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W krzyżu cierpienie,

w krzyżu zbawienie,

W krzyżu miłości

nauka.

Kto Ciebie Boże,

raz pojąć może,

Ten nic nie pragnie,

ni szuka.

W krzyżu osłoda,

w krzyżu ochłoda,

Dla duszy smutkiem

zmroczonej.

Kto krzyż odgadnie,

ten nie upadnie,

W boleści sercu

zadanej.



WIELKI POST

Rozpoczyna się dla nas czas na-
wrócenia. Posypanie głów popiołem
niech będzie zachętą do podjęcia
wielkopostnych postanowień służą-
cych duchowej odnowie. Zachęcam
rodziny do wzięcia z kościoła do do-
mu skarbonek. Niech cała rodzina
włączy się w składanie do nich wiel-
kopostnej jałmużny. Przyniesiemy
skarbonki w Poniedziałek Wielka-
nocny lub w niedzielę po Wielkano-
cy. Ofiary zasilą Caritas parafialną,
by mogła skuteczniej nieść pomoc
najbardziej potrzebującym. Zachę-
cam też do ograniczenia ogląda-
nia telewizji, przynajmniej w piątki,
oraz do udziału w nabożeństwach
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Szczególnie gorąco proszę wszyst-
kich parafian o udział w Rekolek-
cjach św., które tradycyjnie odbędą
się w Wielkim Tygodniu, i przystą-
pienie do sakramentu pokuty.

***

Informuję, że w drugą niedzie-
lę marca wznawiamy kwestowa-
nie w celu dokończenia renowa-
cji kościoła. Pozostała do odnowie-
nia zakrystia oraz ołtarze główny
i soborowy. Trzeba też wybudować
ołtarz polowy potrzebny na du-
że uroczystości Maryjne w naszym
sanktuarium. Proszę przyjąć gorące
podziękowania za waszą ofiarność
i współudział w rozwijaniu kultu
Matki Bożej. Ufam, że nie zubożał
żaden z ofiarodawców na kościół
w Czerniewie lub w Trąbkach Wiel-
kich, ale niejednokrotnie odczuł, że
Bóg pobłogosławił okazanej ofiarno-
ści. Bez waszej pomocy i współpracy
nie ma szans na realizację zamie-
rzeń wspomnianych podczas Świąt
Bożego Narodzenia. Bóg zapłać za
waszą hojność i współpracę w two-
rzeniu tego, co może przyczynić się
do większej chwały Maryi w naszym
sanktuarium.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2007

4 marca: 2. Niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 15,5–12.17–18
Flp 3,17–4,1
Łk 9,28b–36

W jakieś osiem dni po tych mowach
wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba

i wyszedł na górę, aby się modlić.
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy
się odmienił, a Jego odzienie stało
się lśniąco białe (Łk 9,28 – 29).

Często budzimy się i jesteśmy
od rana zdenerwowani. Nie mamy
choroby, ale mamy gorączkę – go-
rączkujemy się na samą myśl o tym,
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co będzie. Nie umiemy modlić się
rano. Modlić się, to uświadomić so-
bie, że nie jestem sam, jest Bóg, do
którego mogę mówić.

Modlitwa – mój dar z czasu: po-
zwalam się Bogu kochać. Są przy-
najmniej trzy chwile w naszym ży-
ciu, kiedy wszystko, co nas otacza,
staje się nieważne. Świat nieziem-
ski odsłania się przed nami jak na
Górze Przemienienia. Staje się to
wtedy, gdy się nawracamy, kiedy od-
gadujemy w napotkanym człowieku
obecność mocy Bożej i wtedy, kiedy
umieramy.

11 marca: 3. Niedziela
Wielkiego Postu

Wj 3,1–8a.13–15
1 Kor 10,1–6.10–12
Łk 13,1–9

Albo myślicie, że owych osiemnastu,
na których zwaliła się wieża w Si-
loam i zabiła ich, było większymi
winowajcami niż inni mieszkańcy
Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie (Łk 13,
4 – 5).

Jezus mówi o niedawnym wyda-
rzeniu, że ci, którzy zginęli, wcale
nie byli gorsi od tych, którzy unik-
nęli katastrofy. Katastrofa nie jest
karą Bożą. Jak łatwo ubieramy Pa-
na Boga w świecką togę ludzkiego
sędziego i widzimy w Nim jednego
z ludzkich prawników. Czym innym
jest kara Boża, czym innym kon-
sekwencja grzechu. Każdy grzesz-
nik poniesie konsekwencje swojego
grzechu i może stać się nieszczęśli-
wy, schorowany, skompromitowany,
ale nie jest to jednak karą Bożą.

Aktualny czas, jaki jeszcze mamy,
jest naszym największym skarbem
– czasem naszego pojednania się
z Bogiem i z drugim człowiekiem.

„Oto już trzy lata, odkąd przy-
chodzę i szukam owocu na tym
drzewie figowym, a nie znajduję.
Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyja-
ławia?” Lecz on mu odpowiedział:
„Panie, jeszcze na ten rok je pozo-
staw; ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc” (Łk 13, 7 – 9).

W języku polskim figa symboli-
zuje coś nieudanego, niemożliwego
do otrzymania – figa z makiem.
Tymczasem w Ewangelii świętej figa
jest znakiem nadziei, zwiastunem
odrodzenia, wiosny. Mamy budzić
w ludziach nadzieję i nie pokazywać
im figi, która nic nie znaczy, lecz
dawać tę figę, która jest zwiastunem
czegoś dobrego, zwiastunem wiosny.

18 marca: 4. Niedziela
Wielkiego Postu

Joz 5,9a.10–12
2 Kor 5,17–21
Łk 15,1–3.11–32

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go
jego ojciec i wzruszył się głęboko;
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu
się na szyję i ucałował go (Łk 15,20).

Nadzieja uprzedza żal za grze-
chy. Jakie to niezwykłe: umieć tak
przebaczyć, by nie wypominać wi-
ny. Ojciec, kiedy czekał na syna –
grzesznika, wybiegł na górę. Wy-
biegł pierwszy. Wyciągnął ręce, aby
pokazać, że nie ma kija, tylko serce.
Tak przebaczył synowi, że niczego
mu nie wypomniał. Nie powiedział:
„Słuchaj! Uciekłeś i wziąłeś do tor-
by nie tylko swoje rzeczy, ale mój
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srebrny lichtarzyk, srebrny talerzyk
i mój ulubiony srebrny imbryczek”.
Mało tego. Nie dość, że niczego mu
nie wypomniał, to dał mu jeszcze
ubranie, pierścień na palec, sandały,
a do tego postawił na stole cielęcinę!

Przebaczenie, z jakim spotyka-
my się tylko na spowiedzi świętej,
do której przychodzimy nie sami. To
Bóg nas oświecił, przygarnął. Potem
przebaczył i zapomniał. Obdarował
nas jeszcze Komunią świętą.

25 marca: 5. Niedziela
Wielkiego Postu

Iz 43,16–21
Flp 3,8–14
J 8,1–11

Lecz Jezus nachyliwszy się pisał
palcem po ziemi. A kiedy w dalszym
ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł
do nich: „Kto z was jest bez grze-
chu, niech pierwszy rzuci na nią
kamień”. I powtórnie nachyliwszy
się pisał na ziemi (J 8, 6 – 8).

Jak kruchy jest zapis na piasku!
Wiatr zawieje i wszystkie zapisane
litery rozwieje na wszystkie strony.
Kaznodzieje mówią, że Pan Jezus
zapisywał na ziemi grzechy tych,
którzy chcieli obrzucić grzesznicę

kamieniami. Wyczytali powypisy-
wane rachunki sumienia i poucie-
kali ze wstydu. Gdyby Jezus chciał
zapisywać na ziemi grzechy, zapisał-
by pół pustyni (wiemy, ile grzechów
mają ci, którzy siebie mają za świę-
tych, a innych za gałganów). Poza
tym nie pisze się ciężkich grzechów
na lekkim piasku, tak jak nie bije
się młotkiem saskiej porcelany. Pan
Jezus mógł zapisywać na piasku
pustyni literę prawa (bo prawo ma
swoją literę i swojego ducha). Litera
prawa to tylko groźny paragraf, ze-
wnętrzna forma, bardzo często pu-
sta. Jezus widział literę prawa, to,
czego ludzie tak bardzo się trzyma-
ją, a co wiatr może rozwiać jako coś
nieistotnego, bo można trzymać się
samej tylko litery prawa i nie mieć
w sobie miłości. Jezus przyszedł nie
po to, aby znieść przykazania, ale
by je wypełnić, to znaczy wypełnić
miłością przykazania mojżeszowe,
które mogą być puste w środku.
Duch ma być we wszystkim, a nie
tylko w tym, co jest zewnętrzne, co
wiatr porwie i rozwieje po pustyni,
choćby było to zapisane.

Ks. Jan Twardowski

ZNACZENIE CHARYZMATU
„ku dojrzałości chrześcijańskiej”

W książce „Charyzmat i wier-
ność” wydanej na obczyźnie,
ks. Franciszek Blachnicki odsłania
„wnętrze” Ruchu Żywego Kościoła.
Mówi, że „całe dzieło oazy opiera

się na łasce zrozumienia tej tajem-
nicy i nie ma ono innego celu jak
wychowanie swoich uczestników do
coraz głębszego zrozumienia i zre-
alizowania tej postawy posiadania
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siebie w dawaniu siebie Chrystu-
sowi i braciom, która jest źródłem
nowego życia...”

Czym jest ta łaska zrozumie-
nia? Chodzi tu o pewne światło,
dające zrozumienie w jakimś aspek-
cie nowym i oryginalnym, a za-
razem szczególnie aktualnym, tj.
szczególnie potrzebnym do urzeczy-
wistnienia Bożego planu. Tę łaskę
zrozumienia można inaczej nazwać
charyzmatem.

Charyzmat to dar, łaska, a w sen-
sie ścisłym to szczególne dary Ducha
Św. udzielane poszczególnym człon-
kom wspólnoty chrześcijańskiej dla
wspólnego dobra, zwłaszcza dla sku-
tecznego głoszenia Ewangelii.

Można śmiało powiedzieć, że
Sługa Boży otrzymał od Boga wiele
darów, które nie zatrzymywał dla
siebie, tylko w sposób umiejętny, ale
bardzo odważny wprowadzał w ży-
cie – w rezultacie tworząc ruch ży-
wego Kościoła, Ruch Światło-Życie.

U podstaw tworzenia Ruchu leży
na pewno tzw. charyzmat zrozumie-
nia; w tym charyzmacie mieści się
wezwanie do działania, do urzeczy-
wistniania tego, co jest treścią tego
zrozumienia i światła. To światło
domaga się, aby stać się życiem.
Owocem wysiłku zmierzającego do
uczynienia tego światła życiem jest
Ruch Światło-Życie, którego źró-
dłem (podstawą, początkiem) jest
oaza rekolekcyjna. Można powie-
dzieć, że charyzmat (łaska) zrozu-
mienia przerodził się w charyzmat
oazy rekolekcyjnej, który jest szcze-
gólnym charyzmatem Ruchu.

Łaska zrozumienia albo świa-
tło sprowadza się do zrozumienia

tajemnicy Niepokalanej, Matki Ko-
ścioła; tajemnicy Maryi Oblubieni-
cy i tajemnicy Maryi w Chrystu-
sie i Kościele. Aspekt maryjny jest
u podstaw dążeń i działań Ruchu.
Cała praca wychowawcza Nowego
Człowieka jest próbą odtworzenia
postawy Maryi wobec Chrystusa
i dlatego Ona patronuje tej pracy.
W takim kontekście można mówić
o charyzmacie maryjnym Ruchu
Światło-Życie.

Oaza rekolekcyjna jest szczegól-
nym charyzmatem Ruchu. Jest rów-
nież skuteczną metodą wychowania
Nowego Człowieka. Nie wystarczy
tylko powiedzieć, że źródłem jest
Chrystus, wokół którego obecno-
ści w Słowie i Sakramencie skupia
się życie oazy. Trzeba powiedzieć,
że źródłem jest osobowe przyjęcie
Chrystusa w Duchu Świętym, czyli
w postawie oddania Mu siebie przez
wiarę i miłość.

Warunkiem tego osobowego do-
świadczenia jest spotkanie z Chry-
stusem we wzajemnym, oblubień-
czym oddaniu się, o tyle oaza staje
się źródłem życia dla swoich uczest-
ników. To spotkanie z Chrystusem
dokonuje się przez wiarę w Sło-
wie i Sakramencie, w modlitwie,
a także w bliźnich, w pozostałych
uczestnikach wspólnoty oazowej.

AGAPE – bezinteresowna miłość
osobowa, realizowana w podwójnej
relacji – do Chrystusa i do bliźnich.

AGAPE – to wzajemne otwiera-
nie się ku sobie, w postawie służby;
dawanie siebie, o ile dokonuje się to
w Chrystusie i Jego Duchu. Taka
postawa AGAPE w oazie, o ile jest
realizowana – powoduje, że tryska
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źródło nowego życia i dzięki temu
oaza staje się miejscem rozkwitu
życia.

Charyzmat oazowych rekolekcji
prowadzi do zrozumienia i przeżycia
tajemnicy Kościoła – jako commu-
nio, jako wspólnoty, której istotą
jest miłość – agape. Taką wizję Ko-
ścioła miał Sługa Boży – kościoła
jako wspólnoty osób, Kościoła żywe-
go, istniejącego w nas i wśród nas –
„my kościół”.

Na takim fundamencie, może
kształtować się diakonia – służba
apostolska dla życia i rozwoju Ko-
ścioła. Wychowanie Nowego Czło-
wieka poprzez uczestnictwo w Oa-
zach Żywego Kościoła – prowadzi do
angażowania się do diakonii żywe-
go Kościoła, przede wszystkim we
wspólnotach lokalnych.

***
Charyzmat odnosi się do całe-

go Ruchu Światło-Życie. Wszystkie
elementy formacyjne, takie jak: ła-
ska zrozumienia, oaza rekolekcyjna,
Niepokalana, oaza żywego Kościoła,
diakonia prowadzi do ukształtowa-
nia nowego, dojrzałego Człowieka.
Każdy, kto przeszedł poszczególne
etapy formacji oazowej czy Domo-
wego Kościoła, otrzymał również
charyzmat po to, by swoim przeży-
ciem i doświadczeniem religijnym
dzielić się ze wspólnotą Kościo-
ła – świadectwo naszego życia ma
przynieść korzyść całej wspólnocie
Kościoła i tak należy posługiwać
się tymi darami, aby służyć ko-
ściołowi. Nie można zapominać, że
charyzmaty to szczególne uzdolnie-
nia chrześcijanina, które są wsparte
łaską otrzymaną na chrzcie św.

***
Na każdym z nas, charyzma-

tyczny Ruch Światło-Życie, wywarł
bardzo głęboki wpływ – szczególnie
oazowe rekolekcje. Czy dzisiaj mogę
powiedzieć, że jestem człowiekiem
duchowym, tzn. że w konkretnej sy-
tuacji, podejmuję konkretne decyzje
i podejmuję odpowiednie czyny wy-
pływające z dóbr duchowych otrzy-
manych dzięki działaniu Ducha Św.:
dar mądrości, wiedzy i wiary.

Innym przejawem człowieka du-
chowego są jego rozmaite działa-
nia, w których specjalnie ujawnia
się Boża moc, np. można przywo-
łać wieloraką posługę Matki Teresy
z Kalkuty czy Ojca Honorata – dziś
błogosławionych.

Duchowość człowieka może
przejawiać się w jego określonych
i trwałych czynnościach. Ten dar
wyraża się szczególnie w usługiwa-
niu, nauczaniu, pracy apostolskiej,
wzajemnej trosce i pomocy.

Na ile charyzmat Ruchu
Światło-Życie wpływa na naszą du-
chowość? Zależy to od naszych za-
chowań i czynów. Trzeba pamiętać,
że stawanie się człowiekiem ducho-
wym jest to proces trwający całe
życie. W podejmowaniu wyborów
– im więcej w nas jest człowieka
duchowego, tym mniej człowieka
cielesnego. Tym więcej radości i po-
koju.

Droga ku dojrzałości
w Domowym Kościele

Domowy Kościół realizuje doj-
rzałość chrześcijańską w ten spo-
sób, że w sakramencie małżeństwa
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czynimy siebie nawzajem darem
dla drugiej osoby, na wspólną dro-
gę ku dojrzałości chrześcijańskiej.
Stąd, w znaczku Domowego Kościo-
ła „foska” jakby przenika zespolone
obrączki i pokazuje, że nie jest to już
droga ku dojrzałości w pojedynkę
– teraz razem podejmujemy decyzję
o wspólnej drodze ku dojrzałości,
wspieramy się na niej nawzajem, al-
bo czekamy, by współmałżonek mógł
nadążyć w tym rytmie podążania
ku dojrzałości chrześcijańskiej. Mał-
żeństwo, rodzina staje się miejscem
realizacji tej drogi. Nie jest to klasz-
tor, pustelnia, ale jest to rodzina –
przestrzeń, gdzie droga ku dojrzało-
ści ma się realizować. Nie uciekam
więc z domu rodzinnego na spotka-
nie modlitewne pozostawiając męża
czy żonę, bo tam się dobrze czuję.
Dojrzałość chrześcijańska staje się
wspólną troską małżonków.

Drogowskazy Nowego Człowieka

Warto sobie uświadomić, że na
drodze naszego Ruchu Sługa Boży
Ojciec Franciszek Blachnicki mocno
je wpisał, jako pewną regułę życia.
I warto do nich sięgać, jest w niej
pewna logika.

Wszystko zaczyna się od Jezu-
sa Chrystusa. To jest fundament –
przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zba-
wiciela. Drugim krokiem jest odda-
nie się Niepokalanej, w czystej,
dziewiczej miłości, która jednocze-
śnie owocuje duchowym macierzyń-
stwem, płodnością. Sięgać przy tym
trzeba po moc Ducha Św. w świa-
domości, że sam niewiele mogę.
Mogę stać się nowym człowiekiem,

mogę oddać się Jezusowi, ale tylko
w Duchu Św. Wszystko to dokonuje
się w braterskiej wspólnocie Ko-
ścioła. Ona pomaga mi wzrastać,
daje oparcie w ludziach, którzy są
dla mnie świadkami, wspomagają
mnie swoją modlitwą, świadectwem
życia. Dzieje się to wszystko w opar-
ciu o narzędzia łaski.

Są to kolejne kroki – Słowo
Boże, Modlitwa, Liturgia. Dopiero
na szczycie tych Drogowskazów są
owoce tej drogi. Dojrzałość obja-
wia się Świadectwem życia, Nową
Kulturą i miłością – Agape.

Nie stawia się więc wymagań
zaczynając od szczytu – nakazując
miłość, diakonię już na pierwszym
etapie formacji. Tego wymaga się
dopiero na samym szczycie. Czyli –
od życia do światła (charyzmat pod-
stawowy), przez stawanie się No-
wym Człowiekiem, duchowym, a nie
cielesnym (I st.), tworząc z braćmi,
w mocy Ducha Św., Nową Wspólno-
tę, idziemy ku świadectwu życia re-
alizującemu się w Nowej Kulturze.
Tu wracają te tematy, które propo-
nuje Oaza Rekolekcyjna Diakonii:
Światło-Życie, Nowy Człowiek,
Nowa Wspólnota, Nowa Kultu-
ra. Taka jest droga wzrostu, droga
ku dojrzałości chrześcijańskiej. Doj-
rzałe chrześcijaństwo może być tyl-
ko dziełem Boga. Człowiek stwarza
warunki dla skutecznego zstąpie-
nia łaski Bożej, dla namaszczenia
Duchem Św. Uświadamia to mocno
wydarzenie chrztu Chrystusa w Jor-
danie. Ojciec namaszcza swego Syna
Duchem Św. dla publicznej działal-
ności, dla misji zbawczej. Ojciec chce
także nas namaszczać Duchem Św.
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dla tej misji, jaką mamy do spełnie-
nia w naszej rodzinie, w Kościele,
w świecie. Bez tego namaszczenia
człowiek niewiele zdziała. A więc
zasada katechumenatu – Słowo Bo-
że, liturgia, wspólnota, jest funda-
mentalna na drodze ku dojrzałości
chrześcijańskiej.

Na Błoniach w Krakowie, Ojciec
św. skierował do Ruchu takie słowa:

„Umiłowanie Eucharystii i Biblii
niech zawsze rzuca Boże światło
na drogi waszego życia”. Słowa te
potwierdzają słuszną drogę, którą
podjął Ruch w celu formowania
w oparciu o 10 Kroków Dojrzałego
Chrześcijanina.

Ks. Adam Kroll

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Od 11 do 19 lutego 2007 r.

Grupa pielgrzymów liczyła 31
uczestników. Z naszej parafii uczest-
niczyły panie Krystyna Gdaniec,
Zdzisława Preuss i Beata Tkaczyk.
Pozostałe osoby były z parafii Sobo-
widz, Przywidz, Kolbudy, Pręgowo,
Skarszewy oraz z Gdyni. Ojcem
duchowym pielgrzymki był ks. pro-
boszcz Zygmunt Słomski z Przywi-
dza, a przewodnikiem ks. Krzysztof
Toczyski, salezjanin, który już 20
razy prowadził pielgrzymki do Zie-
mi Świętej.

W niedzielę o godz. 10.50 wyru-
szyliśmy autokarem z Trąbek Wiel-
kich do Warszawy na lotnisko. Wie-
czorem polecieliśmy samolotem do
Budapesztu, tam była przesiadka
na samolot do Tel Awiwu, gdzie
wylądowaliśmy przed godziną 4. ra-
no. Czekał na nas autokar, którym
pojechaliśmy do hotelu Holy Land
w pobliżu murów starej Jerozolimy.

Po krótkim odpoczynku i śnia-
daniu rozpoczęła się nasza przygoda
odwiedzania najświętszych i najcen-
niejszych dla nas katolików miejsc

na ziemi. Zrazu trudno było so-
bie uświadomić, że chodzimy tymi
samymi drogami, po których cho-
dził Pan Jezus, że odwiedzamy te
miejsca, gdzie On przebywał, na-
uczał, cierpiał, umarł i zmartwych-
wstał. Mogliśmy te miejsca zoba-
czyć, dotknąć i ucałować. Uczest-
nicy są zgodni, że tego nie da się
opowiedzieć ani opisać. Tego trze-
ba doświadczyć, pielgrzymując po
tych pamiątkach i niejako wizual-
nie przeżyć Ewangelię. Jest prawdą,
że bez przygotowania, bez przewod-
nika, który objaśnia zastaną rze-
czywistość, można stąd wyjść zgor-
szonym. Obecny obraz tych miejsc
nie pokrywa się z wyobrażeniami
wyniesionymi z czytania Pisma św.

Współczesna Jerozolima jest
miastem kontrastów. Miejscami
szczególnie dla nas świętymi opie-
kują się katolicy, prawosławni, ma-
hometanie, koptowie, melchici, ma-
ronici oraz inne wyznania i religie.
Na przykład, w grocie Narodzenia
Pana Jezusa nie mogliśmy odpra-
wić Mszy św., gdyż opiekują się
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nią prawosławni, którzy nie pozwa-
lają katolikom sprawować w niej
Eucharystii.

W Jerozolimie zamieszkują Ży-
dzi i Arabowie. Dzielnice żydowskie
są czyste i schludne, natomiast
dzielnice arabskie bardzo brudne.
Uliczki starej Jerozolimy są zatło-
czone. Jest hałas, sklep przy sklepie,
towary wyłożone są na ulicy. Han-
dlarze podchodzą do grup pielgrzy-
mów i oferują swój, często wątpliwej
jakości, towar. Kupując, trzeba się
koniecznie targować, o czym sam
się przekonałem (bo nie umiem się
targować), kiedy dałem się oszu-
kać. Raz kupiłem 5 różańców za
10 dolarów, a u innego sprzedawcy
za tę samą cenę kupiłem 15 iden-
tycznych różańców. Obserwuje się,
że jest tu dużo dzieci. Zauważyłem,
że wychodzący ze szkoły wszyscy
mieli jednakowe mundurki, dziew-
częta miały na głowach chusty. Na
ulicach jest bardzo dużo policjan-
tów i wojskowych, wśród nich są
bardzo młodzi chłopcy i dziewczęta
z karabinami. Pomyślałem: jak ła-
two mogą nierozważnie użyć broni,
będąc przy tym bezkarni, bo są za
młodzi. W wojsku służą dziewczęta
izraelskie przez 2 lata, a chłopcy
przez 3 lata.

Rozpoczęliśmy zwiedzanie od ba-
zyliki Grobu Pańskiego, gdzie znaj-
dują się: miejsce złożenia ciała Pana
Jezusa, miejsce namaszczenia Je-
go ciała wonnościami i miejsce, na
którym stał krzyż. Dla mnie pew-
nym rozczarowaniem był Wieczer-
nik. Nie tak go sobie wyobrażałem.
Jest to dość duża sala zbudowa-
na z kamieni, nieco zaniedbana

i bez ołtarza. Wieczernikiem opie-
kują się mahometanie i nie można
w nim odprawiać Mszy św. Nie
pozwolono na to nawet papieżo-
wi Pawłowi VI. Nasz papież, sługa
Boży Jan Paweł II otrzymał po-
zwolenie na odprawienie Mszy św.
podczas swojej pielgrzymki w ro-
ku 2000. Pokazano nam miejsce,
w którym na tę chwilę ustawiono
ołtarz (obecnie go nie ma). Obok
znajduje się drugi mały Wieczernik,
którego stróżami są franciszkanie.
To w nim odprawiliśmy Mszę św.
W pobliżu jest bazylika Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny. Znajdu-
je się tu miejsce, gdzie uczniowie
złożyli ciało Matki Pana Jezusa.
Byliśmy też w tzw. Ciemnicy, gdzie
przebywał Pan Jezus po pojmaniu
w Wielki Czwartek. Jest to wyku-
ta w skale cysterna przeznaczona
do zbierania wody. Ma ona głębo-
kość około 10 m, co uniemożliwiało
samodzielne wydostanie się z niej
Więźnia.

W Betlejem (obecnie leży w ob-
rębie Jerozolimy, po stronie pale-
styńskiej) też nie dane nam było
odprawić Mszy św. w grocie Na-
rodzenia Pana Jezusa, bo opiekują
się nią prawosławni. Mszę św. ce-
lebrowaliśmy w grocie św. Józefa,
gdzie zgodnie z tradycją Józef prze-
bywał podczas narodzin Jezusa. Te-
go samego dnia nawiedziliśmy Ain
Karem, gdzie Matka Najświętsza
spotkała się ze św. Elżbietą i gdzie
narodził się Jan Chrzciciel. Jest tu
również źródło Maryi, przy którym
według tradycji Maryja spotkała się
z Elżbietą.
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Jerozolima, Żydzi modlący się pod Ścianą Płaczu

Dla nas chrześcijan niezwykłe
znaczenie ma Góra Oliwna. Tu czę-
sto Pan Jezus przebywał ze swoimi
uczniami. Na jej szczycie, w miej-
scu starej świątyni krzyżowców,
jest obecnie meczet mahometański.
Obok stoi kościół pod wezwaniem
Pater Noster (Ojcze Nasz). Tu we-
dług tradycji Pan Jezus nauczył
Apostołów tej modlitwy. W kruż-
gankach umieszczono 139 tablic
z tą modlitwą w różnych językach,
w tym po polsku i kaszubsku. Na
stoku Góry Oliwnej zwiedziliśmy
świątynię zwaną Kościołem Wszyst-
kich Narodów, w której jest skała
będąca świadkiem krwawej modli-
twy Pana Jezusa przed czekającą
Go męką. Obok jest Ogród Oliwny,
w którym często Pan Jezus prze-
bywał z Apostołami. Rosnące tam
stare drzewa oliwne mają ponad

1000 lat (nie pamiętają więc cza-
sów Pana Jezusa). Wziąłem stamtąd
jako relikwię trochę ziemi i mały
kamyk. Nieco poniżej ogrodu jest
głęboka krypta, gdzie według tra-
dycji Apostołowie złożyli do grobu
ciało Matki Najświętszej.

Odprawiliśmy upragnioną Drogę
Krzyżową, idąc z głośną modlitwą
wąskimi uliczkami starej Jerozoli-
my pośród zgiełku handlarzy. Dotąd
inaczej to sobie wyobrażałem, ale
tak właśnie musiało być, kiedy Pan
Jezus dźwigał krzyż. Ostatnie czte-
ry stacje Drogi Krzyżowej znajdują
się wewnątrz bazyliki Grobu Pań-
skiego na Kalwarii.

Sercem dawnej Jerozolimy była
Świątynia, zbudowana przez króla
Salomona w miejscu ofiary Abraha-
ma (jak głosi tradycja), po zburzeniu
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przez Babilońskiego władcę Nabu-
chodonozora, okazale odbudowana
przez króla Heroda. Wojska Tytusa
zburzyły ją doszczętnie w 70. ro-
ku po Chrystusie. Na jej miejscu
został zbudowany potężny meczet
zwany Al-Aksa, trzeci co do zna-
czenia w świecie mahometan. Stąd
miał być wzięty do nieba mahomet.
Po dawnej Świątyni żydowskiej po-
zostały mury fundamentu, zwane
Ścianą Płaczu. Tu często dochodzi
do zamieszek między żydami i mu-
zułmanami. Żydzi w jarmułkach lub
kapeluszach (mogą tu przychodzić
tylko mężczyźni) modlą się, ryt-
micznie się kiwając. Wielu z nich
uderza czołem o Ścianę Płaczu, inni
czytają Pismo św. Jest to najświęt-
sze miejsce dla Żydów. Tu również
Jan Paweł II przybył na modlitwę.

Pobyt w Jerozolimie ubogaciło
nawiedzenie dwóch polskich klasz-
torów sióstr elżbietanek.

Przy bramach wejściowych do
starej Jerozolimy oraz na skrzyżo-
waniach stoi wojsko z karabinami.
Sprawia to przykre wrażenie, bo
kojarzy się ze stanem wojennym
w naszym kraju. Wszędzie jednak
panował spokój. Wydaje się, że infor-
macje o rozruchach w Jerozolimie,
podawane w naszych mediach, są
przesadzone. Spotyka się tu wszę-
dzie Żydów, Arabów, Koptów, Or-
mian i Murzynów, ale nikt nikogo
nie zaczepia, oczywiście poza han-
dlarzami, wciskającymi na siłę swoje
towary.

Po opuszczeniu Jerozolimy au-
tobusem pojechaliśmy do oddalonej
o 3 km Betanii, gdzie Pan Jezus
często przebywał w domu Łazarza

i jego sióstr: Marii i Marty. Jest tu
kościół św. Łazarza, w którym od-
prawiliśmy Mszę św., a po nas Mszę
św. miała pielgrzymka z Przemyśla
ze swoim biskupem. Kościół stoi
na miejscu dawnego domu Łazarza.
W pobliżu jest pieczara (obecnie
pod meczetem mahometan), z któ-
rej wyszedł wskrzeszony Łazarz.

Następnie udaliśmy się na Pu-
stynię Judzką, gdzie mogliśmy sycić
oczy niesamowitymi widokami. Po-
dziwialiśmy też Beduinów i paste-
rzy, których owce wyszukują pomię-
dzy skałami rzadko rosnące kępki
trawy (obecnie zielonej, a latem wy-
schniętej). Beduini nadal prowadzą
koczowniczy tryb życia w bardzo
surowych, pustynnych warunkach.
Dalej droga wiodła nas nad Mo-
rze Martwe, gdzie spędziliśmy kilka
godzin. Jest ono położone na naj-
głębszej depresji na świecie (408 m
poniżej poziomu morza) i charakte-
ryzuje się bardzo dużym zasoleniem
wody. Na morskim dnie, w pobliżu
brzegu dostrzegaliśmy grudki so-
li, które zbieraliśmy na pamiątkę.
Większość osób korzystała z kąpie-
li. Tu nie grozi niebezpieczeństwo
utonięcia, właśnie z powodu dużej
zawartości soli w wodzie.

Opuszczając brzeg Morza Mar-
twego pojechaliśmy do dawnego Je-
rycha, mijając Qumran znane z od-
nalezienia w 11 grotach najstar-
szych rękopisów Pisma św. Qumran
leży naprzeciw góry Nebo, skąd Moj-
żesz przed śmiercią oglądał Ziemię
Obiecaną.

Wieczorem przyjechaliśmy do
Nazaretu, miasta Zwiastowania
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i dzieciństwa Pana Jezusa. Obec-
nie liczy ono około 70 tys. miesz-
kańców. Stary Nazaret zamieszku-
ją Arabowie, a w nowszej części
miasta mieszkają Żydzi. Przy bazy-
lice Zwiastowania istnieje obecnie
parafia katolicka. Nowa bazylika
zawiera Grotę Zwiastowania, gdzie
rozpoczęło się dzieło Odkupienia.
Okazała bazylika została zbudowa-
na z polecenia papieża Jana XXIII.
Na bocznej ścianie świątyni widnieje
duży fresk Matki Bożej Częstochow-
skiej. Tu sprawowaliśmy uroczystą
Eucharystię.

Niezwykłym przeżyciem był po-
byt w Kanie Galilejskiej. Nasze pary
małżeńskie tu odnowiły sakrament
małżeństwa i otrzymały specjalne
dyplomy z pieczęcią kustosza ba-
zyliki. Była oczywiście degustacja

wina, a zaślubionym ze wzrusze-
niem składaliśmy życzenia.

Dalszym etapem zwiedzania był
port nad Morzem Śródziemnym
Haifa. Tu na wysokim wzgórzu
w paśmie góry Karmel znajduje
się piękna świątynia Stella Maris,
a wewnątrz, w grocie – rzeźba pro-
roka Eliasza, który właśnie tu miał
ukrywać się przed królową Jezebel,
żoną króla Achaba, usiłującą zabić
Eliasza za rozprawienie się z pro-
rokami bożka Baala. Stąd rozciąga
się wspaniała panorama na miasto
i Morze Śródziemne.

Ostatnim etapem zwiedzania te-
go dnia była Cezarea Nadmorska.
Są tu pozostałości 70-kilometrowego
akweduktu zbudowanego przez kró-
la Heroda, którym doprowadzano
wodę z góry Karmel. Ponieważ

Starożytny akwedukt w Cezarei Nadmorskiej

12



mieliśmy dwugodzinny odpoczynek,
można było bezpiecznie zamoczyć
się w Morzu Śródziemnym.

Niedziela była ostatnim dniem
pobytu w Ziemi Świętej. Rano od-
prawiliśmy Mszę św. na Górze Prze-
mienienia (Tabor), w pięknej bazy-
lice upamiętniającej przemienienie
się Pana Jezusa wobec Apostołów
Piotra, Jakuba i Jana. Na górę ma-
jącą wysokość 588 m n.p.m. wjeżdża
się 7-osobowymi taksówkami.

W pobliżu znajduje się Góra Bło-
gosławieństw. Na ścianach ośmio-
kątnej świątyni na tej górze wyry-
tych jest 8 błogosławieństw. Obok
znajduje się kościół Rozmnożenia
Chleba i kościół upamiętniający
nadanie władzy kluczy św. Piotro-
wi. Zmartwychwstały Pan Jezus nad
jeziorem Genezaret zadał Piotrowi
trzykrotne pytanie: „Piotrze, czy ty
Mnie miłujesz?”. Potem przekazał
mu władzą prymatu w Kościele.

Wielkim przeżyciem dla wszyst-
kich naszych pielgrzymów był rejs
repliką łodzi Piotra, z której nauczał

Pan Jezus, po Jeziorze Galilejskim.
Mężczyzna obsługujący łódź wcią-
gnął na maszt polską flagę, więc od-
śpiewaliśmy Hymn Narodowy, a po-
tem „Barkę”. Na środku jeziora łódź
zatrzymała się na kilka minut, aby
każdy w ciszy mógł się pomodlić.
Woda była bardzo ciepła, więc, kto
chciał, mógł sobie pomoczyć stopy.

Bardzo dużym przeżyciem był
pobyt nad rzeką Jordan. Tu, po mo-
dlitwie, każdemu wodą z Jordanu
polano głowę, na znak odnowienia
sakramentu chrztu. Mogliśmy wejść
do wody, ale też zabraliśmy wodę
z Jordanu na pamiątkę do domu.

Wielu innych zwiedzanych
miejsc nie opisuję, bo to trudno
przekazać. Otrzymaliśmy pamiątki
i dyplomy z pobytu na Jeziorze
Galilejskim, a od biura pielgrzym-
kowego z Warszawy – specjalne dy-
plomy uczestnictwa w pielgrzymce
do Ziemi Świętej.

Ks. Edward Szymański

OŁTARZ WITA STWOSZA

W 1442 roku runęło sklepienie
prezbiterium Kościoła Mariackiego
w Krakowie oraz uległ zniszczeniu
ołtarz główny. Od tego momentu
mieszkańcy ówczesnej stolicy zasta-
nawiali się, komu powierzyć wy-
konanie nowego wystroju kościoła.
Prace nad nowym ołtarzem miesz-
czanie oraz prawdopodobnie Elżbie-
ta Rakuszanka i Kazimierz Jagiel-
lończyk zlecili mistrzowi Stwoszo-
wi z Norymbergi. Rzeźbiarz roz-

począł swe dzieło w maju 1477
roku, a zakończył w lipcu 1489
roku. Artysta trudził się nad ołta-
rzem długie 12 lat. Za swój trud
otrzymał 2808 florenów. Była to su-
ma olbrzymia, tyle wynosił dochód
roczny Krakowa w tamtym czasie.
Pieniądze pochodziły z zapisów te-
stamentowych i składek parafian.
Nad przebiegiem prac czuwała spe-
cjalna komisja złożona z wybitnych
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Ołtarz wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie
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patrycjuszy miejskich. Dzieło mi-
strza Wita był imponujące. Powstał
jeden z największych i najpiękniej-
szych ołtarzy drewnianych w Eu-
ropie. Całkowita wysokość ołtarza
wynosi 1395 cm, a szerokość 1068
cm. Na część konstrukcyjną zuży-
to drewno dębowe i modrzewiowe,
a na rzeźby lipowe. Figury aposto-
łów i Najświętszej Marii wykonano
z jednolitych pni lipowych o prawie
3 – metrowej wysokości. Drzewo
o tak dużej średnicy musiało mieć
około 500 lat. Dziś więc drewno
to liczy około 1000 lat. Ołtarz jest
pentaptykiem, składającym się z 5
części: ołtarza głównego i 4 skrzy-
deł, 2 nieruchomych i 2 ruchomych.
Codziennie w południe zakonnica
sposobem obmyślanym przez Stwo-
sza otwiera ołtarz przed ciekawymi
widoku turystami z całego świa-
ta. Całość składa się z wielkiej
szafy ołtarzowej przedstawiającej
zaśnięcie Najświętszej Marii Pan-
ny. Scenę główną otacza wieniec
16 proroków i ojców kościoła: św.
Grzegorza, Hieronima, Ambrożego
i Augustyna. Nad sceną zwiasto-
wania Stwosz umieścił Chrystusa
przyjmującego Marię w niebiosach.
2 skrzydła nieruchome i 2 ruchome
ukazują 18 scen z płaskorzeźba-
mi z życia Marii Panny i Jezu-
sa Chrystusa. Predella (podstawa)
przedstawia, Drzewo Jessego, czyli
genealogię Chrystusa. Ołtarz wień-
czy scena koronacji Matki Boskiej,
której poza aniołami grającymi na
instrumentach towarzyszą patro-
ni Polski, św. Wojciech i Stani-
sław. Kiedy ołtarz jest otwarty,

na skrzydłach bocznych widzimy
6 scen z życia Marii i Chrystu-
sa, kiedy jest zamknięty, możemy
oglądać pozostałe 12 scen. Sceny
ze skrzydeł bocznych otwartego oł-
tarza, poczynając od górnej lewej
strony przedstawiają następujące
wydarzenia:
� Zwiastowanie,
� Pokłon pasterzy w stajence,
� Pokłon Trzech Króli,
� Zmartwychwstanie,
� Wniebowstąpienie Chrystusa,
� Zesłanie Ducha Świętego.

Sceny zamkniętego ołtarza od
górnej lewej strony przedstawiają
następujące wydarzenia:
� Zwiastowanie Joachimowi i spo-

tkanie z św. Anną przed Złotą
Bramą,

� Narodziny Marii,
� Scena dwudzielna: wejście Ma-

rii do świątyni i ukazanie się
Dzieciątka na ołtarzu,

� Ofiarowanie w świątyni,
� Dwunastoletni Chrystus naucza

w świątyni,
� Pojmanie w ogrodzie oliwnym,
� Ukrzyżowanie,
� Zdjęcie Zbawiciela z krzyża,
� Złożenie do grobu,
� Zmartwychwstały Jezus spotyka

Marię Magdalenę,
� Trzy Marie u pustego grobu

Zbawiciela,
� Zmartwychwstały Chrystus wy-

zwala pierwszych rodziców –
Adama i Ewę oraz św. Jana
Chrzciciela.
Cdn.

Mariusz Paradecki
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BAL PRZYJACIÓŁ LZS 2007
Dnia 3 lutego o godzinie 20.00

rozpoczął się Bal Przyjaciół LZS 2007
zorganizowany przez Zarząd Gmin-
nego Zrzeszenia LZS. Miejscem spo-
tkania sportowców, działaczy, orga-
nizatorów sportu i sympatyków LZS
była Świetlica Wiejska w Kleszcze-
wie.

Przyrządzeniem wszelkich spe-
cjalności kulinarnych, by stoły były
suto zastawione, zajęły się dwie Pa-
nie Janiny z Kleszczewa – Rucińska
i Gliniecka. Na bal przybyło ponad 80
osób, choć chętnych było dużo więcej
– organizatorzy musieli odmawiać
zainteresowanym osobom, wszak po-
mieszczenie i tak było szczelnie wy-
pełnione uczestnikami.

Zarząd Gminnego Zrzeszenia
przygotował historyczne medale Za-
służony dla GZ LZS w Trąbkach
Wielkich, które cyklicznie będą wrę-
czane osobom zasłużonym w propa-
gowaniu sportu na terenie gminy,
bądź za osiągane wyniki sportowe.

Medale wręczali członkowie Za-
rządu GZ LZS w Trąbkach Wielkich:
Roman Zielke, Tomasz Kempa i Jan
Trofimowicz jr.

Brązowe Medale otrzymali: Woj-
ciech Pelowski (Ełganowo), Rita Le-
wandowska (Mierzeszyn), Ryszard
Budzyński (Warcz), Małgorzata Ku-
jawska (Kleszczewo)

Srebrne Medale otrzymali: Mi-
rosław Czykierda (Gołebiewo Wlk.),
bracia Piotr i Andrzej Pelowscy (Eł-
ganowo), Grażyna Sroka (Ełganowo),
Jerzy Ptach (Czerniewo), Józef Or-
mańczyk (Ełganowo).

Złote Medale odebrali: Sylwe-
ster Maliszewski (Gołebiewko), Ka-
zimierz Grochowalski i Kazimierz

Arym (obaj Gołebiewo Wlk.), Jan
Trofimowicz i Henryk Kinder (obaj
Ełganowo) oraz Wiesław Kempa
z Trąbek Wielkich.

Wszyscy przez szereg lat tworzy-
li i tworzą do dziś oblicze sportu
w gminie Trąbki Wielkie. Wszyst-
kie spośród rekordowych wyników
(np. lekkoatletycznych) w gminie
Trąbki Wielkie ustanowiono właśnie
w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku. . .

Medalem 60-lecia LZS przyzna-
nym przez Radę Główną LZS z War-
szawy nagrodzono Sławomira Miel-
nika ze Straszyna oraz specjalnymi
dyplomami-podziękowaniami właści-
cieli firmy Nawirem, którzy od lat
wspierają finansowo bądź rzeczowo
działalność LZS-ów w gminie Trąbki
Wielkie.

W gronie sportowców, którzy re-
prezentowali przynajmniej 3 pokole-
nia, krąg zebranych bawił się świet-
nie do białego rana. Widać było nie-
jedną łzę wzruszenia w oku, szcze-
gólnie starszych sportowców bądź
działaczy, co może świadczyć o praw-
dziwej radości z tego typu spotkań,
których niestety jest „jak na lekar-
stwo” w gminie Trąbki Wielkie.

Zarząd GZ LZS w Trąbkach Wiel-
kich planuje zorganizowanie dwóch
imprez rangi wojewódzkiej bądź mię-
dzypowiatowej m.in.: w szachach
i piłce nożnej old-boys. Zebrani na ba-
lu całym sercem poparli planowane
przedsięwzięcia działaczy gminnego
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.

Jan Trofimowicz jr
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KRONIKA
nie tylko parafialna

28 stycznia ks. Marian Krzyw-
da, proboszcz parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Sobowidzu, obcho-
dził 25-lecie święceń kapłańskich.
Z tej okazji została odprawiona uro-
czysta Msza św. z udziałem licznie
przybyłych księży i wiernych. Pod
koniec Mszy św. delegacje wspólnot
działających w parafii, przedsta-
wiciele władz gminnych, księża,
rodziny, współpracownicy ze Szko-
ły Podstawowej w Sobowidzu oraz
goście spoza parafii złożyli Jubi-
latowi wiele życzeń. Po Mszy św.
wielu z uczestników uroczystości
spotkało się na wspólnym obiedzie
w plebanii. Redakcja „Kany” oraz
parafianie z Trąbek Wielkich z oka-
zji Jubileuszu życzą ks. Marianowi
wielu łask za pośrednictwem Matki
Bożej Trąbkowskiej.

***
3 lutego w naszym kościele chrzest
św. przyjął Tomasz Grzegorz Czaj-
kowski syn Alicji i Grzegorza z Trą-
bek Wielkich.

***
4 lutego w Trąbkach Wielkich od-
były się wybory delegatów spośród
rolników z naszej gminy do Rady
Powiatowej Pomorskiej Izby Rolni-
czej w Pruszczu Gdańskim. Delega-
tami na bieżącą kadencję ponownie
zostali wybrani: Andrzej Dończyk
– rolnik z Czerniewa (trzecia ka-
dencja) oraz Andrzej Lul – rolnik

z Klępin (druga kadencja). Andrzej
Dończyk został także wybrany jako
delegat z powiatu gdańskiego na
walne zgromadzenie izby.

***
8 lutego w Trąbkach Wielkich od-
było się zebranie wiejskie, którego
głównym celem były wybory sołtysa
i rady sołeckiej. W sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury
zebrało się 64 mieszkańców, co by-
ło rekordem frekwencji od wielu
lat. Do wyborów na funkcję soł-
tysa zgłoszono kilku kandydatów,
lecz z tej grupy chęć kandydowa-
nia wyraził tylko ustępujący sołtys
Edward Kaczmarek. W tajnym gło-
sowaniu uzyskał on zdecydowaną
większość głosów. Do rady sołec-
kiej zgłoszono 7 kandydatów na 6
miejsc w radzie. W tajnych wy-
borach członkami rady sołeckiej
wybrani zostali: Krystyna Karpiń-
ska, Iwona Pawłowska, Marzena
Kopeć, Danuta Gostomska, Jan
Kosiński i Adam Bida. W tym miej-
scu należałoby podkreślić, że rada
sołecka nie jest stanowiącym ani
wykonawczym organem sołectwa,
lecz ma służyć pomocą sołtysowi
(status rady sołeckiej zmieniła zno-
welizowana przed kilku laty ustawa
o samorządzie gminnym).

Nowemu-staremu sołtysowi oraz
nowej radzie sołeckiej życzymy wie-
lu sukcesów w działaniach na rzecz
naszej wsi i mieszkańców.
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***
13 lutego odbyła się pierwsza
w tym roku Sesja Rady Gminy.
W programie obrad znalazły się
m. in. następujące tematy:

1) podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli na rok 2007, określenia
wysokości dodatku mieszkaniowe-
go oraz zasad jego przyznawania
i wypłacania;

2) podjęto 4 uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż na-
stępujących nieruchomości:

� mieszkań na rzecz najemców
w budynku komunalnym w So-
bowidzu przy ul. Kościuszki –
na działce nr 77/6 o powierzchni
0,17 ha,

� mieszkań na rzecz najemców
w budynku komunalnym przy
ul. Kasztanowej w Mierzeszynie
– na działce nr 103/7 o po-
wierzchni 0,15 ha,

� mieszkania na rzecz najem-
cy w budynku komunalnym
w Kleszczewie – na działce nr
132/9 o powierzchni 0,09 ha,

� mieszkania na rzecz najemcy
w budynku komunalnym w Złej
Wsi 17;

3) podjęto 2 uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę na-
stępujących nieruchomości:

� w Mierzeszynie działki gminnej
nr 122/2 o pow. 0,09 ha na działkę
nr 276/1 o pow. 0,26 ha stanowią-
cą własność Haliny i Stanisława
Piotrzkowskich,

� w Sobowidzu działki gminnej nr
141/2 o pow. 101 m2 na działkę
nr 140/1 o pow. 101 m2 stano-
wiącą współwłasność Anny, Ewy
i Piotra Pawlukiewiczów;

4) podjęto uchwałę w sprawie wy-
znaczenia inkasentów oraz okre-
ślenia wynagrodzenia za inkaso.
Istotą tej uchwały było ustalenie,
że inkasentami podatków i opłat
lokalnych w poszczególnych sołec-
twach są sołtysi;

5) przyjęto Program Współpracy
Gminy Trąbki Wielkie z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok
2007;

6) na wniosek mieszkańców wsi Go-
łębiewo podjęto uchwałę w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji w War-
szawie w sprawie zmiany nazwy tej
miejscowości na Gołębiewo Wielkie;

7) podjęto uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2007
rok oraz zmian w Planie Rozwoju
Lokalnego Gminy Trąbki Wielkie
na lata 2006 – 2008. Zmiany w bu-
dżecie dotyczyły:

� zwiększenia planu wydatków na:
– przebudowę ulic w Trąbkach

Wielkich – 662 tys. zł,
– przebudowę i modernizację

nowej części Ośrodka Zdro-
wia w Trąbkach Wielkich, –
400 tys. zł,

– kompleksowe zwodociągowa-
nie gminy – 300 tys. zł,
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Nowo ochrzczony Tomasz Grzegorz Czajkowski z rodzicami i chrzestnym

Nowo wybrana Rada Sołecka Trąbek Wielkich; od lewej: Adam Bida, Danuta
Gostomska, Iwona Pawłowska, Edward Kaczmarek (sołtys), Krystyna Karpińska,
Jan Kosiński, Marzena Kopeć
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Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Marina Krzywdy, proboszcza z Sobowidza;
u góry: Msza św. jubileuszowa; na dole: ks. prałat Edward Szymański składa
życzenia jubilatowi
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– remont i wyposażenie GOK –
150 tys. zł,

– bieżące utrzymanie dróg –
100 tys. zł,

– dokumentację projektową na
kanalizację i rozbudowę
oczyszczalni w Trąbkach Wiel-
kich – 182 tys. zł,

– remont dachu na tzw. pałacu
w Rościszewie – 100 tys. zł,

– wydatki bieżące oświaty –
190 tys. zł;

� zmniejszenia planu wydatków
na:
– dokumentację na kanalizację

z oczyszczalnią w Sobowidzu –
101 tys. zł,

– dokumentację na kanalizację
z oczyszczalnią w Domachowie
– 81 tys. zł,

– wydatki bieżące na oświatę –
90 tys. zł.

Ogółem budżet po stronie wydat-
ków został zwiększony o kwotę
1 824 tys. zł, przy czym źródłem
pokrycia tych wydatków są wolne
środki w kwocie 1 514 tys. zł oraz
kredyt na prefinansowanie prze-
budowy ulic w Trąbkach Wielkich
w wysokości 310 tys. zł.

8) podjęto uchwałę w sprawie
określenia statutów dla sołectw:
Cząstkowo, Domachowo, Gołębie-
wo Średnie, Łaguszewo i Zasko-
czyn.

9) przyjęto plan pracy Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy na 2007 rok.

10) na wniosek wójta Błażeja Kon-
kola z dniem 13 lutego powołano

Marcina Nowakowskiego na sta-
nowisko Sekretarza Gminy Trąbki
Wielkie. Ostatnim miejscem pracy
Marcina Nowakowskiego było sta-
nowisko Sekretarza Powiatu Gdań-
skiego w Starostwie Powiatowym
w Pruszczu Gdańskim. Zadaniami
Sekretarza Gminy będą m. in.:

� nadzór nad funkcjonowaniem
Urzędu Gminy;

� przygotowywanie wniosków o
„środki unijne” na różne przed-
sięwzięcia;

� dbanie o prezentację gminy
w mediach (także na stronie
internetowej gminy);

� nadzór nad gminnymi jednost-
kami organizacyjnymi (oświata,
kultura).

***
20 lutego w kościele w Trąbkach
Wielkich sakramentalny związek
małżeński zawarli Genowefa i Wła-
dysław Kreja z Trąbek Wielkich.

***
W styczniu i lutym w wielu so-
łectwach odbyły się zebrania wiej-
skie, na których wybierano sołty-
sów i rady sołeckie. W sołectwach
na terenie naszej parafii, w tajnych
wyborach mieszkańcy wybrali na-
stępujących sołtysów:

� Czerniewo – Piotr Chamski,
� Ełganowo – Karol Kusaj,
� Kleszczewo – Jan Selka,
� Trąbki Wielkie – Edward Kacz-

marek.

Opracował S. D.

21



INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2007

W okresie od 1 do 30 marca jed-
na Msza św. odprawiana jest jako
gregoriańska za śp. Henryka Na-
dolskiego.

1. Za śp. Zygmunta (2. rocznica
śmierci) i Kazimierza Dubielów
oraz Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów, a także
Romana Jaszczyka

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian z róży św. Brata
Alberta Chmielowskiego,
p. Kowalczyk (Czerniewo)
Za śp. Adama Czeczorę

3. Za śp. Irenę i Jana Rogala,
Helenę i Jana Lepa oraz Leona
i Piotra Cieszyńskich

4. Za śp. Kazimierza
Jankowskiego i zmarłych
z rodziny Platów, godz. 730

Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Kazimiery
Karnath, w 60. rocznicę
urodzin, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Kazimierza i Irenę
Surmów oraz Józefa Juchacza
(30. dzień od śmierci),
godz. 1100

Za śp. Henryka Nadolskiego,
godz. 1800

5. Za śp. Andrzeja Priss
(1. rocznica śmierci)

6. Za śp. Krystynę, Jerzego
i Henryka Belau oraz zmarłych
z rodziny Kulwikowskich

7. Za śp. Hildegardę i Wolfganga
Kaszubowskich

Za śp. Władysława Myszka
oraz zmarłych z rodziny Zielke
(Czerniewo)

8. Za śp. Zofię (2. rocznica
śmierci) i Leona Potrykusów

9. Za śp. Sławomira Kowitza
10. Za śp. Janinę (26. rocznica

śmierci) i Bolesława
Niedźwiedzkich

11. Za śp. Władysława Ackermann
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 730

Za śp. Leokadię Grot
(2. rocznica śmierci) i Gertrudę
Dończyk (3. rocznica śmierci),
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Sylwestra Reimusa
i zmarłych z tej rodziny
oraz śp. Mieczysława,
Helenę i Daniela Rucińskich,
godz. 1100

Za śp. Henryka Nadolskiego
Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Oliwii
Balcer, w 1. rocznicę urodzin,
godz. 1800

12. Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

13. O błogosławieństwo Boże dla
Krystyny Sroka i wszystkich
solenizantek w parafii

14. Za śp. Józefa i Pelagię
Józefiaków oraz Kazimierza
i Zygmunta Dubielów
Za śp. Władysława i Wandę
Karnath oraz zmarłych z tej
rodziny (Czerniewo)
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15. Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków

16. Za śp. Kazimierza Stanolewicza
(4. rocznica śmierci)

17. Za śp. Józefa, Magdalenę
i Alfreda Karassek

18. Za śp. Małgorzatę i Albina
Cylke oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 730

Za śp. Józefa, Rozalię
Dończyków i zmarłych z rodzin
Dończyków i Hendrychów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Bogusława Bukowskiego
(2. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Henryka Nadolskiego,
godz. 1800

19. Za śp. Józefa, Józefę
i Franciszka Tkaczyków (rano)
Za śp. Józefa Dziemińskiego
(wieczorem)

20. Za śp. Helenę Jaszewską oraz
zmarłych z rodzin Jaszewskich,
Gorlewskich i Dąbrowskich

21. a) Za śp. Agnieszkę, Annę
Elmanowskie i Hertę Streich
b) Za śp. Franciszkę
(3. rocznica śmierci) i Jana
(2. rocznica śmierci) Klebów
Za śp. Henryka Nadolskiego
(Czerniewo)

22. Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich

23. Za śp. Jana Karnata
24. Za śp. Mariannę (19. rocznica

śmierci) i Witolda Kosińskich
25. Za śp. Władysławę i Józefa

Plaków, godz. 730

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

(Czerniewo)
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Za zmarłych z rodzin Wolfów
i Kielasów, godz. 1100

Za śp. Henryka Nadolskiego,
godz. 1800

26. Za śp. Stanisława, Piotra
i Celinę (11. rocznica śmierci)
Kucharskich

27. Za śp. Zofię Raczkowską
(w urodziny)

28. Za śp. Agnieszkę (3. rocznica
śmierci) i Jana Dunstów

Za śp. Stanisława Sienkiewicza
i Annę Bluhm oraz zmarłych
z rodziny Sienkiewiczów
(Czerniewo)

29. Za śp. Feliksa (42. rocznica
śmierci) i Julię Sroków

30. Za śp. Kurta Henniga

31. Za śp. Marię i Szczepana
Goczkowskich

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 marca: Sebastian Krzysztof Kapuściński

ODESZLI DO PANA

21 stycznia: zmarła w wieku 45 lat śp. Anna Łach z Czerńca

5 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Andrzeja Prissa
6 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Antoniego Rychlickiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.bop.eps.gda.pl/Kana
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