
wynagrodzi, a Maryja wstawia się
za Wami u Syna.

Ks. Edward Szymański

***

Droga Rodzino Parafialna
Razem z księdzem kanonikiem

Adamem składamy Wam Drodzy
Parafianie serdeczne życzenia bo-
żonarodzeniowe i noworoczne. Ży-
czymy Wam pokoju serc, duchowej
radości: chorym zdrowia, samot-
nym pocieszenia od bliskich, bez-
robotnym pracy, rodzinom trwało-
ści, dzieciom i młodzieży postępów
w nauce i wzrastania w wierze.

Wyrażam też gorące podzięko-
wania za wielką Waszą ofiarność,
dzięki niej został odnowiony ko-
ściół sanktuaryjny wewnątrz i na
zewnątrz. Od maja do grudnia pra-
cowało przy nim od czterech do
sześciu pracowników. Dziękuję ofia-
rodawcom i zbierającym ofiary jak
i panom pracującym z wielkim po-
święceniem. Czeka nas jeszcze bu-
dowa ołtarza polowego i przebudo-
wa terenu Drogi Krzyżowej oraz
dokończenie kaplic poświęconych
Tajemnicom Światła.

Wchodzimy w dwudziestolecie
koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej. Proszę Drogich
Parafian o gorliwą modlitwę różań-
cową i praktykowanie pierwszych
sobót fatimskich.

Proszę o rozbudzanie potrzeby
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu i udziału w nowennach ku czci
Matki Bożej. Niech praktyką będzie
uroczyste obchodzenie rocznic ro-
dzinnych połączonych z Mszą św.
z okazji l. rocznicy chrztu dziecka,
18. rocznicy urodzin dziecka, jubile-
uszy małżeńskich i rocznic odejścia
do wieczności swoich bliskich.

Życzymy Wszystkim obfitych
łask Bożych. Modlimy się za Was
codziennie wspólnie z księdzem ka-
nonikiem Adamem.

Oddani Wam całym sercem

Ks. Edward Szymański
Ks. Adam Kroll
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2007

7 stycznia: Święto Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7
Dz 10,34–38
Łk 3,15–16.21–22

Na początku było Słowo (J 1,1).
Kiedy spotyka nas coś trudnego,

czego nie rozumiemy, gdy przycho-
dzi cierpienie, śmierć, upokorzenie,
wtedy powiedzmy sobie, że na po-
czątku był Bóg. Dalszy ciąg wydaje
się może niezrozumiały, ale myśl,
że na początku był Sens Boży, była
Myśl Boża – wszystko rozjaśnia.
Wtedy człowiek inaczej oddycha,
już wie, o co chodzi. Chociaż nie
rozumie, co go spotyka, to jednak
wie, że wszystko zaczęło się od
Boga, więc nie może iść w złym
kierunku. Bóg zsyła cierpienie po
to, żeby nas doświadczyć, uczynić
bardziej wytrzymałymi na ciosy.

Jezus przyszedł na świat jako
prawdziwy Człowiek, nie przestając
być Bogiem. Mamy trzymać się
Boga, idąc za Jezusem Jego ludzką
drogą.

14 stycznia: 2. Niedziela
zwykła

Iz 62,1–5
1 Kor 12,4–11
J 2,1–12

A kiedy zabrakło wina, Matka Je-
zusa mówi do Niego: „Nie mają już
wina” (J 2,3).

Na weselu w Kanie spotykamy
się z Matką Boską – nauczyciel-
ką modlitwy wstawienniczej. Nie
prosi, nie dziękuje. Przedstawia Je-
zusowi to, czego zabrakło.

Żebyśmy nie tylko prosili i dzię-
kowali, ale przedstawiali Bogu to,
co nas boli, niepokoi, to z czym
nie możemy sobie dać rady. On to
wszystko przemieni.

Wtedy Matka Jego powiedziała
do sług: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie” (J 2,5).

Samo zwrócenie się do Jezusa
jest już modlitwą. Do nas należy
trud wykonania pracy. Cierpliwe
dźwiganie wody do stągwi, choć-
by wydawało się to niepotrzebne.
Tymczasem Pan Jezus zamienia
nam wodę w wino.

21 stycznia: 3. Niedziela
zwykła

Ne 8,1–4a.5–6.8–10
1 Kor 12,12–14.27
Łk 1,1–4;4,14–21

Podano Mu księgę proroka Izaja-
sza. Rozwinąwszy księgę, natrafił
na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie; abym
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
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obwoływał rok łaski od Pana” (Łk
4,17 – 19).

„Duch Pański spoczywa na
Mnie” – przeczytał Pan Jezus o so-
bie, ale Duch Święty spoczywa tak-
że na każdym z nas. Tajemnica
chrztu świętego jest tak niezwy-
kła, że przyszła spoza nas (podobno
najważniejsze przychodzi w czasie
naszej nieświadomości, wprost od
Boga).

Pierwszym naszym powołaniem
jest powołanie chrześcijanina, a po-
tem dopiero powołanie lekarza, na-
uczyciela, wychowawcy.

Ubogim jest nie tylko ten, kto
nie ma pieniędzy. Biedakiem jest
ten, kto ma samochód, dolary, do-
mek na lepsze czasy, a brak mu
serca, przyjaźni, wiary. Są biedacy,
którym wydaje się, że życie im się
nie udało, a ich praca jest bezuży-
teczna. Życie trudne i w naszych
oczach zmarnowane może być wy-
pełnieniem Bożych planów.

28 stycznia: 4. Niedziela
zwykła

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

Zaprawdę, powiadam wam: Żaden
prorok nie jest mile widziany w swo-
jej ojczyźnie (Łk 4,24).

Kiedy słyszymy o proroku, stoi
nam w pamięci cała galeria pro-
roków z długim i chudym Janem
Chrzcicielem, z Eliaszem, zawsze
w towarzystwie kruka, w wozie
ognistym jak w pojeździe między-
planetarnym.

Spróbujmy jednak odnaleźć pro-
roków nie tylko w Biblii, ale w na-
szym rodzinnym domu, w najbliż-
szym otoczeniu, przy wspólnym sto-
le. Są z nami na co dzień, czasem
grają nam na nerwach, potrącamy
ich jak popychadła, zapominamy, że
mają dusze, swoje cierpienia, sa-
motność. Jeżeli zdarzy się, że nie-
oczekiwanie powiedzą nam prawdę
w oczy, gotowi jesteśmy zrzucić ich
ze schodów.

Czekamy na grzmiących proro-
ków, a omijamy cichych.

Na te słowa wszyscy w synago-
dze unieśli się gniewem. Porwali
Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili aż na stok góry, na
której ich miasto było zbudowane,
aby Go strącić. On jednak prze-
szedłszy pośród nich oddalił się (Łk
4,28 – 30).

Podobno gdy cud siedzi po cichu
i nie udaje cudu, to naprawdę jest
wielkim cudem.

Ludzie wzburzeni, rozwściecze-
ni tym, że Mesjasz przychodzi do
pogan, a nie do nich, chwycili Je-
zusa, wywlekli na górę, aby Go
strącić. I nagle Jezus „przeszedłszy
pośród nich oddalił się”.

Mówimy o cudzie Przemienienia
Pańskiego, kiedy Jezus ukazał się
w aureoli swojej wielkości, tu jednak
stał się chyba jeszcze większy cud.
Również na górze, nieprzemieniony
Jezus w szarym płaszczu, szarych
sandałach, zakurzony, przechodzi
nagle poprzez nienawiść ludzką.

Cóż to za cud przejść przez
gniew bez zmrużenia oka!

Ks. Jan Twardowski
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PLAN KOLĘDY

1 stycznia, poniedziałek,
godz. 13.30: Kleszczewo
a) od p. Wilków do leśniczówki
b) od p. Richertów do szkoły
(włącznie)

2 stycznia, wtorek, godz. 14.00:
Ełganowo, ul. Asfaltowa
a) od p. Filanów
b) od p. Dziekońskich

3 stycznia, środa, godz. 14.30:
Ełganowo, ul. Asfaltowa
a) od sklepu przy figurze
b) od p. Kotulów (potrzebny
pojazd)

4 stycznia, czwartek, godz. 17.00:
Ełganowo, ul. Macierzy
Szkolnej
a) od p. Pikuli
b) od p. Czerniewskich

5 stycznia, piątek, godz. 18.00:
Ełganowo, ul. Szkolna (prawa
strona)
a) od p. Zittermanna
b) od p. Kinder

6 stycznia, sobota, godz. 11.30:
Ełganowo, ul. Szkolna (lewa
strona) oraz ul. Łąkowa
a) od p. Czerwińskiej
b) od szkoły

7 stycznia, niedziela, godz. 13.30:
Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
(bez bloku nr 1)
a) od p. Kopickich
b) od p. Tkaczyków

8 stycznia, poniedziałek,
godz. 14.30: Trąbki Wielkie,

ul. Sportowa (bez bloku SKR)
oraz ul. Leśna
a) od p. Świerczków
b) od p. Ziemianów

9 stycznia, wtorek, godz. 14.30:
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska
(cała)
a) od p. Marciniaków
b) od p. Niedźwieckich

10 stycznia, środa, godz. 14.30:
Trąbki Wielkie,
ul. Pawłowskiej
a) od p. Franciszka Preussa
b) od p. Dyksów

11 stycznia, czwartek, godz. 14.30:
Trąbki Wielkie,
ul. Pawłowskiej
a) od p. Raczkowskich
b) blok „Nadzieja”
oraz ul. Krótka
(ok. godz. 20.00)

12 stycznia, piątek, godz. 14.30:
Trąbki Wielkie, blok SKR
a) I klatka
b) II klatka
oraz ul. Polonii Gdańskiej (do
cmentarza)
a) od p. Kęsych
b) od p. Głowackich

13 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa
a) bloki
b) „kasary”

14 stycznia, niedziela, godz. 13.30:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa
(stare budownictwo, bez
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„ośmioraka”)
a) od p. Gorzyńskich
b) od p. Kusz

15 stycznia, poniedziałek,
godz. 14.30: Trąbki Wielkie,
ul. Pasteura, ul. Ełganowska,
ul. Jodłowa, ul. Pawłowskiej
(od p. Wójcik)

16 stycznia, wtorek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, ul. Jaworowa,
ul. Głogowa, ul. Grabowa,
ul. Jarzębinowa

17 stycznia, środa, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, ul. Bukowa,
ul. Kasztanowa, ul. Akacjowa,
ul. Topolowa, ul. Polonii
Gdańskiej (za cmentarzem)

18 stycznia, czwartek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, ul. Jesionowa,
ul. Dębowa, ul. Lipowa,
ul. Klonowa

19 stycznia, piątek (kolęda ks.
arcybiskupa w parafiach
naszego dekanatu),
godz. 18.30: Trąbki Wielkie,
ul. Brzozowa, ul. Świerkowa,
ul. Sosnowa

20 stycznia, sobota, godz. 10.00:
Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa 1,
ul. Parkowa („ośmiorak”)

21 stycznia, niedziela, godz. 14.00:
rodziny nowo zamieszkałe,
które poproszą o kolędę

Uwagi kolędowe

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

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

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

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

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

6. Ofiary kolędowe przeznaczam na budowę ołtarza polowego i za ich
złożenie z góry składam wszystkim parafianom serdeczne „Bóg zapłać”.

Ks. Edward Szymański
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FORMACJA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

„Veni Creator Spiritus!
Przybądź, Duchu Stworzy-
cielu! Za sprawą Ducha
Świętego, drodzy małżon-
kowie, staliście się jedno-
ścią dwojga. Siłą jednoczącą
jest miłość, która dojrzewa-
ła w sercach i postanowieniach,
wyraziła się przed ołtarzem, kie-
dy na słowo kapłana, zachęcające
do wypowiedzenia zgody, szczodrej
i ostatecznej, odpowiedzieliście oby-
dwoje «tak» i obdarzyliście się wza-
jemnie poświęconymi obrączkami,
symbolem waszej wierności w mi-
łości.

Miłość kształtuje się w człowie-
ku, ogarnia ciało i duszę, dojrzewa
w sercu i woli: ażeby miłość była
«ludzka», winna obejmować osobę
w jej całości fizycznej, psychicznej
i duchowej. Równocześnie «miłość
Boża rozlana jest w sercach na-
szych przez Ducha Świętego, który
został nam dany» (Rz 5,5).

Od dnia waszego ślubu trwa
wzajemne przenikanie się jednej
i drugiej miłości: tak więc mi-
łość Boża przenika miłość ludzką
dając jej nowy wymiar: czyni ją
głęboką, czystą i hojną, rozwija
ją w kierunku pełni, szlachetno-
ści, uduchawia ją, czyni gotową do
poświęceń i wyrzeczeń, a jedno-
cześnie sprawia, że wydaje owoce
pokoju i radości. Poprzez tę mi-
łość stanowicie jedność w Bogu:

Communio personarum.
Stanowicie jedność «dwoj-
ga zgromadzonych w Je-
go imię» – i On pośrodku
was (Mt 18,20). Taka jed-
ność w Chrystusie niejako
spontanicznie szuka wyra-

zu w modlitwie”.
Powyższe słowa, zachęcające do

kształtowania szlachetnej miłości,
wypowiedział Jan Paweł II do człon-
ków ruchu Focolari w 1981 roku.
Dotyczą one każdego chrześcijań-
skiego małżeństwa, które pragnie
w sposób dojrzały realizować swoje
powołanie oraz być żywą komórką
Kościoła.

***
Ruch Światło-Życie obejmuje lu-

dzi różnego wieku i powołania. Cel
i program Ruchu wyrażają najkró-
cej greckie słowa ΦΩΣ (światło,
czyt. „fos”) i ZΩH (życie, czyt.
„zoe”), wpisane w znak krzyża
(por. logo na górze strony) i formu-
ła „Światło-Życie”, oznaczająca jed-
ność światła danego od Boga i życia,
czyli świadectwo chrześcijańskiego
życia. Sprawcą tej jedności – jak
wierzymy – jest Duch Święty. On
sprawia, że światło rozumu, świa-
tło sumienia, światło słowa Bożego,
światło Chrystusa jako wzoru oso-
bowego i światło Kościoła w formo-
waniu dojrzałych chrześcijan rodzi
nowego człowieka we wspólnocie
Kościoła
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Formacja podstawowa w Ruchu
Światło-Życie jest oparta na „Ob-
rzędach chrześcijańskiego wtajem-
niczenia dorosłych” i rozpoczyna
się od ewangelizacji (indywidualnej
bądź przez rekolekcje ewangeliza-
cyjne lub stopnia podstawowego)
prowadzącej do przyjęcia Jezusa
Chrystusa jako swego Pana i Zba-
wiciela (Oaza Nowego Życia I stop-
nia) i do włączenia się w gru-
pę formacyjną uczniów Chrystusa.
Pierwszy etap deuterokatechume-
natu realizowany według „Drogo-
wskazów Nowego Człowieka”, czyli
„Dziesięciu kroków ku dojrzało-
ści chrześcijańskiej”, prowadzi do
uczestnictwa w Oazie Nowego Życia
II stopnia. Rozpoczęta w niej inicja-
cja liturgiczna jest kontynuowana
w drugim etapie formacji, w któ-
rym istotnym elementem jest prze-
życie Triduum Paschalnego w for-
mie rekolekcji i odnowa przymierza
chrztu świętego. Trzeci etap for-
macji – mistagogiczny – obejmuje
pogłębienie eklezjologiczne (Oaza
Nowego Życia III stopnia) i odkry-
wanie swojego miejsca w Kościele
w różnorakiej posłudze diakonijnej.

Na każdym z etapów formacja
odbywa się przez systematyczną in-
dywidualną pracę uczestnika, przez
cotygodniowe spotkania w małej
grupie z animatorem oraz przez
uczestnictwo w dniach wspólno-
ty Ruchu. Cechą charakterystyczną
tej formacji jest wychowanie do
liturgii i przez liturgię. Na tym
fundamencie oparte są szczegółowe
programy formacyjne odpowiednie
dla wieku i stanu.

Małżeństwa Domowego Kościo-
ła Ruchu Światło-Życie realizują
duchowość małżeńską zaczerpnię-
tą z charyzmatu Equipes Notre
Dame, której celem jest wzajemne
uświęcanie się małżonków, tworze-
nie jedności małżeńskiej i realizo-
wanie katechumenatu rodzinnego.

Formacja Domowego Kościoła
jest realizowana zarówno w oparciu
o system pracy Equipes Notre Da-
me jak i Ruchu Światło-Życie. Łączy
się to z przyjęciem zobowiązań opi-
sanych w „Zasadach Domowego
Kościoła Ruchu Światło-Życie”.
Dokument ten reguluje zasady dzia-
łania Domowego Kościoła w ramach
Ruchu Światło-Życie.

Na poszczególnych stopniach
oazy rekolekcyjnej, a zwłaszcza
na I stopniu, formacja małżon-
ków poszerzona jest o zagadnienia
dotyczące duchowości małżeńskiej
i życia rodzinnego, na II stopniu
także o tzw. liturgię rodzinną, a na
III stopniu o budowanie wspólnoty
w aspekcie wspólnoty małżeńskiej
i rodzinnej w Kościele.

Podstawowa praca formacyjna
małżonków odbywa się w rodzinie,
w comiesięcznych spotkaniach krę-
gu rodzin oraz przez uczestnictwo
w dniach wspólnoty Ruchu. Ważną
rolę w formacji Domowego Kościoła
spełniają odbywające się w ciągu
roku kilkudniowe rekolekcje, zwa-
ne Oazą Rekolekcyjną Animatorów
Rodzin.

Dla młodszych grup wiekowych
Ruch Światło-Życie proponuje for-
mację w Oazie Dzieci Bożych i Oazie
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Nowej Drogi, kontynuowaną w cią-
gu roku zasadniczo w zespołach
służby liturgicznej. Formacja ta ma
dostosowany do wieku charakter
deuterokatechumenalny i oparta
jest na idei dziecięctwa Bożego,
przeżywanego w relacji do Boga
Ojca przez Syna w Duchu Świętym.

***
Rezultatem formacji podstawo-

wej członków Ruchu jest świado-
mość odpowiedzialności za sprawy
Kościoła i świata, która wyraża się
w podejmowaniu służby na rzecz
Ruchu i wspólnot lokalnych. Z po-
czucia odpowiedzialności za losy
Narodu wyrosła Krucjata Wyzwole-
nia Człowieka. Osoby podejmujące
posługę w Ruchu określa się mia-
nem Diakonii Ruchu Światło-Życie.
Ze względu na teren działania wy-
różnia się diakonie centralne, fi-
lialne, diecezjalne, rejonowe i para-
fialne. Różne dziedziny działalności
Ruchu rodzą potrzebę powstawania
na każdym szczeblu terytorialnym
diakonii podejmujących posługę na
rzecz jedności, ewangelizacji, miło-
sierdzia, wyzwolenia, życia, deute-
rokatechumenatu, oaz rekolekcyj-
nych, Domowego Kościoła, liturgii,
modlitwy, wspólnot lokalnych oraz
innych. Diakonie te gromadzą oso-
by wszystkich stanów.

Działanie Diakonii Ruchu
Światło-Życie określają następujące
zasady:

a) kolegialności, zgodnie z którą
służba na każdym szczeblu musi
być sprawowana zespołowo;

b) pomocniczości, zgodnie z nią
zadania, które mogą być wykonane

na niższym szczeblu odpowiedzial-
ności, nie muszą być przekazywane
w górę;

c) solidarności, zgodnie z któ-
rą wszyscy czują się współodpowie-
dzialni za wszystkie sprawy, chociaż
w ramach organizacji pracy każdy
ma wyznaczone swoje zadanie.

W roku Wielkiego Jubileuszu
2000 Konferencja Episkopatu Pol-
ski powołała stowarzyszenie „Dia-
konia Ruchu Światło-Życie”. Stowa-
rzyszenie to nie zastępuje Ruchu,
jest jedynie prawną formą organi-
zacji jego diakonii powołaną w tym
celu, aby Ruch Światło-Życie mógł
lepiej służyć swoim charyzmatem
budowaniu Kościoła i pełnieniu je-
go misji w świecie.

***
Małżeństwa RDK pragną uka-

zywać sobie nawzajem i innym
małżeństwom, nie związanym z ru-
chem, piękno i świętość miłości
małżeńskiej, które odkrywają przed
nimi dokumenty Kościoła; że jest
ona miłością osobową, której istotą
jest wolne, nieodwołalne i wzajemne
oddanie się osób, że tylko taka mi-
łość tworzy fundament małżeńskiej
i rodzinnej wspólnoty.Ta miłość oso-
bowa w małżeństwie jest sakramen-
tem, czyli znakiem większej miłości
Chrystusa wobec Kościoła oraz zna-
kiem włączenia się do tej miłości.
Jest z istoty swej płodna w porząd-
ku naturalnym i nadprzyrodzonym.
A rodzina jest podstawową komór-
ką i znakiem Kościoła – Wspólnoty,
jest małym Kościołem – eklezjolą.

Ks. Adam Kroll

12



LIST EPISKOPATU POLSKI
NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY

„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1 Kor 1,26)

Liturgia dzisiejszego święta kie-
ruje naszą myśl i serce do domu
Najświętszej Rodziny: Jezusa, Ma-
ryi i Józefa w Nazarecie, gdzie
Pan Jezus spędził lata dziecięce
i młodzieńcze. Tutaj kształtowały
się szczególne relacje między Jezu-
sem, Maryją i Józefem. W Ewangelii
słyszeliśmy, że gdy Jezus miał lat
dwanaście, udali się wspólnie do
Jerozolimy na święto Paschy. Kie-
dy wracali, Rodzice nie zauważyli,
że Jezus pozostał w Jerozolimie.
Szukali Go i znaleźli w świątyni,
gdzie siedział między nauczyciela-
mi, przysłuchiwał się im i zadawał
pytania. Ewangelista kończy swo-
ją relację słowami: „Potem poszedł
z nimi i wrócił do Nazaretu; i był
im poddany. Jezus zaś czynił postę-
py w mądrości, w latach i w łasce
u Boga i u ludzi” (por. Łk 2,41 – 52).

1. Nazaret szkołą życia
małżeńskiego i rodzinnego

Przypomniał o tym Papież Paweł
VI nawiedzając Nazaret w 1964 r.:
„Nazaret jest szkołą, w której zaczy-
na się pojmować życie Jezusa, jest
to szkoła Ewangelii. Tutaj uczy-
my się patrzeć, słuchać, rozważać,
przenikać głębokie, tajemne znacze-
nie tego bardzo prostego, pokornego
i jakże pięknego objawienia się Syna
Bożego. Może też i całkiem nieświa-
domie uczymy się Go naśladować”.

Również Jan Paweł II w ad-
hortacji Familiaris consortio uczy,
że Święta Rodzina z Nazaretu jest
podstawowym wzorem i przykła-
dem dla rodzin chrześcijańskich.
Ta wyjątkowa Rodzina, która wio-
dła ciche życie, która doświadczyła
ubóstwa, prześladowań, wygnania,
która wielbiła Boga w sposób niepo-
równywalnie wzniosły i czysty, jest
dla wszystkich rodzin przykładem
wierności codziennym obowiązkom,
wielkodusznego otwarcia się na po-
trzeby innych w radosnym wypeł-
nianiu planu Bożego (por. FC 86).
Mimo niedostatków i cierpień by-
ła to Rodzina szczęśliwa. Szczęśli-
wa Bogiem i pełnieniem Jego woli,
szczęśliwa Dzieckiem i troską o Jego
bezpieczeństwo, szczęśliwa miłością
Syna. Maryja jest najwspanialszym
wzorem matki, a święty Józef wzo-
rem dla ojców i mężów przez służbę
rodzinie.

2. Nazaret szkołą miłości
małżeńskiej

Nazaret jest przede wszystkim
szkołą oblubieńczej miłości małżon-
ków. Józef z rodu Dawida był oblu-
bieńcem Maryi, w znaczeniu izra-
elskiej tradycji, gdy Bóg wkroczył
w ich życie z inicjatywą wobec
Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus.”
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Wystąpił też z własnym planem wo-
bec Józefa: „Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej po-
częło” (Mt 1,20). Józef zrozumiał,
że wzajemna miłość domaga się od
niego, aby przyjął Maryję oraz Jej
Syna do swojego domu w Nazarecie.
„Dzięki temu tajemnica Wcielenia,
a wraz z nią również tajemnica
Świętej Rodziny, została gruntow-
nie wpisana w oblubieńczą miłość
mężczyzny i kobiety, a pośrednio
w genealogię wszystkich ludzkich
rodzin” (JP II, List do rodzin, 20).

Małżeństwo, podniesione do god-
ności sakramentu przez Chrystusa
jest darem miłości Wszechmogące-
go Boga dla ludzi. Jest też wezwa-
niem małżonków do miłości na wzór
Chrystusa. W Liście do Efezjan św.
Paweł ukazuje nieskończoną miłość
Chrystusa do Kościoła i podaje ją
jako wzór dla małżeństw: „Mężo-
wie, miłujcie żony, bo i Chrystus
umiłował Kościół i wydał za niego
samego siebie” (5,25).

Drodzy małżonkowie! Chrystus
miłujący Kościół uczy Was być da-
rem dla siebie nawzajem w miłości.
Gdy w Waszym życiu pojawiają się
czasem trudne dni i bolesne do-
świadczenia, które wymagają cier-
pliwości i ofiarności, Chrystus chce
być dla Was źródłem siły, mobiliza-
cji i nadziei na całe życie. Jest to
droga realizacji waszego powołania
do świętości.

Podejmujcie ciągle na nowo,
w łączności z Chrystusem, trud
budowania wiernej i nieodwołalnej
miłości małżeńskiej na wzór Świętej

Rodziny w Nazarecie i na wzór miło-
ści Chrystusa do Kościoła. Św. Paweł
Apostoł wzywa nas: „jako więc wy-
brańcy Boży – święci i umiłowani
– obleczcie się w serdeczne mi-
łosierdzie, dobroć, pokorę, cichość,
cierpliwość, znosząc jedni drugich
i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby
miał ktoś zarzut przeciw drugiemu:
jak Pan wybaczył wam, tak i wy!
Na to zaś wszystko przyobleczcie
miłość, która jest więzią doskonało-
ści. A sercami waszymi niech rządzi
pokój Chrystusowy, do którego też
zostaliście wezwani w jednym Cie-
le. I bądźcie wdzięczni!” (Kol 3,
12 – 15).

3. Nazaret szkolą wychowania
rodzinnego

Sługa Boży Jan Paweł II w Liście
do rodzin przypomniał: „W miłości
znajduje oparcie i ostateczny sens
cały proces wychowawczy jako doj-
rzały owoc miłości rodzicielskiej.
Poprzez wszystkie trudy, wszyst-
kie cierpienia i zawody, jakie idą
w parze z wychowaniem człowieka,
miłość wciąż zdaje wielki egzamin.
Aby zdać ten egzamin, trzeba źródła
duchowej mocy. To źródło znajduje
się nieodmiennie w Tym, który „do
końca [...] umiłował” (J 13,1) (17).

Zastanawiamy się często, co na-
leży czynić dziś, abyście byli Dro-
dzy Rodzice, świadkami Ewangelii
dla siebie nawzajem i dla swoich
dzieci, co należy czynić, aby wa-
sza rodzina była szkołą bogatego
człowieczeństwa i szkołą świętości?
Ojciec Święty Benedykt XVI pod-
czas Światowego Spotkania Rodzin

14



w Walencji podkreślił, że „rodzice
chrześcijańscy powołani są do te-
go, by dać wiarygodne świadectwo
swej wiary i nadziei chrześcijań-
skiej. Muszą zabiegać o to, aby
Boże powołanie i Dobra Nowina
Chrystusa docierały do ich dzieci
w formie jak najbardziej wyrazistej
i autentycznej” (9.07.06). Dlatego
wpatrując się w Świętą Rodzinę
z Nazaretu chciejcie podjąć tro-
skę o wzrost miłości do Chrystusa
i do siebie nawzajem. Możecie to
uczynić na drodze modlitwy ro-
dzinnej, właściwego przeżywa-
nia niedzieli i podejmowania
dialogu rodzinnego.

Pielęgnowanie modlitwy,
szczególnie wspólnej, jest podstawo-
wym warunkiem budowania wspól-
noty małżeńskiej i rodzinnej. Pan
Jezus zapewnia nas: „...gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich” (Mt 18,19).

Drodzy Rodzice! Z waszego
powołania rodzicielskiego wyni-
ka szczególne zadanie wychowa-
nia dzieci do umiłowania modli-
twy. Zasadniczym i niezastąpionym
elementem tego wychowania jest
Wasz konkretny przykład, świa-
dectwo wiary. Tylko wówczas gdy
będziecie się modlić, a zwłaszcza
wspólnie z dziećmi polecając Oj-
cu, który jest w niebie, radości
i bóle, nadzieje i smutki waszego
życia rodzinnego, będziecie wprowa-
dzać dzieci w wyjątkową zażyłość
z Bogiem. Niech w rodzinie dzieci
i młodzież rozmiłują się w adoracji
Najświętszego Sakramentu i lek-
turze Pisma świętego. Swego cza-
su Papież Paweł VI spotykając się

z rodzinami przypomniał: „Matki,
czy uczycie wasze dzieci modlitwy
chrześcijańskiej? Czy przygotowu-
jecie je w łączności z kapłanami
do sakramentów wieku dziecięcego:
spowiedzi i komunii świętej, bierz-
mowania? Czy przyzwyczajacie je
myśleć w chorobie o Chrystusie
cierpiącym? Wzywać pomocy Matki
Bożej i Świętych? Czy odmawiacie
Różaniec w rodzinie? A wy, ojcowie,
czy umiecie modlić się z waszymi
dziećmi, z całą wspólnotą domową,
przynajmniej od czasu do czasu?
Wasz przykład — prawego myśle-
nia i działania — poparty wspólną
modlitwą jest lekcją życia, stanowi
akt kultu szczególnie zasługujący;
wnosicie w ten sposób pokój

w progi domu: Pokój temu do-
mowi! Pamiętajcie: w ten sposób bu-
dujecie Kościół” (1.08.1976). Wielką
rolę w budowaniu wspólnoty rodzin-
nej odgrywa właściwe przeżywa-
nie niedzieli, z zachowaniem jej
świątecznego charakteru – z Mszą
św. jako najważniejszym wydarze-
niem tego dnia. W Liście „Dies
Domini” Jan Paweł II wskazał na
wyjątkowe znaczenie niedzieli jako
dnia Bożego, dnia Chrystusa, dnia
Kościoła, dnia człowieka, i wresz-
cie jako dnia, który jest centrum
wszystkich dni. Niedziela zawiera
w sobie wielkie bogactwo treści,
jest dniem świętym, w którego cen-
trum stoi Eucharystia, dlatego „jest
naprawdę sprawą najwyższej wagi,
aby każdy chrześcijanin uświadomił
sobie, że nie może żyć wiarą i w peł-
ni uczestniczyć w życiu chrześcijań-
skiej wspólnoty, jeśli nie bierze regu-
larnie udziału w niedzielnym zgro-
madzeniu eucharystycznym” (Dies
domini, 81).
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Drodzy Rodzice! Brońcie świę-
tości niedzieli i przyczyniajcie się
swoim świadectwem do tego, aby
wszyscy mogli ją przeżywać religij-
nie, bez przymusu do pracy, np.
w handlu. Niech w tym dniu nie
braknie czasu dla dzieci, ale także
dla niesienia miłości innym. Umiej-
my zauważyć wokół siebie rodziny
pokrzywdzone przez los, a także
borykające się z różnorakimi pro-
blemami, zwłaszcza materialnymi.
Wraz z rządzącymi w naszej Oj-
czyźnie dołóżmy starań, by rodziny
mogły korzystać z wszystkich dobro-
dziejstw niedzieli, dnia wolnego od
pracy, który rodzina chrześcijańska
przeżywa jako dzień święty. Drodzy
Młodzi, wyjeżdżający do pracy za
granicę, bądźcie przykładem dla in-
nych, jak katolik winien przeżywać
niedzielę i pamiętać o codziennej
modlitwie.

Istotną rolę w budowaniu mi-
łości rodzinnej na wzór Rodziny
z Nazaretu stanowi wzajemne by-
cie razem i dialog miłości. Dla-
tego niepokój budzi fakt, że coraz
mniej jest wzajemnego dialogu mię-
dzy małżonkami i między rodzicami
a dziećmi. W niektórych rodzinach
dzieci są pozostawione same sobie,
a takie sytuacje rodzą wiele za-
grożeń i trudności wychowawczych.
Drodzy Rodzice! Starajcie się każ-
dego dnia mieć czas na rozmowy
z dziećmi. Im więcej czasu im po-
święcicie, tym większe bogactwo du-
chowe zyskają wasze dzieci. Niech
nie braknie szczerych rozmów o pro-
blemach, które przeżywają wasze
dzieci w szkole, o wartościach, któ-
re dla was są najcenniejsze, o miłości

Ojczyzny, jej bohaterach i świętych.
Niech nie braknie wspólnej refleksji
nad uczeniem się odpowiedzialnego
i pełnego miłości życia.

Zakończenie

Drogim Kapłanom dziękujemy
za duszpasterską troskę o rodziny
i zachęcamy do stałej współpracy
z ludźmi dobrej woli w pomocy
rodzinom, zwłaszcza rodzinom wie-
lodzietnym. W tej dziedzinie po-
trzebna jest także współpraca z sa-
morządami. W rodzinie człowiek
ma niezbywalne prawo do ochro-
ny i troski o życie od momentu
poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Zwracamy się do wszystkich rzą-
dzących i prawodawców, jak mówił
w Walencji Ojciec Święty Benedykt
XVI – „do refleksji nad oczywistym
dobrem, jakim są ogniska domo-
we pełne pokoju i harmonii, dla
człowieka, rodziny, będącej czułym
punktem społeczeństwa, jak przy-
pomina Stolica Apostolska w Karcie
Praw Rodziny. Przedmiotem praw
jest integralne dobro człowieka, od-
powiedź na jego potrzeby i aspi-
racje. Uwzględnienie tego stanowi
znaczną pomoc dla społeczeństwa,
z której nie może ono zrezygnować,
a dla narodów jest zabezpieczeniem
i oczyszczeniem” (8.07.06).

Z radością zauważamy, że w bar-
dzo wielu parafiach błogosławioną
działalność podejmują Kręgi Ro-
dzin Domowego Kościoła, Rodziny
Nazaretańskie, Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, Akcja Katolicka,
Ruch Duchowej Adopcji i inne. Za-
chęcamy rodziny do apostolskiego
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udziału w tych wspólnotach. Z na-
dzieją patrzymy na dobre przygo-
towanie młodzieży do Sakramentu
Małżeństwa poprzez udział w ka-
techizacji narzeczonych oraz przez
uczestnictwo w bezpośrednim przy-
gotowaniu do zawarcia sakramentu
małżeństwa. Uczyńmy zatem co tyl-
ko jest możliwe, by rodziny polskie
były silne przez wiarę i wzajemną
miłość, a także by umiały i chcia-
ły bronić życia ludzkiego od chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Drodzy Bracia i Siostry, na
Nowy Rok 2007, który jutro roz-
poczniemy, składamy Wam wszyst-
kim serdeczne życzenia słowami
Sługi Bożego Jana Pawła II: „Nie-
chaj Święta Rodzina, ikona i wzór

każdej ludzkiej rodziny, pomoże po-
stępować każdemu w duchu Naza-
retu; niech pomoże każdej rodzinie
pogłębić świadomość własnego po-
słannictwa w społeczeństwie i Ko-
ściele przez słuchanie słowa Bożego,
modlitwę i braterskie współżycie!
Niech Maryja, Matka pięknej miło-
ści, i Józef, Opiekun Odkupiciela,
towarzyszą wszystkim swą stałą
opieką” (JP II, List do rodzin, 23).

Z serca Wam wszystkim błogo-
sławimy

Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi obecni na 338 Zebraniu
Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski

Z ŻYCIA GIMNAZJUM

Wycieczka do Piaśnicy

24 listopada uczniowie klas dru-
gich naszego gimnazjum z księdzem
Adamem Krollem i nauczycielka-
mi Dorotą Niewiadomską i Anną
Putą-Kanarek wybrali się na wy-
cieczkę o charakterze patriotyczno-
-religijnym do Piaśnicy koło Wejhe-
rowa. W lasach Piaśnickich podczas
II wojny światowej hitlerowcy za-
mordowali tysiące Polaków, głównie
więźniów obozu w Stutthofie, cho-
rych umysłowo, księży, nauczycieli
i dzieci. Dziś o tamtych wydarzeniach
świadczą zbiorowe mogiły pomordo-
wanych. Wśród nich jest grób bło-
gosławionej Alicji Kotowskiej. Dzięki
obecności księdza Adama wszyscy
bardzo przeżyli ten wyjazd. Ksiądz
nie tylko opowiadał o tragedii, która

rozegrała się w tych lasach, ale popro-
wadził też Drogę Krzyżową. Grupa
młodzieży przez cały czas zachowy-
wała się godnie, wszyscy w skupieniu
słuchali słów kapłana, brali udział
w modlitwie. W drodze uczniowie
śpiewali pieśni religijne i piosenki
turystyczne.

Wrażenia uczniów:
– Wycieczka była ciekawa. Podo-

bało mi się, że mogliśmy poznać tro-
chę historii. Smutne jest to, że wtedy
musiało zginąć tyle ludzi. Uważam,
że takich wycieczek powinno być wię-
cej (Adriana Olechowska z Trąbek
Wielkich – kl. II a).

– Uważam, że takie wyjazdy
patriotyczne są bardzo potrzebne
nam, młodym ludziom. Kształcą na-
szą wrażliwość na cierpienie innych
ludzi. Pokazują nam historię naszego
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Gimnazjaliści z Trąbek Wielkich wraz z ks. Adamem Krollem nad grobami
pomordowanych w Piaśnicy

narodu (Piotr Idem z Sobowidza –
kl. IIc).

– Wycieczka była bardzo interesu-
jąca. Dowiedziałam się wielu faktów
historycznych. Niektóre informacje
były drastyczne. Ciekawa była też
droga powrotna. Jechaliśmy weso-
łym, rozśpiewanym autobusem. Dzię-
ki opiekunom atmosfera wycieczki
była wspaniała. WIĘCEJ TAKICH
WYCIECZEK! (Ludmiła Kołek z Trą-
bek Wielkich – kl. II a).

Pasowanie na gimnazjalistę

29 listopada, w rocznicę urodzin
Kazimierza Jagiellończyka, odbyła
się najważniejsza impreza dla no-
wych uczniów naszej szkoły – paso-
wanie na uczniów Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka.

W szkole gościliśmy jak zawsze
księży oraz przedstawicieli władz sa-
morządowych. Dyrektor i uczniowie
klasy IId przybliżyli postać patro-
na. Przedstawiciele wszystkich klas

pierwszych przyrzekali na sztandar
szkoły wierność ideałom humani-
zmu.

Centralnym punktem uroczysto-
ści było pasowanie każdego ucznia
kopią miecza koronacyjnego królów
polskich Szczerbca przez dyrekto-
ra szkoły oraz wręczenie symbolu
szkoły „J” przez wychowawców klas.
Symbole szkoły otrzymali również
nowi uczniowie klas II i III oraz
pracownicy gimnazjum.

Uczniowie klas pierwszych tak
wspominają pasowanie:

– Pasowanie bardzo mi się po-
dobało. Miałem lekką tremę, ale
wszystko odbyło się bez komplikacji.
Byłem bardzo szczęśliwy, że wstą-
piłem do grona uczniów gimnazjum
i otrzymałem „Jotkę”. Zaciekawiło
mnie, jak dyrektor opowiadał o histo-
rii Kazimierza Jagiellończyka (Piotr
Jasiński z Trąbek Wielkich – kl. Ia).
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– Bardzo się cieszę, że teraz
już w pełni należę do społeczności
szkoły. Moim zdaniem cała uroczy-
stość była doskonale zaplanowana, co
jest z pewnością zasługą nauczycieli,
którzy zrobili wszystko, byśmy za-
pamiętali ten dzień jako wyjątkowy
(Justyna Pirch z Trąbek Wielkich –
kl. Ia).

– Na pasowaniu klas pierwszych
była bardzo miła atmosfera. Mimo to
każdy odczuwał mały stres. Dla nas –
pierwszoklasistów jest to z pewnością
jedno z najważniejszych wydarzeń
w gimnazjum, dlatego w imieniu
kolegów dziękuję rodzicom za ich
obecność na tej uroczystości (Marika
Orłowska z Trąbek Wielkich – kl.
Ia).

– Byłem bardzo podekscytowany,
gdy dowiedziałem się, że będziemy
mieć próby do pasowania na ucznia
gimnazjum. Wreszcie przyszła pora
na uroczystość. Gdy zostałem pa-
sowany to pomyślałem, że już po

wszystkim. Ale jeszcze była dyskote-
ka! Nie zapomnę tego dnia. . . (Bar-
tosz Preuss z Trąbek Wielkich – kl.
Ia).

– Bardzo podobało mi się pa-
sowanie, ponieważ było uroczyste.
Dostałam „Jotkę” i nareszcie jestem
gimnazjalistką. Bardzo się denerwo-
wałam, kiedy pan dyrektor pasował
nas mieczem (Paulina Kinder z So-
bowidza – kl. Ic).

13 grudnia

13 grudnia, w 25 rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego w Polsce,
w Gimnazjum gościliśmy przedsta-
wiciela IPN-u Izabelę Rychert, która
przybliżyła młodzieży sytuację Polski
w 1981 roku. Następnie wszyscy obej-
rzeli film o stanie wojennym. Ksiądz
Adam Kroll opowiedział o swoich
doświadczeniach z tego okresu.

Dorota Niewiadomska

Pasowanie na gimnazjalistę
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LAURY W KONKURSIE MŁODYCH LIDERÓW
W listopadzie na łamach Dzien-

nika Bałtyckiego ukazał się artykuł
na temat „Konkursu dla Młodych
Liderów w społecznościach lokal-
nych im. Andrzeja Walentynowi-
cza”. Konkurs organizowało Stowa-
rzyszenie „Rotaract Club” z Trój-
miasta, mające na celu pomoc naj-
uboższym młodym ludziom, szcze-
gólnie z miejscowości położonych
z dala od miast.

Gminne Zrzeszenie LZS w Trąb-
kach Wielkich zgłosiło do konkursu
swego prezesa Jana Trofimowicza
juniora, który opracował projekt pt:
„Sport dzieci, młodzieży i doro-
słych”. Do organizatorów wpłynęły
zgłoszenia kandydatów z całego wo-
jewództwa pomorskiego.

Główną nagrodą w konkursie
(oprócz tytułu Młody Lider) było
5000 złotych na realizację progra-
mów. Spośród zgłoszonych młodych
Pomorzan Jury wybrało finałową
dziesiątkę, w której znalazł się
także nasz przedstawiciel. Spośród
finalistów nagrodzono cztery pro-
jekty (wg jury najambitniejszych)
– w tym przedstawiciela powiatu
gdańskiego. Gala finałowa odbyła
się 30 listopada w sopockim klubie
SPATiF. Główną nagrodę otrzyma-
ła Alicja Szydłowska z Rumi za
projekt poświęcony pracy z dzieć-
mi upośledzonymi. Jan Trofimowicz
znalazł się w trójce wyróżnionych
osób i otrzymał także nagrodę finan-
sową na realizację swego programu
w 2007 roku.

Ponadto wyróżnieni zostali: Da-
wid Deyna z miejscowości Bożepole
Wielkie koło Wejherowa za pro-
gram sportowy i Marcin Bildziuk
z Gdańska – plastyk, który organi-
zuje zajęcia dla niepełnosprawnych
na gdańskiej starówce.

Jan Trofimowicz jr znany jest ze
współorganizacji zawodów sporto-
wo-rekreacyjnych w Ełganowie, ale
także na terenie całej gminy Trąbki
Wielkie.

Tylko w 2006 roku pod jego opie-
ką blisko 100 dzieci ze szkół pod-
stawowych i gimnazjum z terenu
gminy z powodzeniem brało udział
w imprezach rangi wojewódzkiej
i ogólnopolskiej min: w I Biegu Prze-
łajowym na terenie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego w Linii, II
Wojewódzkim Biegu Doliną Raduni
w Straszynie, XXXIV Ogólnopol-
skim Zlocie Turystycznym LZS na
Westerplatte, XXIV Biegu Mazur-
ka Dąbrowskiego w Będominie, XII
Biegach Ulicznych w Kościerzynie.
Prezes Trofimowicz był też jednym
z głównych organizatorów VII Tur-
nieju Old-boyów w Piłce Nożnej
w Ełganowie, a także I Memoriału
Szachowego im. Mieczysława Go-
czewskiego w Kleszczewie.

Cieszy fakt, że powoli odradza się
Gminne Zrzeszenie LZS na terenie
gminy Trąbki Wielkie, szczególnie
że mamy jubileusz 60-lecia LZS.

Wiceprezes
GZ LZS Trąbki Wielkie
Tomasz Kempa
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Jan Trofimowicz wraz z grupą biegaczy ze SP w Kłodawie oraz z olimpijczykiem
z Aten i srebrnym medalistą ME w sztafecie 4 x 100 m, Łukaszem Chyłą

I MEMORIAŁ SZACHOWY
IM. MIECZYSŁAWA GOCZEWSKIEGO

W ubiegłym numerze przedsta-
wiłem Państwu sportowe osiągnię-
cia doktora Mieczysława Goczew-
skiego. Przyszedł czas by podzielić
się z Czytelnikami „Kany” – przebie-
giem i wynikami turnieju szachowe-
go zorganizowanego przez GZ LZS
w Trąbkach Wielkich, który odbył
się 19 listopada w Kleszczewie.

Na zaproszenie odpowiedziało 30
zawodników z terenu naszego po-
wiatu. Z gości zaproszonych dotarli:
żona doktora Goczewskiego, Maria
Goczewska z synami Maciejem i Mar-
cinem (który uczestniczył w turnieju

jako zawodnik). Zaszczycili nas tak-
że: sekretarz Pomorskiego Zrzesze-
nia LZS Wiesław Szczodrowski, były
wicestarosta powiatu Andrzej Pastu-
szek, dyrektor Gminnego Ośrodka
Zdrowia Dorota Bąk. Przybyło także
grono przyjaciół doktora, z którymi
przez szereg lat współpracował na
terenie naszej gminy.

Na początku turnieju Maria Go-
czewska odebrała medal 60-lecia
LZS, pośmiertnie przyznany dok-
torowi Goczewskiemu przez Radę
Główną Zrzeszenia LZS w Warsza-
wie. Uczczono minutą ciszy śp. Mie-
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czysława Goczewskiego i jego zmar-
łych przyjaciół: Rajmunda Mieczni-
kowskiego, Antoniego Rychlickiego,
Włodzimierza Wosia.

Memoriał stał się okazją, aby
odznaczyć wyróżnieniami LZS za-
wodników, działaczy i sympatyków
sportu wiejskiego z terenu naszej
gminy. Brązowe Honorowe Odzna-
ki LZS otrzymali: Zygmunt Kielas,
Ryszard Budzyński, Sebastian Ziel-
ke, srebrne Honorowe Odznaki LZS:
Paweł Zajączkowski, Wiesław Kosi-
kowski, Benedykt Brandt, Bolesława
Wenzel, złotą Honorową Odznakę
LZS otrzymał wieloletni kierownik
LZS w Kleszczewie nowy radny gmi-
ny, Roman Zielke.

Rada Główna Zrzeszenia LZS
przyznała także dyplomy 60-lecia:
Czesławowi Sebzdzie, Marcinowi Ja-
niszewskiemu, Stanisławowi Kusajo-
wi, Kazimierzowi Grochowalskiemu,
Janowi Trofimowiczowi seniorowi,
Józefowi Sroce, Andrzejowi Kobyla-
rzowi i Piotrowi Leszczyńskiemu.

Dyplomy dla instytucji od lat
wspomagających LZS-y w na-
szej gminie przyznano: Gminne-
mu Ośrodkowi Zdrowia, Leśnictwu
Trąbki Wielkie i Komisariatowi Po-
licji.

10 osobom wręczone zostały tak-
że specjalnie przygotowane medale
z okazji I Memoriału Szachowego.
Panie z Kleszczewa pod opieką sołtys
Bolesławy Wenzel i Janiny Gliniec-
kiej przygotowały poczęstunek dla
zawodników i przybyłych gości.

Sędzią zawodów był Krzysztof
Jurkiewicz z Pruszcza Gdańskiego.
Najmłodszym uczestnikiem turnieju
był 7-letni Patryk Paziak, najstar-
szym zaś 72-letni Dionizy Szynka.

Zawodnicy rozegrali między so-
bą systemem szwajcarskim 9 rund.
W końcowej klasyfikacji najlepsi oka-
zali się: I miejsce – Stanisław Zie-
liński z Kolbud, II miejsce – Wie-
sław Murawski z Kolbud, III miejsce
– Krzysztof Jurkiewicz z Pruszcza
Gdańskiego, IV miejsce – Karol Ku-
saj z Ełganowa, V miejsce – Joanna
Jurkiewicz z Kowal, VI miejsce –
Maciej Goczewski. Wszyscy wymie-
nieni otrzymali nagrody finansowe.
Marcin Goczewski swą nagrodę prze-
kazał Stanisławowi Kusajowi, który
zajął VII pozycję. Dla najlepszych,
oprócz nagród finansowych, były pu-
chary i medale. Pani doktor Dorota
Bąk ufundowała nagrody niespo-
dzianki – piękne albumy. Album
otrzymał najmłodszy uczestnik, Pa-
tryk Paziak z Nowego Stawu, a drugą
nagrodę niespodziankę wylosowała
Lidia Myśliwiec z Gołębiewa Wiel-
kiego. Po uroczystym podsumowaniu
wszyscy zgromadzili się przy wspól-
nym ognisku z kiełbaskami i cie-
płymi napojami. Synowie doktora
Goczewskiego (sponsorzy) i Gmin-
ne Zrzeszenie LZS (organizatorzy)
planują, aby Memoriał Mieczysława
Goczewskiego co roku odbywał się
w Trąbkach Wielkich i zyskał rangę
wojewódzką.

Rozpoczęto także zbieranie pod-
pisów pod wnioskiem, aby obecna
ulica Pasteura (koło ośrodka zdro-
wia) zmieniła nazwę na Mieczysła-
wa Goczewskiego. Sądzę, że wielu
mieszkańców poprze pomysł spor-
towców z naszej gminy, tym bardziej,
że jest sponsor, który pokryje wszel-
kie formalności i koszty związane ze
zmianą ulicy.

Jan Trofimowicz jr

22



KRONIKA
nie tylko parafialna

24 listopada odbyła się I inaugu-
racyjna Sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie V kadencji.

Obrady zostały podzielone na dwie
części.

Pierwsza część sesji w całości po-
święcona została sprawom organiza-
cyjnym.

Na wstępie Przewodnicząca Gmin-
nej Komisji Wyborczej Lidia Kozi-
kowska wręczyła wszystkim radnym
zaświadczenia potwierdzające wybór
na radnego.

Obrady otworzył najstarszy stażem
radny (szósta kadencja) Eugeniusz
Markowski z Rościszewa i prowa-
dził je do czasu wyboru nowego
przewodniczącego Rady Gminy.

Następnie każdy radny złożył ślubo-
wanie. Po zatwierdzeniu porządku
obrad odbyły się wybory przewodni-
czącego Rady Gminy. Jedynym kan-
dydatem był Józef Sroka – w tajnym
głosowaniu radni jednogłośnie wy-
brali go na tę funkcję. W kolejnym
punkcie porządku obrad wójt gminy
Błażej Konkol przedstawił zwięzłą
informację o obecnym stanie bu-
dżetu gminy. W wystąpieniu wójta
znalazły się dane liczbowe o pla-
nowanych dochodach i wydatkach
na 2006 r., stan zadłużenia gminy
z tytułu kredytów i pożyczek, stan
środków na rachunkach bankowych
budżetu gminy oraz wartość mająt-
ku gminy (grunty, budynki, budowle,
środki transportu).

***
28 listopada odbyła się druga część
sesji. W porządku obrad znalazły
sprawy organizacyjne Rady Gminy
oraz pierwsza merytoryczna uchwa-
ła w tej kadencji dotycząca zmian
w budżecie gminy na 2006 r.

Na początku obrad w tajnym głoso-
waniu radni wybrali Barbarę Harbul
z Sobowidza na funkcję Wiceprze-
wodniczącej Rady Gminy. Następnie
odbyły się wybory komisji stałych
Rady Gminy oraz ich przewodni-
czących. Komisji Rewizyjnej (3 rad-
nych) przewodniczyć będzie Tadeusz
Mundrzyński z Mierzeszyna. Praca-
mi Komisji Kultury Oświaty Spor-
tu i Zdrowia (5 radnych) kierować
będzie Anna Stosio z Gołębiewa
Wielkiego. Przewodniczącym Komi-
sji Rolnictwa Ochrony Środowiska
i Spraw Społecznych (5 radnych) wy-
brany został Stanisław Kleps z Mie-
rzeszyna. Przewodniczącym Komisji
Ekonomicznej i Rozwoju Gospodar-
czego (10 radnych) został Stanisław
Dziemiński z Trąbek Wielkich. Rada
Gminy wyznaczyła radnego Andrze-
ja Grallę z Trąbek Wielkich na
funkcję przewodniczącego Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

W kolejnym punkcie obrad radni
dokonali zmian w budżecie gminy
na 2006 rok.

1) Zwiększono plan dochodów
o 46,9 tys. zł w tym:

23



– z tytułu udzielenia przez miasto
Katowice pomocy rodzinie, któ-
rej członek zginął w katastrofie
budowlanej na terenie Między-
narodowych Targów Katowickich,
o kwotę 5 tys. zł,

– subwencji oświatowej o kwotę
29,4 tys. zł,

– wydanych zezwoleń na sprzedaż
alkoholu o kwotę 12,4 tys. zł.

2) Zwiększono plan wydatków
o 90,4 tys. zł w tym m.in. na:

– bieżące utrzymanie wodociągów –
21 tys. zł,

– dowóz uczniów do szkół – 11 tys. zł,
– wydatki bieżące OSP – 5 tys. zł,
– modernizację boiska w Trąbkach

Wielkich – 19 tys. zł,
– pomoc społeczną – 5 tys. zł,
– przeciwdziałanie alkoholizmowi –

12,4 tys. zł,
– zakup dwóch pianin do Gim-

nazjum w Trąbkach Wielkich –
9 tys. zł,

– przełożenie kanalizacji sanitarnej
w Domachowie – 5 tys. zł.

Na zakończenie sesji wójt przedsta-
wił projekt budżetu gminy na 2007
rok.

***
3 grudnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymała Wiktoria We-
ronika Szymichowska, córka Marioli
i Andrzeja z Kleszczewa.

***
5 grudnia odbyła się II sesja Rady
Gminy Trąbki Wielkie. W progra-
mie znalazły się m.in. następujące
tematy:

1) Wójt Błażej Konkol złożył ślubo-
wanie na nową kadencję.

2) Podjęto uchwały w sprawie okre-
ślenia wysokości podatków i opłat lo-
kalnych oraz administracyjnych na
2007 rok – poniżej przedstawiamy
niektóre z nich:

a) od budynków:

– mieszkalnych – 0,55 zł/m2 po-
wierzchni użytkowej (p.u.)

– zajmowanych w celu prowadze-
nia działalności gospodarczej –
14,00 zł/m2 p.u.,

– zajmowanych w celu prowadzenia
działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,75 zł/m2 p.u.,

– garaży – 6,17 zł/m2 p.u.,
– pozostałych, w tym zajmowanych

na prowadzenie odpłatnej działal-
ności statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 6,17 zł/m2

p.u.;

b) od budowli (gazociągi, linie ener-
getyczne, telekomunikacyjne itp.) –
2 % ich wartości;

c) od gruntów:

– związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów – 0,68 zł/m2,

– pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki retencyjne lub elektrownie
wodne – 3,65 zł/m2,

– rekreacyjno-wypoczynkowych –
0,34 zł/m2,

– pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej działalno-
ści statutowej przez organizacje
pożytku publicznego – 0,16 zł/m2,

d) od środków transportowych –
stawki pozostały na poziomie 2006
roku;
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e) ustalono cenę żyta do celów nali-
czania podatku rolnego w wysokości
32 zł/q;

f) podatek od posiadania psa ustalo-
no w wysokości 20 zł/rok;

g) taryfę opłat za wodę i ścieki pozo-
stawiono na poziomie 2006 roku.

3) Dokonano zwiększenia planu wy-
datków w budżecie gminy na 2006
rok o kwotę 5 tys. zł z przeznacze-
niem na diety sołtysów.

***
Rada Powiatu Gdańskiego dokona-
ła wyboru władz na nową kaden-
cję. Starostą Gdańskim został Ce-
zary Bieniasz-Krzywiec, a jego za-
stępcą wybrano Romana Chylew-
skiego. Przewodniczącym Rady Po-
wiatu Gdańskiego został Zygmunt
Rzaniecki.

***
Zapadła decyzja o przystąpieniu
do modernizacji tzw. starej części
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich. Roboty zaplanowano na I kwar-
tał 2007 roku. Dokładny termin
rozpoczęcia robót będzie znany po
rozstrzygnięciu przetargu, ogłoszo-
nego przez Urząd Gminy. W czasie
remontu ośrodek będzie nieczynny –
pacjenci będą mogli korzystać z po-
rad i zabiegów w ośrodkach zdrowia
w Sobowidzu i Mierzeszynie, które
będą czynne we wszystkie robocze
dni tygodnia przez cały dzień (do
godz. 18.00). Szczegółowe informa-
cje na ten temat zostaną przekaza-
ne mieszkańcom w postaci ogłoszeń
w miejscach publicznych przed roz-
poczęciem remontu.

Opracował S. D.

Nowo ochrzczona Wiktoria Weronika Szymichowska z rodzicami i chrzestnymi

25



WIERSZE

Bóg się rodzi
Słowo Boże – dziecię Boże
w stajeneczce Betlejemskiej
na niebiosach gwiazdy zorze
wskazywały dziecię święte.
Bóg się rodzi od pokoleń
we wspomnieniach i obrzędzie
aby spełnić Ojca wolę
jest na wieki, z nami będzie

Jan Orczykowski

Śpiesz się wierzyć
Dlaczego masz się śpieszyć
prosta jest odpowiedź –
zaistniałeś kruchy
chwiejący
niestabilny
tak może pozostać
jak kapcie po tobie
gdy odrzucisz
co spytasz?
w wierze –
twa odpowiedź.

Jan Orczykowski

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2007

W okresie 1 – 30 stycznia jedna Msza
św. odprawiana jest jako gregoriańska
w intencji śp. Jadwigi Szkiel (dołą-
czając wspomnienie jej męża śp. Mie-
czysława Szkiel).

1. Za śp. Jadwigę Szkiel, godz. 730

Za śp. Stefanię Wróblewską,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

2. Za śp. Gertrudę Otto

4. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Marii
Goretti

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian
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6. a) Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej,
za śp. Kazimierza Bugę
b) Za śp. Stefanię Wróblewską

7. Za śp. Jadwigę Szkiel, godz. 730

Za śp. Martę (7. rocznica
śmierci) i Witolda Piszczuków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Władysława Bogdana
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

8. Za śp. Gertrudę Otto
9. Za śp. Sławomira Kowitza

13. Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Barbary Bąk

14. Za śp. Genowefę Karcz
(8. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny, godz. 730

Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin ministranta Piotra
Dyksy, godz. 1100

Za śp. Jadwigę Szkiel, godz. 1800

16. Za śp. Henryka Zubko
17. Za śp. Stanisława Karcza

i zmarłych z tej rodziny
18. Za śp. Pawła Zalewskiego

(1. rocznica śmierci)
21. Za śp. Jadwigę Szkiel, godz. 730

Za śp. Stefanię Wróblewską,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

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

26. Za śp. Stefanię Wróblewską
27. Za śp. Adama Marciniaka

oraz Bolesława i Bronisławę
Brzyskich

28. Za śp. Leona Zulewskiego
(w rocznicę urodzin) i zmarłych
z tej rodziny, godz. 730

Za śp. Grzegorza Ogórka
(1. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Jadwigę Szkiel, godz. 1800

30. Za śp. Andrzeja Bońka
31. Za śp. Klarę Sławińską

(11. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
24 stycznia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Brunona Klassen
29 stycznia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Tadeusza Frostów
21 stycznia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Jerzego Gralaków

ODESZLI DO PANA

28 listopada: zmarła w wieku 83 lat śp. Gertruda Otto z Trąbek
Wielkich
30 listopada: zmarła w wieku 84 lat śp. Stefania Wróblewska
z Kleszczewa

18 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Pawła Zalewskiego
28 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Grzegorza Ogórka

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


