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Witaj, święta
i poczęta

niepokalanie,
Maryja,

śliczna lilija
nasze kochanie!

Witaj, czysta
Panienko,

Najjaśniejsza
Jutrzenko!

Witaj, święta,
Wniebowzięta,
Niepokalana.

Swą pięknością,
niewinnością

w niebie górujesz,
W dostojeństwie

i panieństwie
wszystkim celujesz,

W pierwszym,
Panno, momencie

Święte Twoje
Poczęcie,

Jaśniejące jako
słońce.
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BLASKI I CIENIE ODCHODZĄCEGO ROKU

I. Co było pozytywnego w na-
szej parafialnej wspólnocie?

1. Rocznica koronacji obrazu
Matki Bożej

Praktycznie cały rok przeżywa-
liśmy w duchu wdzięczności za
20-lecie koronacji Cudownego Ob-
razu Matki Bożej. Taką intencję
miałem, podejmując decyzję odby-
cia pielgrzymki do Ziemi Świętej
11–19 lutego. Cieszę się, że w tej
pielgrzymce wzięło też udział kil-
koro naszych parafian. Dla każdego
pielgrzyma niezwykłym przeżyciem
jest odwiedzenie tych miejsc, gdzie
był, nauczał, czynił cuda nasz Zba-
wiciel Jezus Chrystus i żyła Jego
Niepokalana Matka;

2. Rekolekcje św.
Do wielkanocnych przeżyć przy-

gotowaliśmy się przez rekolekcje
wielkopostne, które od Niedzieli
Palmowej do Wielkiej Środy pro-
wadził ojciec Aleksander Szczukier-
ski z zakonu karmelitów bosych.
Trzeba podkreślić, że od wielu lat
w nabożeństwach wielkotygodnio-
wych uczestniczy dość dużo para-
fian i powiększa się liczba wiernych
uczestniczących w liturgii Wigilii
Paschalnej w Wielką Sobotę zakoń-
czonej nocną procesją rezurekcyjną.
Od 2 lat w oprawie liturgicznej Wi-
gilii Paschalnej czynnie uczestniczy
Neokatechumenat.

W Wielką Sobotę również człon-
kowie Caritasu mieli pełne ręce
roboty przy rozprowadzaniu paczek

przygotowanych z okazji Świąt dla
wielu parafian we wszystkich wio-
skach w parafii. Chwała im za tę
bezinteresowną posługę!

3. Sakrament bierzmowania
W piątek, 9 marca ks. biskup Ry-

szard Kasyna udzielił sakramentu
bierzmowania kandydatom z para-
fii kłodawskiej i naszej. Do bierz-
mowania przystąpiło 151 uczniów
drugich i trzecich klas gimnazjal-
nych. Z naszej parafii sakrament
bierzmowania przyjęło 97 kandyda-
tów. Wszyscy na pamiątkę otrzymali
Katechizm Kościoła Katolickiego.

4. Pierwsza Komunia św.
W niedzielę, 5 maja przeżyliśmy

uroczystość I Komunii św., do której
przystąpiło 32 dzieci. Popołudniowe
nabożeństwo od kilku lat odbywa się
w kościele czerniewskim. Dziękuję
paniom katechetkom, które przez
ostatnie dwa lata przygotowywały
dzieci do I Komunii Św.

5. Misje św.
Do dwudziestej rocznicy korona-

cji cudownego obrazu Matki Bo-
żej nasi parafianie przygotowali
się przez udział w Misjach św.
(3–10 czerwca 2007 r.), które by-
ły prowadzone przez ojca Zbignie-
wa Dudka z Towarzystwa Świętego
Pawła z Częstochowy. Ojciec mi-
sjonarz przeprowadził Misje, posłu-
gując się kopią Całunu Turyńskie-
go. Poprzednie Misje odbyły się 10
lat temu, przed 10-leciem korona-
cji. Prowadzili je oo. redemptoryści
z Gdyni.
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6. Uroczystości jubileuszowe
Na 20 rocznicę koronacji cudow-

nego obrazu Matki Bożej ks. arcybi-
skup Tadeusz Gocłowski specjalnym
komunikatem skierowanym do ca-
łej archidiecezji zaprosił wszystkich
do Trąbek Wielkich. Uroczystości
jubileuszowej we wtorek 12 czerw-
ca przewodniczył ks. arcybiskup
z udziałem kapłanów z dekanatu
i innych zaproszonych spoza de-
kanatu. Podczas uroczystej Mszy
św. ks. arcybiskup dokonał konse-
kracji nowego granitowego ołtarza
sfinansowanego głównie przez Ra-
dę Duszpasterską. Ołtarz wykonał
p. Jerzy Formella z Łapalic. W oł-
tarzu umieszczone są relikwie św.
Teresy od Dzieciątka Jezus, ofia-
rowane przez ks. kanonika Adama
Krolla. Myślę, że w tej uroczystości
jubileuszowej reprezentowane były
wszystkie wierzące rodziny z naszej
parafii.

7. Uroczystość Bożego Ciała
W tygodniu Misji św. przypadła

też uroczystość Bożego Ciała. Wy-
mieniam ją, gdyż została zmieniona
po kilku latach trasa procesji. Po-
nieważ w centrum Trąbek położono
asfaltową nawierzchnię na niektó-
rych ulicach, zrodziła się myśl, by
nimi poprowadzić procesję eucha-
rystyczną i zarazem dokonać ich
poświęcenia. Procesja przeszła uli-
cą Pocztową, Sportową, Pasteura
i Gdańską. Ołtarze usytuowane były
przy krzyżu obok poczty, przy domu
państwa Świerczków, przy budynku
gimnazjum i przy Urzędzie Gminy.
Mam nadzieję, że ten porządek bę-
dzie kontynuowany w następnych

latach. Przy tej okazji wyrażam go-
rące podziękowania wszystkim wy-
konawcom pięknych ołtarzy.

8. Odpust Maryjny
W dniach 2–9 września obcho-

dziliśmy tygodniowy odpust ku czci
Matki Bożej. Sumę odpustową w nie-
dzielę 2 września, inaugurującą ty-
godniowe uroczystości, odprawił ks.
biskup senior Zygmunt Pawłowicz.

W poniedziałek tygodnia odpu-
stowego licznie uczestniczyli mał-
żonkowie, a w czwartek czciciele
Matki Bożej z różnych grup Maryj-
nych. W piątek 9 kapłanów udzielało
sakramentu namaszczenia chorych.
W sobotę przybyli kapłani (około
dziewięćdziesięciu), którzy koncele-
browali Mszę św. z ks. arcybisku-
pem. W tej Mszy św. uczestniczyła
również piesza pielgrzymka z Pręgo-
wa. Po południu przybyła młodzie-
żowa piesza pielgrzymka z Kolbud
w liczbie około 150 osób.

Centralna uroczystość odpusto-
wa, połączona z dożynkami archidie-
cezjalno-samorządowymi i wręcze-
niem dyplomów wyróżnionym ro-
dzinom, odbyła się niedzielę 9 wrze-
śnia pod przewodnictwem metro-
polity gdańskiego ks. arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego. Z naszej
parafii dyplomy otrzymali państwo
Barbara i Mariusz Paradeccy oraz
państwo Zofia i Jan Chmielew-
scy. Z zaproszonych gości obecno-
ścią zaszczycili nas marszałek se-
natu Bogdan Borusewicz i wice-
marszałek Maciej Płażyński oraz
przedstawiciele władz samorządo-
wych wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Suma odpustowa zosta-
ła odprawiona przy nowym ołtarzu
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polowym, bardzo pięknym i funk-
cjonalnym, zaprojektowanym przez
Stanisława Dziemińskiego, radnego
gminy i członka Rady Duszpaster-
skiej w Trąbkach Wielkich. Dziękuję
jemu jak i głównym wykonawcom
tej inwestycji: Jerzemu Ptachowi,
Zenonowi Kielasowi i Janowi Czer-
wowi oraz wszystkim ofiarodawcom.
Była to inwestycja konieczna dla
sanktuarium, choć kosztowna. W li-
stopadzie zakończyły się prace przy
budowie tego ołtarza.

II. Tegoroczne inwestycje
w parafii

Dzięki Waszej ofiarnej pomocy
udało się nam wczesną wiosną do-
kończyć prace przy renowacji nasze-
go kościoła. Na wiosnę została odno-
wiona zakrystia. W kościele został
ufundowany nowy granitowy ołtarz
soborowy. Wspaniale też reprezen-
tuje się ołtarz główny, starannie
odnowiony przez rodzinę państwa
Kwiatkowskich z Kaczek. Ich córka
Sylwia jest po studiach konserwa-
torskich, więc mogła podjąć się tego
zadania. Nadmienię, że dokonali od-
nowienia tego ołtarza zupełnie gra-
tisowo! Nawet potrzebne materiały
zakupili z własnych pieniędzy! Ser-
decznie im dziękuję za ten dar dla
naszej parafii.

Wśród kaplic drogi krzyżowej po-
wstał pokaźnych rozmiarów ołtarz
polowy oraz usunięty został kopiec
trzech krzyży. Teren został zmelio-
rowany, a w miejscu kopca znajduje
się oczko wodne, do którego wpływa
woda z rur melioracyjnych. Wielkiej
pracy przy ołtarzu podjęli się pano-
wie Stefan Płocke i Jerzy Karpiński
ze swoimi pomocnikami oraz pan

Edward Kaczmarek, nasz parafial-
ny elektryk ze swoją ekipą.

Jeszcze przed nadejściem zimy
zdołaliśmy powiększyć parking przy
Domu Pielgrzyma o około 150 m2.
Został też zbudowany bardzo po-
trzebny garaż.

III. Jaka jest nasza religij-
ność?

Trzeba z przykrością stwierdzić,
że bardzo dużo parafian nie uczęsz-
cza na niedzielne Msze św. lub czy-
ni to bardzo nieregularnie. Ostat-
nie liczenie obecnych na Mszach
św. niedzielnych pokazało, że było
obecnych 846 wiernych, co stanowi
zaledwie 40 % parafian. A gdzie po-
zostali? Dużo dzieci już po pierwszej
Komunii św. przestaje uczęszczać na
niedzielną Mszę św. i do spowiedzi
w I piątki miesiąca. Jeszcze gorzej
jest u młodzieży po przyjęciu sa-
kramentu bierzmowania. Znaczna
część młodzieży po przyjęciu bierz-
mowania żegna się z Kościołem.

Bardzo słabe było zainteresowa-
nie Misjami parafialnymi. Niegdyś
w Misjach parafialnych uczestni-
czyli wszyscy wierzący w parafii.
Nieuczestniczenie w Misjach uwa-
żano za poważny grzech. Zanika
też nabożeństwo sobotnich adoracji
Najświętszego Sakramentu. A jest
to najważniejsza forma kultu poza
Mszą św. Musimy bardzo stygnąć
w wierze, skoro nie czujemy potrze-
by odwiedzin Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie, osobistej
z Nim rozmowy i adoracji.

Wielu parafian nie świętuje
w Dniu Pańskim. Jedni budują,
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inni pracują na roli lub wykonu-
ją inne niekonieczne prace. Coraz
mniej czytelne staje się dla nich
przykazanie: „Pamiętaj, abyś dzień
święty święcił”.

Prawdą jest, że maleje liczba
wiernych zainteresowanych organi-
zacją uroczystości parafialnych. Po
prostu ich to nie interesuje. Tłu-
maczą: „Jest ich tam dość, więc
niech oni robią, bo ja nie”. Parafial-
ne uroczystości dotyczą jednak całej
wspólnoty wierzących i wszyscy po-
winni czuć się odpowiedzialni za
włączenie się w ich przygotowanie
i przeżywanie.

IV. Zakończyliśmy w paź-
dzierniku zbiórki na renowację
kościoła i budowę ołtarza

Wszystkim, którzy co miesiąc
kwestowali, wyrażam uznanie za
przełamanie bariery niechęci i za
dar wielkiego poświęcenia. Co mie-
siąc poświęcali niedzielny wypoczy-
nek, by w ten sposób spieszyć z po-
mocą, prosząc o ofiary na potrzeby
budowy kościoła w Czerniewie, a po-
tem na renowację naszego kościoła
i wreszcie na budowę ołtarza polo-
wego. Ta kwesta z roczną przerwą
trwała od lipca 2001 roku do paź-
dziernika 2007 r. Bez tej posługi
w obecnej sytuacji nie można by tyle
zbudować i odnowić. Dziękuję też
ofiarnym parafianom, którzy chcą,
aby nasza parafia materialnie też
się rozwijała i piękniała. Wiem, że
jest dużo mieszkańców w parafii,
którzy nie rozumieją potrzeb ma-
terialnych, którzy zamykają drzwi
przed kwestującymi lub wprost de-
klarują, by do nich nie przychodzić

po ofiarę. Gdyby jednak rezygnowa-
no z tych zrealizowanych inwestycji,
to inni parafianie krytykowaliby, że
w naszej parafii nic się nie robi.

Drodzy parafianie! Wiedzcie, że
gdzie jest stara świątynia, tam ona
zawsze potrzebuje remontu – facho-
wego i kosztownego. Cieszymy się,
że mamy dzięki Waszej ofiarności
kościół w Postołowie, w Czerniewie,
Dom Pielgrzyma, który służy reko-
lekcjom i dniom skupienia dla róż-
nych grup modlitewnych i przez to
rozsławia nasze sanktuarium. Ma-
my kaplicę pogrzebową, odnowiony
kościół parafialny i ołtarz polowy.

Chciałbym jeszcze podjąć się bu-
dowy kaplicy w Ełganowie, bo wielu
starszych mieszkańców ma trudno-
ści z przybyciem do Trąbek Wielkich
na Msze św. Szczególnie im to się
należy.

Trzeba podkreślić, że jest sporo
rodzin wcale niepomagających nam
w parafialnych potrzebach. Pobież-
nie przeglądałem zeszyty, z których
wynika, że jest takich rodzin:

– w Czerńcu 6,
– w Kleszczewie 10,
– w Ełganowie 31,
– w Trąbkach Wielkich 45, które

wcale nie pomagały i 16, które
pomagały sporadycznie.

W Czerniewie takich rodzin
jest najmniej. Tym bardziej jestem
wdzięczny parafianom za okazaną
pomoc i zrozumienie.

Wiem, że wielu naszym wiernym
nie podobało się, że parafialnym wy-
siłkiem wznosiliśmy świątynię dla
uczczenia Miłosierdzia Bożego, czy
też budowaliśmy ołtarz polowy. Mo-
że najmniej krytyki było pod adre-
sem renowacji kościoła. Podkreślę
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to, co już wielokrotnie powtarzałem.
Parafianie, którzy nie dołączyli się
do jakichkolwiek inwestycji, wcale
nie wzbogacili się, a ofiarni wcale
nie zubożeli. Mają radość w sercu,
że parafia się rozbudowuje, a ską-
pi – wyrzuty sumienia, wyrażane
w głośnej krytyce wszystkiego, co
w parafii się dokonuje. Już do tego
po tylu latach przywykłem. Tym
bardziej moją wdzięczność kieruję
do ofiarnych parafian i codziennie
polecam ich Bogu w różańcowej mo-
dlitwie. Bóg wam zapłać za ofiarne
serca!

Bardzo się cieszę, że powstała
parafialna Caritas, która jest bar-
dzo aktywna i przedsiębiorcza. Oby
nie zgasł ten zapał! Przez Caritas
najłatwiej nam dotrzeć do ludzi po-
trzebujących. Rzecz jasna, że nasze
możliwości są niezwykle skromne,
ale liczy się otwarte serce i dostrze-
żenie rozmiaru zubożenia w parafii.
Dziękuję wszystkim członkom Cari-
tasu za ich wielkie i bezinteresowne
zaangażowanie.

Mielibyśmy większe wsparcie pa-
rafian, gdyby na potrzeby Caritasu
przeznaczali na przykład z okazji
jubileuszu, ślubu czy pogrzebu, czy
nawet dnia zadusznego część wydat-
ków związanych z zakupem bukie-
tów, wieńców, wiązanek. Wystarczy-
łoby to zaznaczyć w zaproszeniach.
Obecni na uroczystości złożyliby na
ten cel ofiarę do koszyka na ołtarzu.
Ponownie występuję z tą propozycją,
bo rzecz warta jest przemyślenia.

V. Podziękowanie
Pragnę złożyć serdeczne podzię-

kowanie parafianom, którzy trosz-
czą się o nasze świątynie.

Dziękuję paniom, które co ty-
dzień sprzątają kościół nasz i w Czer-
niewie. Nie otrzymują za to wyna-
grodzenia. W Trąbkach Wielkich
pani Zdzisia Preuss zwerbowała so-
bie do pomocy panie Wandę Nowak,
Magdalenę Szurgocińską, a w imie-
niu Anity Ogórek chór sprząta Ma-
ryla Nieradko. W Czerniewie kościół
sprzątają po kolei rodziny z Czerńca
i Czerniewa.

Dziękuję pani Zdzisi Dziemiń-
skiej za układanie kwiatów przy
ołtarzach. Nieraz kilka godzin po-
święca temu zajęciu. Znajdują się
dobre jej koleżanki, które przed
większymi uroczystościami spieszą
z pomocą. Czynią to panie Dorota
Niewiadomska i Mariola Jankow-
ska.

Dziękuję też za troskę o kwiaty
przy kościele paniom Lidii Kozikow-
skiej, Marii Rickauer i Bernadetcie
Rychlickiej.

Dziękuję pani Marii Urban, któ-
ra przygotowuje posiłki w Domu
Pielgrzyma dla grup rekolekcyjnych
m.in. Domowego Kościoła i neo-
katechumenalnych. Gdy grupa jest
liczna, to pomocą chętnie służy pani
Bożena Surma.

Nade wszystko podziękowania
należą się drogiemu księdzu ka-
nonikowi Adamowi za jego zaan-
gażowanie w pracę duszpasterską
w naszej parafii, kapłańską gorli-
wość i wyrozumiałość dla moich
słabości.

Nie mogę też pominąć wdzięcz-
ności wobec szafarzy Eucharystii od
lat służących nie tylko przy ołta-
rzu, ale zawsze tam gdzie jest po-
trzeba, zwłaszcza przy organizacji
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parafialnych uroczystości, podczas
kolędowania w parafii. Dodam tu
i panów organistów Michała i Jana,
zawsze gotowych do liturgicznej po-
sługi oraz pana Ryszarda Reimusa
troszczącego się o porządek wokół
kościoła, przy kaplicach różańco-
wych i stacjach drogi krzyżowej.

W ostatnich latach bardzo pozy-
tywnie układa się współpraca z dy-
rekcją i gronem pedagogicznym na-
szych szkół: gimnazjum oraz szkół
podstawowych w Trąbkach Wielkich
i Czerniewie, jak również z panem
wójtem i Radą Gminy.

Dziękuję wszystkim za życzliwą
współpracę. Wszyscy przecież pra-
cujemy dla tej samej społeczności.

VI. Ponieważ już wielkich zmian
do końca roku nie będzie, podaję
krótką statystykę życia sakramen-
talnego w roku 2007.
� Sakrament chrztu św. otrzymało

32 dzieci.
� Do I Komunii św. przystąpiło 32

dzieci.
� Sakrament bierzmowania przyjęło

97 uczniów.
� Sakrament małżeństwa zawarło

20 par.
� Do wieczności Bóg odwołał 22

osoby (w tym 7 osób spoza para-
fii, ale pochowanych na naszym
cmentarzu).

Kancelaria parafialna

Jest czynna zawsze po Mszy św.
wieczornej lub przed nią. Sprawy
związane z sakramentem małżeń-
stwa załatwiamy zawsze we wtorki
po Mszy św.

Dokumenty
Zgłaszając chrzest trzeba mieć

koniecznie „wyciąg aktu urodze-
nia dziecka”. Podać trzeba adresy
chrzestnych. Chrzestni z innych pa-
rafii muszą mieć zaświadczenie ze
swojej parafii, że mogą być chrzest-
nymi. Nauka dla rodziców i chrzest-
nych odbywa się zwykle w sobotę
przed dniem chrztu po Mszy św.
Chrztu udzielamy w pierwszą nie-
dzielę miesiąca o godz. 11.00. W na-
głych lub wyjątkowych wypadkach
chrzest może być udzielany w innym
czasie.

Narzeczeni, którzy pragną za-
wrzeć sakrament małżeństwa zgła-
szają się 3 miesiące wcześniej. Przed-
stawiają: dowód osobisty, metrykę
chrztu świeżej daty i świadectwo
ukończenia katechizacji (może być
szkolne). Zgłaszają się też do naj-
bliższego Urzędu Stanu Cywilnego
z odpisem aktu urodzenia i chrztu
oraz dowodem osobistym nie wcze-
śniej niż 2 miesiące przed terminem
ślubu celem spisania stosownego do-
kumentu potrzebnego do zawarcia
małżeństwa konkordatowego.

Zgłaszając pogrzeb, trzeba za-
wsze mieć ze sobą kartę zgonu i akt
zgonu dla celów pochowania ciała
zmarłego. Jeżeli zmarły mieszkał
w innej parafii, potrzebna jest zgoda
na pochówek od proboszcza tamtej
parafii.

Zaświadczenie, że może ktoś
być ojcem/matką chrzestną można
otrzymać w zakrystii po Mszy św.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2007

2 grudnia: 1. Niedziela
Adwentu

Iz 2,1–5
Rz 13,11–14
Mt 24,37–44

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w któ-
rym dniu Pan wasz przyjdzie (Mt
24, 42).
Rok kalendarzowy – to rok świecki,
rok, który mierzy czas od l stycznia
do 31 grudnia. W ciągu tego roku
obracamy się z Ziemią wokół Słońca.
Rok liturgiczny – to rok Boży, rok,
w czasie którego stale obracamy się
wokół Pana Jezusa i Jego tajemnic.
W Adwencie czekamy na koniec
świata, na przyjście Pana Jezusa
i na święta Bożego Narodzenia.
Okres oczekiwania na Boga to chy-
ba najpiękniejszy okres w życiu:
okres tęsknoty za Panem Bogiem.
Wszyscy tęsknimy za Nim, wierzący
i niewierzący. Człowiek niewierzą-
cy, jeśli pragnie miłości prawdziwej,
dobrej sprawy – też nieświadomie
tęskni za Bogiem.
Cokolwiek nas spotyka, jest zawsze
od Pana Jezusa. Jest to świadomość
Adwentu, jaki się nigdy nie kończy.
Całe nasze życie jest Adwentem.
Jest ciągłym czekaniem na przyj-
ście Jezusa. Dobrze o tym pamiętać:
w każdej chwili mogę z Nim się
spotkać. Jak często Go odrzucamy,
zamykamy oczy, usypiamy, a On sta-
le przychodzi, stale puka do drzwi,

stale ma jakieś życzenie: nie bądź
egoistą, nie myśl tylko o sobie,
oczyść swoje serce. Ile tych życzeń,
które odrzucamy...

9 grudnia: 2. Niedziela
Adwentu

Iz 11,1–10
Rz 15,4–9
Mt 3,1–12

Już siekiera do korzenia drzew jest
przyłożona (Mt 3,10).
Jak rozumieć te słowa świętego Ja-
na Chrzciciela? Domyślamy się, że
chodzi o potrzebę radykalnej zmia-
ny, że trzeba oderwać się od czegoś,
spojrzeć inaczej na wszystko, obalić
pień, który może zasłaniać to, co
najbardziej istotne. Takim zasłania-
jącym pniem może być nasz egoizm.
Samolub, który myśli o sobie, nie
rozumie Ewangelii, która uważa za
paskudny grzech każdy brak miłości
bliźniego.
Amos, prorok Starego Testamentu,
głosił koniec świata jako tryumf
Izraela i sąd nad jego wrogami.
Święty Jan Chrzciciel mówi o końcu
świata jako o sądzie nad każdym
z nas.
Bóg przerasta nasze rozumowanie.
Mesjasz przyszedł niepodobny do
tego, na jakiego czekano: urodził
się w stajni jako bezradne dziecko,
stał się tułaczem na wygnaniu, po
powrocie z ziemi egipskiej otoczył
się biedakami, mówił o królestwie
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niewidzialnym, opierającym się na
miłości i dobroci, a nie na przemocy,
wojsku, policji.

Żeby na takiego Mesjasza czekać
i takiego uznać w swoim życiu, trze-
ba było oderwać się od tego, co
zewnętrzne i powierzchowne. Trze-
ba zaufać Bogu, który widzi więcej
niż nasze ciasne ludzkie oczy. Ufać
nawet wtedy, gdy zaczną nam przy-
bijać tępymi gwoździami ręce i nogi
do krzyża.

16 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu

Iz 35,1–6a.10

Jk 5,7–10

Mt 11,2–11

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać? (Mt
11,3).

Zauważmy, że uczniowie świętego
Jana Chrzciciela przyszli do same-
go Jezusa, aby Go pytać, kim jest.
Postąpili jak ci, którzy szukają świa-
tła najpierw na modlitwie, a potem
dopiero w książkach i dokumen-
tach. Jeżeli chodzi o nas, najczęściej
pytamy „Kim jest Jezus?” księży, ka-
techetów, kaznodziejów, spowiedni-
ków, profesorów uniwersytetów ka-
tolickich. Zapominamy, że najpierw
trzeba zapytać samego Pana Jezusa:
Panie, kim Ty jesteś? Można Go o to
zapytać na modlitwie, w czasie Mszy
świętej, po Komunii świętej.

Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co
słyszycie i na co patrzycie: niewido-
mi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia, głu-
si słyszą, umarli zmartwychwstają,

ubogim głosi się Ewangelię (Mt
11,4–5).
Gdyby uczniom Jana Jezus odpo-
wiedział: Jestem Mesjaszem – nikt
by tego nie zrozumiał. Gdyby odpo-
wiedział: Jestem Bogiem – nikt by
w to nie uwierzył. Jego odpowiedź
znaczy: Wtedy Mnie poznacie, kie-
dy zobaczycie, co czynię. Ważne są
książki teologiczne i definicje kate-
chizmowe, ale Jezusa poznaje ten,
kto w hałasie tego świata potrafi
zobaczyć to, co On wciąż czyni, ilu
ludzi chrzci, rozgrzesza, umacnia
łaską przez dwa tysiące lat, chociaż
wydawało się, że w Wielki Piątek
rozprawili się z Nim na zawsze.

23 grudnia: 4. Niedziela
Adwentu

Iz 7,10–14
Rz 1,1–7
Mt 1,18–24

Oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej
poczęło” (Mt 1,20).
Często z anioła robimy malowan-
kę dla dziecka, naiwny obrazek,
przedstawiamy go jako pannę ze
skrzydłami. Tymczasem anioł jest
niewidzialną potęgą Boga, wysłan-
nikiem Boga, źródłem mocy nie tylko
dla dziecka.
Anioł Stróż nie tylko chroni przed
przepaścią, często zrzuca w prze-
paść, przeprowadza przez najbar-
dziej trudne doświadczenia. Do anio-
łów nie wypada tylko modlić się,
prosząc o pomoc – aniołów trzeba
czcić jako wysłanników Boga.
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„Oto Ja posyłam anioła przed to-
bą, aby cię strzegł w czasie twojej
drogi i doprowadził cię do miej-
sca, które ci wyznaczyłem. Szanuj
go i bądź uważny na jego słowa.
Nie sprzeciwiaj się mu w niczym,
gdyż nie przebaczy waszych przewi-
nień, bo imię moje jest w nim” (Wj
23,20–21).

30 grudnia: Świętej Rodziny
z Nazaretu

Syr 3,2–6.12–14
Kol 3,12–21
Mt 2,13–15.19–23

Tak miało się spełnić słowo Pro-
roków: Nazwany będzie Nazarejczy-
kiem (Mt 2,23).

Najświętsza Rodzina wydaje nam się
trochę nieludzka, nie z tego świa-
ta. Jezus był Bogiem-Człowiekiem,
Matka Boska – niepokalanie po-
częta. Tylko jeden Józef był ludz-
kim świętym, dopuszczonym do naj-
świętszego grona. Najświętsza Ro-
dzina była jednocześnie bardzo ludz-
ka. Wszyscy przeżywali na co dzień
ludzkie życiowe kłopoty: szukali
mieszkania, uciekali przed Hero-
dem, mieli na pewno swoje kłopoty
materialne. Nasze codzienne życie,
nasza krzątanina od rana do wieczo-
ra, od nocy do rana, czyni człowieka
świętym ludzkim.

Ks. Jan Twardowski

INFORMACJE KOLĘDOWE

Po uroczystości św. Szczepana roz-
pocznie się kolędowe odwiedzanie
rodzin. W związku z kolędą podaję
kilka informacji:
1) Kolęda związana jest przede
wszystkim z modlitwą o błogosła-
wieństwo Boże dla rodziny;
2) Proszę, by w miarę możliwości,
byli obecni wszyscy członkowie ro-
dziny. Kapłan-duszpasterz przynaj-
mniej raz w roku pragnie spotkać
się z parafianami. Przychodzi do pa-
rafian, a nie do pustego domu. Pro-
gram wizyty duszpasterskiej podany
jest z miesięcznym wyprzedzeniem
tak w „Kanie”, jak i ogłoszeniach
parafialnych;
3) Rodziny nowe proszę, by zgłosi-
ły chęć przyjęcia księdza z kolędą.

W przeciwnym razie będą pominię-
te;

4) Proszę, by czworonożne pociechy
były zabezpieczone, bo bardzo się
boimy psów. Nadto żaden nie ma
certyfikatu, że obcego nie pogryzie;

5) Na stole niech będzie: obrus,
krzyż, woda święcona (można za-
brać z kościoła), Pismo św. oraz
kropidło;

6) Podczas modlitwy domownicy
klęczą, powstają po ucałowaniu
krzyża;

7) Jeżeli z nieprzewidzianych przy-
czyn w danym dniu kolęda się nie
odbędzie, to będzie ona przesu-
nięta na koniec, by nie zmieniać
porządku.
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Plan kolędy
� 27 grudnia, czwartek, od godz. 10.00: Czerniec, z dwóch stron wioski;
� 28 grudnia, piątek, od godz. 9.00: Czerniewo i Czerniewko, od p. Ka-

mińskich i od p. Dawidowskiej;
� 29 grudnia, sobota, od godz. 9.00 do 16.00: Kleszczewo Dolne, od stawów

rybnych i od p. Staszewskich;
� 30 grudnia, niedziela, od godz. 13.00 do 17.30: Kleszczewo Dolne,

od p. Kanków i od p. Jaroń;
� 31 grudnia, poniedziałek, od godz. 9.00: Kleszczewo Górne, od p. Wenzlów

i od p. Gugałów.

Ks. Edward Szymański

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?
Szkoła modlitwy

Każdy z nas ma problem modli-
twy. Nie modlimy się, ale też i nie
umiemy się modlić. Nosimy w sercu
pragnienie spotkania się z Bogiem
w ciszy. Szukamy pogłębionego do-
świadczenia Boga oraz pragniemy
odpowiedzieć miłością na Jego mi-
łość.
Jak rozpocząć modlitwę, aby „spoj-
rzeć w oczy Panu?” Jak usłyszeć
„milczącego” Boga? Jak rozpoznać
Jego głos przy podejmowaniu de-
cyzji? Co robić, gdy nie mogę się
modlić? W jaki sposób moje zranie-
nia mogą zostać uleczone?
Panie, naucz nas modlić się! (Łk
11,1)
Jak się modlić, Jak zwracać się do
Boga w trakcie modlitwy?
Jednym z zadań szkoły modlitwy
jest wypracowanie codziennej prak-
tyki osobistej modlitwy, w oparciu
o wskazane teksty Pisma Świę-
tego. Dlatego potrzeba najpierw

uznać wartość modlitwy, następ-
nie trzeba ją zrozumieć i poko-
chać.
Najlepszym Nauczycielem modlitwy
jest sam Jezus. Czytamy u św. Jana
Oni wszyscy będą uczniami Boga
(6,45).
Aby wypracować „nawyk” codzien-
nej osobistej modlitwy, trzeba wy-
znaczyć sobie określony czas
(15–30 min.), wcześnie rano, w cza-
sie przerwy obiadowej, przed kola-
cją, późno w nocy – od ciebie
zależy, kiedy ci się najłatwiej mo-
dlić i kiedy masz najwięcej spokoju.
Czas trwania modlitwy zależy od
twojego Nauczyciela – Jezusa.
Miejscem twojej osobistej modlitwy
może być Kościół lub inne miej-
sce, np. pokój, plener – tam, gdzie
możesz być sam i bez przeszkód
spotkać się z Panem.
Postawa na modlitwie jest dowol-
na: siedząca, klęcząca, padanie na
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twarz, siedzenie po turecku – każda
pozycja jest dobra, która wyraża
szacunek.
Możesz zapalić świecę, posłużyć się
ikonką, obrazem lub figurą, aby
wytworzyć atmosferę, która pomoże
ci zwrócić się do Pana.
Warunkiem wypracowania pogłę-
bionego, osobistego kontaktu z Pa-
nem Jezusem jest:

� wierność – troska o regularne
spędzanie czasu z Panem Jezu-
sem, który jest zawsze przy mnie.
To ja winienem się do Niego
zwrócić, być wierny codziennemu
spotkaniu z Nim.

� otwartość – jestem otwarty,
uważny – po prostu przebywam
z Nim, patrzę na Niego z miłością,
wiedząc, że On mnie kocha.

Codzienna modlitwa
na pierwszy tydzień

Pogłębienie doświadczenia
miłości Boga

Dzień pierwszy

1. Przeczytaj: J 15,1–10

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz: abyś Go lepiej poznawał
jako Tego, który cię kocha i wzywa
do odpowiedzi modlitwą na Jego
miłość.

3. Punkty pomocne do kontemplacji
Jezusa:
a) „Trwajcie we Mnie, a Ja w was...
Ja jestem krzewem winnym, wy –
latoroślami” (w. 4–5).

b) „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak
i Ja was umiłowałem” (w. 9).
c) „Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was, poproście
o cokolwiek chcecie, a to wam się
spełni” (w. 7).

4. Modlitwa, którą można odmawiać
powoli na początku lub na końcu
czasu przeznaczonego na modlitwę.
Może ona również stanowić część
modlitwy porannej lub wieczornej.
Panie Jezu, dziękuję, że tak bardzo
mnie kochasz.
Dziękuję Ci za to, że jesteś przyja-
cielem, który tak mnie ukochał, że
oddał swe życie za mnie.
Pomóż mi traktować Cię poważnie,
jako Tego, który mnie kocha.
Dziękuję, że miłujesz mnie i traktu-
jesz poważnie.
Panie Jezu, kocham Cię.
Naucz mnie poznawać i kochać Cię
bardziej. Amen.

5. Zdania, które dobrze jest zacho-
wać w sercu. Od czasu do czasu mo-
żesz jedno z nich powtórzyć w ciągu
dnia:
Dziękuję Panie, że mnie miłujesz.
Miłuję Cię Panie Jezu.
Trwaj we mnie, a ja w Tobie.

***
Dzień drugi

1. Przeczytaj: J 15,11–17

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz:
Jezu, chcę Cię lepiej poznać jako Te-
go, który mnie kocha. Ty pragniesz
mojej odpowiedzi na Twe wezwanie
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do miłości przez codzienną modli-
twę.

2. Punkty pomocne do kontemplacji
Jezusa:

a) „Nikt nie ma większej miłości,
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich” (w. 13).

b) „Wy jesteście przyjaciółmi Mo-
imi” (w. 14).

c) „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem” (w. 16).

3. Modlitwa do powolnego odma-
wiania w chwili ciszy przed Panem
albo jako część modlitwy porannej
czy wieczornej.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją
przyjaźń.

Pozwól bym Cię lepiej poznał jako
Przyjaciela, który tak mnie kocha,
że umarł za mnie.

Chcę Cię bardziej pokochać i być
coraz bardziej Twoim przyjacielem.

Jezu, kocham Cię.

Naucz mnie poznawać Cię jako
miłującego przyjaciela. Amen.

4. Zdania, które dobrze jest za-
chować w sercu przez cały dzień
i powtarzać od czasu do czasu:

Panie, wybrałeś mnie.

Kocham Cię, Panie Jezu.

Dziękuję Ci Panie, że mnie miłujesz.

***
Dzień trzeci

1. Przeczytaj modlitwę Jezusa za-
noszoną do Ojca za ciebie, przede
wszystkim fragment: J 17, 20–26.

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz:
Panie Jezu, naucz mnie jak Cię
lepiej poznawać jako Tego, który ko-
cha mnie osobiście. Wzywasz mnie,
bym odpowiedział modlitwą na Twą
miłość.

3. Punkty pomocne w kontemplacji
Jezusa:
a) „Aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie”
(w. 24 ).
b) „Ja w nich, a Ty we mnie!
Oby się tak zespolili w jedno, aby
świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i
żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie
umiłowałeś” (w. 23).
c) „Objawiłem im Twoje Imię i nadal
będę objawiał, aby miłość, którą Ty
Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja
w nich” (w. 26).

4. Modlitwa do powolnego odma-
wiania w czasie przeznaczonym na
osobistą modlitwę lub przy modli-
twie porannej lub wieczornej, albo
we wszystkich tych trzech okolicz-
nościach:
Panie Jezu, kocham Cię.
Dziękuję, że Ty mnie kochasz i żyjesz
we mnie.
Dziękuję, że modlisz się za mnie do
Ojca.
Dziękuję Ci Jezu, ponieważ Ojciec
kocha mnie w Tobie i Ciebie we
mnie.
Dopomóż mi poznawać Cię bardziej
jako Tego, który Mnie kocha. Amen.

5. Zdania, które warto przechowy-
wać w sercu i powtarzać w ciągu
dnia:
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Pozwól mi Jezu bardziej Cię poznać.
Kocham Cię, Panie.
Dziękuję Ci, Panie za to, że mnie
kochasz.
Chwała Tobie Panie, Twoja miłość
jest wieczna.

***
Dzień czwarty

1. Przeczytaj pouczenie Jezusa o mi-
łości: Łk 6,32–38.

2. W swojej modlitwie zastosuj to
nauczanie do sposobu, w jaki ma-
my kochać Jezusa. Jezus uczy nas
kochać tak, jak On kocha, czy-
nić to, czego naucza. Te pouczenia
Pisma św. mówią, jak ty powinie-
neś kochać. Można jednak na ich
podstawie zobaczyć, jak Jezus Cię
kocha.
Proś o łaskę, którą pragniesz uzy-
skać od Jezusa w tej modlitwie:
Panie Jezu, pomóż mi lepiej Cię po-
znawać i poważnie traktować Twoją
miłość do mnie.
Pozwól mi zrozumieć, jak bardzo
mnie kochasz; bez osądzania mnie,
bez potępiania, ale przebaczając i da-
jąc mi siebie samego.

3. Punkty pomocne w kontemplo-
waniu Jezusa nauczającego tłumy
o miłości (przyjrzyj się nauce Jezusa
o miłości i staraj się zrozumieć, że
żył tym, czego nauczał o miłości):
a) „Nie sądźcie, a nie będziecie
sądzeni” (w. 37). Jezus nie osądza
mnie.
b) „Nie potępiajcie, a nie będziecie
potępieni” (w. 37). Jezus nie potępia
mnie.

c) „Odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone. Dawajcie, a będzie
wam dane; miarę dobrą, natłoczoną
i opływającą” (w. 37). Jezus wybacza
mi i szczodrze udziela mi swej
miłości.

4. Modlitwa do powolnego odczyta-
nia we czasie ciszy przed Panem albo
podczas modlitwy porannej i wie-
czornej.

Jezu, nie osądzasz mnie.

Nie potępiasz mnie.

Przebaczasz mi.

Dajesz mi swoją miłość, dajesz mi
siebie.

Akceptujesz mnie w pełni, bezwa-
runkowo, przyjmujesz mnie takim,
jaki jestem.

Naucz mnie rozpoznać Twoją miłość
i przyjąć ją.

Daj mi poznać Ciebie i otworzyć
serce na Twoją miłość. Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:

Jezu, objaw mi swoją miłość ku
mnie.

Miłość Twoja wiecznie trwa.

***
Dzień piąty

1. Przeczytaj: Mt 11,25–30

2. Módl się o łaskę, którą pragniesz
otrzymać od Jezusa, w czasie Jemu
poświęconym.

Jezu, objawiaj mi się!

Objaw swoją miłość do mnie,

abym Cię lepiej poznał.
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3. Punkty pomocne do kontemplo-
wania Jezusa pouczającego o drodze
ku Niemu.

a) „Wysławiam Cie Ojcze, Panie
nieba i ziemi, że zakryłeś te rze-
czy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom” (w. 25).

b) „Przyjdźcie do mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię” (w. 28).

c) „Uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem, a znaj-
dziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie,
a moje brzemię lekkie” (w. 29–30).

4. Modlitwa:

Dziękuję Jezu, że mnie zapraszasz
by przyjść do Ciebie i uczyć się od
Ciebie,

by brać Twe jarzmo i ciężar, to jest
krzyż mego życia.

Przychodzę, by uczyć się od Ciebie
i wziąć jarzmo, które mnie z Tobą
jednoczy.

Twoim jarzmem jest miłość. Amen.

5. Krótkie modlitwy, które mogą
wypływać z serca w ciągu dnia:

Przychodzę do Ciebie Jezu.

Chcę się uczyć od Ciebie, jak być
łagodnym i pokornym w sercu.

Dziękuję Ci Panie za to, że mnie
kochasz.

***
Dzień szósty

1. Przeczytaj: Łk 11,1–13

2. Modlitwa o łaskę, której pragnę:

Panie Jezu, chcę Cię lepiej poznać.

Naucz mnie jak się modlić.

3. Punkty do kontemplowania Je-
zusa nauczającego o modlitwie:
a) „Panie naucz nas modlić się” (w.
1).
b) „Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam” (w. 9).
c) „O ile bardziej Ojciec z nieba
da Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą” (w. 13).

4. Modlitwa:
Panie, naucz mnie modlitwy.
Kochasz mnie, naucz mnie przycho-
dzić do Ciebie z dziecięcą ufnością.
Naucz mnie modlić się w prostocie,
bez wielomówstwa, z miłością, w od-
powiedzi na Twoją miłość i miłość
Ojca. Amen.

5. Krótkie modlitwy do przypomi-
nania sobie w ciągu dnia:
Panie, naucz nas (mnie) modlić się.
Panie, kocham Cię, dzięki Ci za to,
że mnie kochasz.

***
Dzień siódmy

1. Przeczytaj: Mk 10,13–16

2. Módl się o łaskę, której pragniesz:
Jezu, pomóż mi poznać Cię i przy-
chodzić do Ciebie z prostotą, jak
małe dziecko.

3. Punkty pomocne przy kontem-
plowaniu Jezusa witającego dzieci,
kładącego na nie ręce i błogosławią-
cego je.
a) „Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie” (w. 14).

15



b) „Kto nie przyjmuje Królestwa
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie
do niego” (w. 15).

c) „I biorąc je w objęcia, kładł na
nie ręce i błogosławił je” (w. 16).

4. Modlitwa do powolnego odmawia-
nia w czasie przeznaczonym specjal-
nie na modlitwę:

Panie Jezu, chcę przychodzić do
Ciebie jak dziecko.

Daj mi łaskę prostoty w spotkaniach
z Tobą.

Weź mnie w ramiona.

Połóż na mnie rękę.

Pobłogosław mnie. Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:

Połóż na mnie Twą rękę.

Jezu, ufam Tobie.

Ks. Adam Kroll

O KRAKOWIE, KRÓLEWSKIM MIEŚCIE
KRAJU POLSKIEGO

Dzięki pobytowi Konrada Celti-
sa w Krakowie w latach 1488–1491
posiadamy ciekawy opis naszej daw-
nej stolicy z czasów Kazimierza
Jagiellończyka. K.Celtis urodził się
w chłopskiej rodzinie w Wipfeld
nieopodal Würzburga. Był niewąt-
pliwie człowiekiem utalentowanym,
bo pomimo niskiego pochodzenia
studiował grekę i hebrajski na uni-
wersytetach niemieckich. Uzupeł-

nieniem jego edukacji były podróże
po Włoszech. W 1483 roku cesarz
Fryderyk III nagrodził go laurem
poetyckim. Gdy przybył do Krako-
wa, słuchał wykładów z astronomii
Wojciecha z Bruchewa. Sam nato-
miast wykładał poetykę i retorykę.
Za namową Filipa Kallimacha zało-
żył towarzystwo literackie Sodalitas
Litteraria Vistulana. Młodzi huma-
niści zajmowali się w nim czytaniem
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i pisaniem literatury, propagowali
również nowy styl życia. To Celtis
był autorem literackiego i rysunko-
wego opisu Krakowa, jaki ukazał się
w Norymberdze w 1493 r. w „Kroni-
ce Świata” Hartmanna Scheda. Nie-
miecki humanista ukazywał Polskę
jako kraj surowy, mroźny, ubole-
wał nad błotem krakowskim, opisy-
wał zwyczaje Sarmatów i zachwycał
się pięknookimi dziewczętami. Au-
tor tych opisów zmarł w 1508 r.
w Wiedniu. Zachęcam czytelników
„Kany” do literatury opisu Krako-
wa za czasów panowania patrona
trąbkowskiego gimnazjum.

Kraków, znakomite i przeświet-
ne miasto polskiego kraju, położone
nad rzeką zwaną Wisłą, zostało
zbudowane przez Kraka, pierwszego
księcia polskiego i od niego zatem
zostało nazwane. Miasto to jest po
pierwsze otoczone wysokimi murami
z blankami i wykuszami, basztami
i wysokimi strażnicami dla tręba-
czy, dalej niewielkim starodawnym
murem, a wreszcie objęte wałem
usypanym z gruzu i fosami. Jedne
z tych fos są napełnione wodą z ry-
bami, inne mają zapuszczone brzegi.
Ciek wodny zwany Rudzisz [„Ru-
dys”, Rudawa] opływa całe miasto
i porusza koła młyńskie, jest roz-
prowadzony po całym mieście przy
pomocy koryt oraz rur podziem-
nych. Miasto ma siedem bram, wiele
pięknych i uroczych domów miesz-
czańskich, wiele ogromnych Bożych
świątyń, przede wszystkim Naszej
Umiłowanej Pani [Matki Boskiej]
znajdująca się w środku miasta, po-
siadającą dwie wysokie wieże. Ma
także wiele klasztorów, w których

przebywają liczni księża i pobożni
zakonnicy. W świątyni Bożej Trójcy
Świętej mieści się zakon kaznodziej-
ski. W tej samej świątyni udziela
łask błogosławiony Jacek [Jacintus]
przez wiele cudownych wskrzeszeń,
choć nie jest on jeszcze policzony
w poczet świętych. On to jeszcze za
życia wskrzesił trzy zmarłe osoby.
Jest tamże również kościół zakonu
św. Franciszka, lecz dotąd jeszcze
nie objęty obserwacją [bernardyń-
ską], oraz wiele innych klasztorów.
Jest także nie opodal bramy Wiślnej
kościół pod wezwaniem św. Anny,
gdzie znowu jaśnieje wielu cudami
błogosławiony Kanty [Cantus], zna-
komity doktor Wyższej Szkoły tego
miasta, jakkolwiek on także jeszcze
dotąd nie został policzony w poczet
świętych. Przy tej czcigodnej świą-
tyni rozciąga się wielce znakomita
Szkoła Wyższa, obsadzona liczny-
mi wykształconymi, przesławnymi
i głęboko uczonymi mężami, gdzie
to wykłada się liczne i różnorodne
rodzaje sztuk wyzwolonych i pielę-
gnuje się uczone pisarstwo. Te to
domy Boże pobudował z wielkim na-
kładem kosztów świętobliwy Włady-
sław, najprześwitniejszy król Polski,
kiedy odniósł zwycięstwo w straszli-
wej ciężkiej wojnie z Prusakami [o
której to wojnie znane liczne wia-
rygodne pisma aż do naszego czasu
są dostępne w królewskim zamku,
o czym później trochę opowiemy]
i zaopatrzył je w ogromne swobo-
dy i uposażenia. A jakkolwiek nasi
rodzice uważali ludzi polskiej naro-
dowości za lud chamski, nieokrze-
sany i niezdarny, to przecież życie
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mieszkańców tego miasta nie ma nic
wspólnego z tego rodzaju polskimi
obyczajami, albowiem są to z dzia-
da pradziada obyczajni mieszczanie,
odznaczający się cnotą, rozsądkiem
oraz uprzejmością płynącą widocz-
nie z powszechnej ogłady, uzyskanej
karnością i życzliwością. Co do od-
żywiania się odbijają w widoczny
sposób od polskiego obyczaju. Po-
śród wszelkiego rodzaju ulubionych
posiłków używają zazwyczaj jako
napoju wody syconej z jęczmienia
i chmielu. A jeżeli ten napój może
służyć do zaspokajania pragnienia,
to przecież nie wynaleziono także
niczego dogodniejszego dla natury
ludzkiej do odżywiania ciała.

Pod zamkiem krakowskim znaj-
duje się jeszcze drugi słynny zbiór
szkół, w którym uprawia się na sze-
roką skalę nauki prawnicze. Obok
tego miasta leży w stronę północną
małe miasteczko nie otoczone żad-
nymi murami z blankami, zwane
Kleparzem [Clepardium], w którym
nie ma nic godnego opisu, jak tylko
znakomita święta główna świątynia
Chrystusowego rycerza, św. Floria-
na. A wspomniany świątobliwy król
Władysław przeznaczył dla wykła-
dających sztuki wyzwolone uposaże-
nie jej kanoników i innych dostoj-
ników [. . .].

Z innej strony widać ośnieżony
wysoki łańcuch górski Karpat [Car-
patho], z którego to wypływa Wisła
[. . .], a ta nosi na sobie wielkie wyła-
dowane statki z biegiem swym aż do
Morza Niemieckiego [. . .]. Na tym
samym wzgórzu jest wielka świąty-
nia zbudowana pod wezwaniem św.
Wacława, księcia Czech, a w niej

znajdują się pomniki i groby wszyst-
kich przesławnych mężów wybudo-
wane z wielkim nakładem kosztów
i w różnorakich stylach artystycz-
nych, a to w marmurze i alaba-
strze [. . .], są także dwie świątynie,
św. Michała i św. Jerzego, a także
piękne rezydencje szlachty i domy
duchownych, którzy dniem i no-
cą czuwają w świątyniach. A dalej
wielka słoneczna siedziba królewska
wzniesiona z wielkich i rozmaitych
budynków, naczelna stolica całego
królestwa, kędy został zgromadzony
cały główny zasób skarbu Królestwa.
Tamże odbywają się hołdy książęce
i tamże z wielką pieczołowitością
strzeże się królewskiej korony. Po-
za wzgórzami znajduje się klasztor
bosych obserwantów [bernardynów],
a niedaleko stąd klasztor panien.
Naprzeciw nad mostem jest okaza-
ły szpital i świątynia św. Jadwigi.
Na drugim brzegu Wisły leży mia-
sto zwane Kazimierz [Casimirus],
zbudowane przez króla Kazimierza,
dookoła którego płynie Wisła, kie-
dy się ona rozdziela u stóp zamku
królewskiego. W tymże mieście jest
kościół św. Katarzyny braci zako-
nu św. Augustyna, a także kościół
zwany przy Bożym Ciele Chrystusa,
przy którym są kanonicy regularni,
oraz inne liczne domy Boże. [. . .] [W
Uniwersytecie Krakowskim] najbar-
dziej kwitnie nauka astronomii [a
pod tym względem] [. . .] w całych
Niemczech nie masz sławniejszej
[akademii].

(Przekład Józef Mitkowski)

Mariusz Paradecki

18



KRONIKA
nie tylko parafialna

6 października odbyła się co-
roczna uroczystość seniorów za-
proszonych do Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich przez Wójta Gminy
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Trąbkach Wielkich. Wysła-
no 206 zaproszeń do najstarszych
mieszkańców naszej gminy.

Zebranych seniorów przywitał Wójt
Błażej Konkol, Przewodniczący Ra-
dy Gminy Józef Sroka, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Krystyna Roda oraz ks. Pra-
łat Edward Szymański. Do wspól-
nego śpiewu i tańca przygrywał
zespół muzyczny pod kierunkiem
ks. Zygmunta Słomskiego z Para-
fii Pręgowo. Uroczystość uświetnił
występ „Trzech Tenorów”: Stani-
sława Bednarskiego, Michała Olej-
nika i Krzysztofa Brzozowskie-
go przy akompaniamencie Łuka-
sza Kani (fortepian). Ciekawym
punktem programu były konkursy
o tytuł „Miss Babunia” i „Mister
Dziadek”. Tytuł „Miss Babunia”
zdobyła Marianna Jasińska z Go-
łębiewa Wielkiego, natomiast ty-
tuł „Mister Dziadek” wywalczył
Bernard Jasiński (mąż Marian-
ny). W rolę wodzireja wcielił się
gość honorowy Władysław Ornow-
ski z Gdańska, założyciel Fundacji
Na Rzecz Dzieci „Pan Władek”.
Najstarszą uczestniczką imprezy
okazała się Łucja Fast z Mierze-
szyna, a najstarszym seniorem –

Antoni Drawz z Kaczek. Oboje
otrzymali bukiety kwiatów i upo-
minki od organizatorów oraz por-
celanową zastawę stołową ufundo-
waną przez Marię i Władysława Or-
nowskich. Wszyscy seniorzy zostali
obdarowani upominkami przygo-
towanymi przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. W organizację
tego spotkania czynnie włączyła się
młodzież z Gimnazjum, która bar-
dzo chętnie usługiwała seniorom
przy stołach i w szatni.

***
16 października w auli im. Jana
Pawła II Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich odbył się uroczysty kon-
cert poświęcony pamięci Papieża
Polaka. W części pierwszej koncer-
tu młodzież gimnazjalna przedsta-
wiła wybrane fakty z życia i dzia-
łalności Papieża-Polaka oraz wiersz
J. Słowackiego pt. „Pośród niesna-
sek”. Następnie usłyszeliśmy kilka
pieśni w wykonaniu chóru szkolne-
go przy akompaniamencie zespołu
pod kierunkiem Janusza Beyera.
Eugenia Mazur (fortepian) i Prze-
mysław Mazur (skrzypce) wykonali
„Arię na strunę g” Jana Sebastiana
Bacha oraz fragment II koncertu
skrzypcowego d-moll op. 22 Henry-
ka Wieniawskiego, a Janusz Beyer
(kontrabas) wykonał utwór „Ca-
vatina” Joachima Raffa. Podczas
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„Miss Babunia” i „Mister Dziadek”, czyli Marianna i Bernard Jasińscy z Gołębiewa
Wielkiego podczas Dnia Seniora w trąbkowskim gimnazjum

Czcigodni jubilaci Helena i Edward Zarzyccy w dniu 50-lecia sakramentu
małżeństwa
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koncertu był prezentowany pokaz
multimedialny związany z życiem
Jana Pawła II.

***
20 października w hali sporto-
wej w Trąbkach Wielkich odbył się
I międzyparafialny turniej halowy
w piłce nożnej o puchar Biskupa
Ryszarda Kasyny. W turnieju wy-
startowało 8 zespołów ministranc-
kich rocznika 1992 i młodszych.
I miejsce wywalczyła drużyna z Pa-
rafii św. Józefa z Gdyni, która
w finale pokonała Zespół Parafial-
ny „Styna” z Godziszewa, a trze-
cie miejsce zdobył zespół Salezja-
nie Gdańsk. Wszystkie drużyny
uczestniczące w turnieju otrzyma-
ły pamiątkowe puchary, a najlep-
szy bramkarz i najlepszy strzelec
otrzymali pamiątkowe statuetki.
Dekoracji dokonali zaproszeni go-
ście oraz organizatorzy: Wójt Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażej Konkol,
ks. Andrzej Bulczak – Archidiece-
zjalny Duszpasterz Ministrantów,
Wiesław Szczodrowski – Sekretarz
PZ LZS w Gdańsku, Jan Trofi-
mowicz Prezes Zarządu GZ LZS
w Trąbkach Wielkich oraz Roman
Zielke – wiceprezes ds. organi-
zacyjnych GZ LZS w Trąbkach
Wielkich.

***
21 października odbyły się wy-
bory do Sejmu i Senatu RP. W na-
szej gminie tym razem wyznaczo-
no 5 obwodów głosowania. Lokale
wyborcze urządzono w szkołach

w Czerniewie, Mierzeszynie, Sobo-
widzu, Trąbkach Wielkich i Kło-
dawie. Frekwencja w naszej gmi-
nie wyniosła 44,18 % (głosowało
3173 mieszkańców).

W wyborach do sejmu w naszej
gminie komitety wyborcze uzyska-
ły następujące wyniki:
1. Platforma Obywatelska –
44,27 %
2. Prawo i Sprawiedliwość – 32,89 %
3. Lewica i Demokraci – 10,73 %
4. Polskie Stronnictwo Ludowe –
6,92 %
5. Liga Polskich Rodzin – 2,06 %
6. Samoobrona – 1,53 %
7. Polska Partia Pracy – 1,60 %

W wyborach do sejmu startowa-
li także mieszkańcy naszej gminy:
Roman Zielke (LiD) z Kleszcze-
wa, który uzyskał 113 głosów (na
terenie gminy) oraz Rita Lewan-
dowska (LPR) z Mierzeszyna, która
uzyskała 30 głosów. Indywidualnie
wybory do sejmu w naszej gmi-
nie wygrał Maciej Płażyński (PiS),
który otrzymał 626 głosów, a w wy-
borach do senatu najwięcej głosów
(1677) otrzymał Bogdan Boruse-
wicz (PO).

***
24 października w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich zaprezento-
wało się Bractwo Rycerskie „Kerin”
mające siedzibę w Subkowach w po-
wiecie tczewskim. Bractwo zajmuje
się propagowaniem wiedzy histo-
rycznej przede wszystkim wśród
młodzieży, poprzez organizowanie
pokazów walk rycerskich, uzbro-
jenia, dawnych zwyczajów. Swoją
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działalnością chcą objąć także te-
ren naszej gminy. Spotkanie wy-
wołało bardzo żywy odzew wśród
naszych gimnazjalistów i być może
propozycje organizacji następnych
spotkań dojdą do skutku. Imprezę
uświetniły występy zespołu muzy-
ki dawnej pod kierunkiem Janusza
Beyera.

***
27 października 50-tą rocznicę
zawarcia sakramentu małżeństwa
obchodzili Helena i Edward Za-
rzyccy z Trąbek Wielkich. Z tej
okazji odprawiona została Msza św.
dziękczynna w intencji małżonków.
Jubilaci otrzymali list gratulacyjny
od ks. arcybiskupa Tadeusza Go-
cłowskiego oraz upominek od ks.
prałata Edwarda Szymańskiego.

***
27 października w naszym ko-
ściele sakramentalny związek mał-
żeński zawarli Aleksandra Sebzda
z Czerniewa i Dariusz Dawidowski
z Gdańska.

***
28 października, na zaprosze-
nie Wójta Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażeja Konkola i ks. prałata
Edwarda Szymańskiego, w Trąb-
kach Wielkich spotkały się rodziny
wyróżnione przez kapitułę działa-
jącą przy naszym Sanktuarium. Po
Mszy św. w kościele, wyróżnione
rodziny oraz członkowie kapitu-
ły udali się na wspólny obiad do
gimnazjum, a następnie obejrze-
li występ młodzieży gimnazjalnej.
Na zakończenie spotkania, przy

kawie prowadzone były rozmowy
w mniejszych grupkach.

***
30 października odbyła się IX
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie. W programie obrad
znalazły się m.in. następujące te-
maty:

1) Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2007 r.:

a) zwiększono plan dochodów
o kwotę 158 tys. zł,

b) zwiększono plan wydatków
o kwotę 173 tys. zł;

2) Upoważniono Wójta do za-
ciągania zobowiązań do kwoty
100 tys. zł na wykonanie miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Kłodawy
i Kleszczewa;

3) Ustalono opłatę targową w wy-
sokości 28 zł za każdy dzień ko-
rzystania z targowiska w Trąb-
kach Wielkich oraz za prowadzenie
sprzedaży na terenie gminy w for-
mie tzw. handlu obwoźnego. Opłata
obowiązywać będzie od 1 stycznia
2008 r.

4) Uchwalono roczną stawkę opłaty
na 2008 rok w wysokości 20 zł od
każdego posiadanego psa.

5) Uchwalono wysokość tzw. staw-
ki bazowej czynszu regulowanego
w wysokości 1,50 zł za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu miesz-
kalnego (w budynkach będących
własnością gminy) – stawka ta obo-
wiązywać będzie od 1 marca 2008 r.
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Nowo ochrzczony Nikodem Antoni Lewańczyk z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Antoni Zajączkowski z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Kacper Michał Żelazny z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Maja Maria Bachusz z rodzicami i chrzestnymi
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6) Ustalono harmonogram opraco-
wywania miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego na
lata 2008–2009 wg następującej
kolejności wsi: Kaczki, Trąbki Ma-
łe, Mierzeszyn, Gołębiewo Wielkie
i Gołębiewo Średnie.

7) Zmieniono uchwałę Rady Gminy
z 2006 roku w sprawie udzielania
dotacji na ochronę konserwatorską
zabytków wpisanych do rejestru,
usytuowanych na terenie gminy,
obejmując pomocą finansową także
przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej koniecznej do ich przepro-
wadzenia.

8) Podjęto uchwałę w sprawie zasad
korzystania z gminnych obiektów
użyteczności publicznej takich jak
pomieszczenia szkolne, boiska, sale
sportowe, pracownie komputerowe
itp. na organizację imprez, kur-
sów, szkoleń, koncertów, zawodów,
treningów, zabaw czy widowisk.

9) Podjęto uchwałę powołującą
z dniem 1 stycznia 2008 r. za-
kład budżetowy pod nazwą Za-
kład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Trąbkach
Wielkich. Zakład będzie zarządzał
gminnymi wodociągami, gminny-
mi oczyszczalniami ścieków, ka-
nalizacją sanitarną i deszczową,
gminnymi budynkami mieszkalny-
mi i drogami. Szczegółowy zakres
działania zakładu określa statut,
który został nadany przez Radę
Gminy jednocześnie z aktem powo-
łania zakładu.

10) Podjęto uchwałę w sprawie wy-
sokości oraz zasad wypłaty diet
radnym i sołtysom. Od 1 listopa-
da 2007 r. dieta radnego wynosi
535 zł, a dieta sołtysa 336 zł
miesięcznie. Radni tracą prawo do
części diety (maksymalnie do 50 %)
z powodu nieobecności na sesji lub
komisji, a sołtysi tracą podobnie
z powodu nieobecności na sesji lub
na spotkaniu z wójtem.

***
4 listopada w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

a) Nikodem Antoni Lewańczyk
z Trąbek Wielkich, syn Beaty
i Mariana,

b) Antoni Zajączkowski z Ełgano-
wa, syn Beaty i Tomasza,

c) Kacper Michał Żelazny z Posto-
łowa, syn Gabrieli i Stanisława,

d) Maja Maria Bachusz z Trąbek
Wielkich, córka Sylwii i Mariu-
sza.

***
9 listopada odbyła się X zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się
m.in. następujące tematy:

1) Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2007 r.

a) zwiększono plan dochodów
o kwotę 210 tys. zł;

b) zwiększono plan wydatków
o kwotę 265 tys. zł w tym m.in.
na:
– wypłatę zasiłków celowych

(GOPS) – 15 tys. zł,
– wynagrodzenia w szkołach –

ok. 190 tys. zł,
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– remont pomieszczeń w Urzę-
dzie Gminy – 50 tys. zł.

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

a) od budynków:
– mieszkalnych – 0,57zł/m2 po-

wierzchni użytkowej (p.u.),
– zajmowanych na prowadze-

nie działalności gospodarczej
– 14,50zł/m2 p.u.,

– zajmowanych na prowadze-
nie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3,84zł/m2

p.u.,
– garaży – 6,37zł/m2 p.u.,
– pozostałych, w tym zajmo-

wanych na prowadzenie od-
płatnej działalności statutowej
przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 6,17zł/m2 p.u.

b) od budowli (gazociągi, linie
energetyczne, telekomunikacyj-
ne itp.) – 2 % ich wartości;

c) od gruntów:
– związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów
– 0,71zł/m2,

– pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki retencyjne lub elek-
trownie wodne – 3,74zł/m2,

– rekreacyjno-wypoczynkowych
– 0,35zł/m2,

– pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej działal-
ności statutowej przez organi-
zacje pożytku publicznego –
0,17zł/m2;

d) od środków transportowych –
stawki zostały zwiększone o ok.
3 % w stosunku do stawek
w 2006 roku;

e) ustalono cenę żyta do celów na-
liczania podatku rolnego w wy-
sokości 40 zł/q.

3) Podjęto uchwałę w spra-
wie udzielenia dotacji Gminnemu
Ośrodkowi Zdrowia w Trąbkach
Wielkich w wysokości 150 tys. zł na
zakup aparatury i sprzętu rehabili-
tacyjnego. Zakupiony sprzęt zosta-
nie udostępniony Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej, która w pomiesz-
czeniach przyziemia dobudowanej
części Ośrodka Zdrowia w Trąb-
kach Wielkich świadczyć będzie
usługi rehabilitacyjne dla miesz-
kańców gminy.

***

9 listopada odbyła się XI uro-
czysta sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Sesję poprzedziła
Msza św. w intencji Ojczyzny cele-
browana przez ks. prałata Edwarda
Szymańskiego w naszym sanktu-
arium. Głównym punktem obrad
było podjęcie uchwały w sprawie
nadania tytułu „Honorowy Oby-
watel Gminy Trąbki Wielkie” Zyg-
muntowi Bukowskiemu z Mierze-
szyna. Po sesji w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbyła się
okolicznościowa akademia z pre-
lekcją Dyrektora Gimnazjum Ma-
riusza Paradeckiego zatytułowaną
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Występ chóru uczniowskiego podczas koncertu poświęconego pamięci Papieża
Polaka, który odbył się w trąbkowskim gimnazjum

Pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Rycerskiego „Kerin” z Subków
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Honorowy Obywatel Gminy Trąbki Wielkie Zygmunt Bukowski odbiera medal
z rąk wójta Błażeja Konkola

Państwo Młodzi Aleksandra i Dariusz Dawidowscy
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„Józef Piłsudski – Moja Droga”.
W części artystycznej wystąpiła
młodzież gimnazjalna z okolicz-
nościowym programem.

***
11 listopada w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbyła się
Uroczystość z okazji Święta Nie-
podległości. Na wstępie przed bar-
dzo licznie zgromadzoną widow-
nią odbył się pokaz sztandarów
ziem polskich XV wieku w wyko-
naniu uczniów gimnazjum. Następ-
nie odbyło się uroczyste wręczenie
medalu „Honorowego Obywatela
Gminy Trąbki Wielkie” Zygmun-
towi Bukowskiemu z Mierzeszyna.
Aktu wręczenia dokonał Wójt Bła-
żej Konkol i przewodniczący Rady
Gminy Józef Sroka w towarzystwie
wiceprzewodniczącej Barbary Har-
bul. Jako kolejny punkt programu
odbyła się ciekawa prelekcja zaty-
tułowana „Józef Piłsudski – Moja
Droga” przygotowana i wykonana
przez Dyrektora Gimnazjum Ma-
riusza Paradeckiego z równocze-
snym pokazem multimedialnym.

W części artystycznej pod kierun-
kiem Michała Olejnika wystąpił
chór męski, który wykonał kilka
pieśni patriotycznych oraz „Bogu-
rodzicę”. Na zakończenie z recita-
lem fortepianowym wystąpił stu-
dent IV roku Akademii Muzycznej
w Gdańsku Fares Marek Basma-
dji, który wykonał kilka utworów
Fryderyka Chopina.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkar-
skie rundy jesiennej. W IV lidze
zespół Orzeł Trąbki Wielkie zaj-
muje 9 miejsce z dorobkiem 25
pkt przy stosunku bramek 26–18.
W rozegranych meczach nasz ze-
spół odniósł 7 zwycięstw, 4 mecze
zremisował i poniósł 6 porażek.

W rozgrywkach klasy A zespół So-
kół Ełganowo zajmuje 3 miejsce
w grupie IIA z dorobkiem 24 pkt,
a drużyna Błękitni Sobowidz z do-
robkiem 18 pkt jest na 7 miejscu
w tej samej grupie.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2007

W grudniu jedna Msza św. odprawia-
na jest jako gregoriańska za śp. Hen-
ryka Nadolskiego.

1. Za zmarłych z rodzin Blokusów
i Zulewskich

2. Za śp. Henryka Nadolskiego,
godz. 730

Za śp. Stefanię Wróblewską
i zmarłych z rodzin
Wróblewskich i Dąbrowskich,
godz. 900 (Czerniewo)

Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
(4. rocznica śmierci), godz. 1100

a) Za śp. Kazimierza Toczka,
godz. 1800
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b) Za śp. Henryka
Dziekońskiego, godz. 1800

3. Za śp. Józefa Bachusza
i zmarłych z tej rodziny

4. Za śp. Jana Nadolskiego
5. Za śp. Genowefę Dejlitko

(10. rocznica śmierci)
Za śp. Marię Rodę (Czerniewo)

6. Za śp. Zygmunta Preussa
(3. rocznica śmierci)

7. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian,
z róży bł. Teresy Ledóchowskiej,
p. Chmielewskiej

8. Za śp. Adama Srokę
9. Za śp. Henryka Dziekońskiego,

godz. 730

a) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Helenę Szymczyk oraz
zmarłych z rodzin Oroniów i
Łączów, godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich, godz. 1100

b) Za śp. Krystynę Hościło
(30. dzień od pogrzebu),
godz. 1100

Za śp. Henryka Nadolskiego,
godz. 1800

10. Za śp. Adama Srokę
11. Za śp. Teodora Wiebe,

Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

12. a) Za śp. Adama Srokę
b) Za śp. Tomasza Belau
Za śp. Marię Rodę (Czerniewo)

13. Za śp. Wiktora Bławata
14. Za śp. Adama Srokę
15. Za śp. Katarzynę (10. rocznica

śmierci) i Bronisława
Iwanowiczów

16. Za śp. Teodozję (25. rocznica
śmierci) i Józefa Belau,
godz. 730

a) Za śp. Henryka Nadolskiego,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Marię Rodę, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Irenę Drożyńską
(30. dzień od pogrzebu),
godz. 1100

b) Za śp. Agnieszkę
Luksemburg, godz. 1100

Za śp. Zygmunta Zarebskiego
(16. rocznica śmierci),
godz. 1800

17. Za śp. Franciszka Sussa
18. Dziękczynna w 88. rocznicę

urodzin Marii Krauze, godz. 700

Za śp. Adama Srokę, godz. 1700

19. O opiekę Matki Bożej nad
rodziną, o zdrowie dla Tomasza
Za śp. Ryszarda Pikulę
i Alfonsa Tiborskiego
(5. rocznica śmierci, Czerniewo)

20. Za śp. Jadwigę i Czesława
Pietranisów oraz zmarłych z tej
rodziny

21. Za śp. Adama Srokę
22. Za śp. Franciszka Sussa
23. Za śp. Henryka Nadolskiego,

godz. 730

Za śp. Stanisławę Szostek
(3. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna w 50. rocznicę
urodzin Zdzisława
Jaszewskiego, godz. 1100

Dziękczynna za łaski
otrzymane w kończącym się
roku, godz. 1800

24. W intencji ks. kan. Adama
Krolla (int. szafarzy
Eucharystii)
Dziękczynna za wybudowanie
kościoła w Czerniewie,
godz. 2130
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25. W intencji parafian, godz. 000

Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich oraz zmarłych
z rodzin Kosińskich,
Gostomskich i Kęsych, godz. 730

Za śp. Jadwigę Borkowską
(3. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
a) Za zmarłych z rodzin Plak
i Cymermann, godz. 1100

b) Za śp. Henryka Nadolskiego,
godz. 1100

Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Krzysztofa
Niedźwiedzkich, godz. 1800

26. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 730

Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa Teresy
i Józefa Surmów, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Monikę Buga,
godz. 1100

b) Za śp. Henryka Nadolskiego,
godz. 1100

Za śp. Marię i Szczepana
Goczkowskich, godz. 1800

27. Za śp. Jana Kitowskiego
oraz zmarłych z tej rodziny

28. Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa Marii
i Przemysława Sautyczów,
godz. 1800

29. Za śp. Dorotę Knapińską
(10. rocznica śmierci)

30. Za śp. Zygmunta Zarębskiego,
godz. 730

Za śp. Tadeusza (16. rocznica
śmierci) i Marię (6. rocznica
śmierci) Kosikowskich,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Henryka Nadolskiego
(1. rocznica śmierci), godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

31. a) Za śp. Sylwestra Reimusa
b) Za śp. Adama Srokę

SPIS TREŚCI

Blaski i cienie odchodzącego
roku, ks. Edward Szymański . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . 8

Informacje kolędowe,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . 10

Jak rozmawiać z Bogiem?
Szkoła modlitwy,
ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

O Krakowie, królewskim
mieście kraju polskiego,
Mariusz Paradecki . . . . . . . . . . . . . . 16

Kronika nie tylko parafialna . . . . 19

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . . 29

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Odeszli do Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

31



ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 grudnia: Wiktoria Weronika Szymichowska;
25 grudnia: Aleksandra Klonowska, Piotr Józef Wittkamp,

Alex Michał Pydo

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Sylwii i Tadeusza Klonowskich
25 grudnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Agnieszki i Bartłomieja Turzyńskich
25 grudnia: 10. roczn. sakr. małżeństwa Beaty i Wiesława Bąków
25 grudnia: 15. roczn. sakr. małżeństwa Ludwiki i Adama Kisickich
25 grudnia: 20. roczn. sakr. małżeństwa

Gabrieli i Krzysztofa Niedźwiedzkich
25 grudnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Barbary i Marka Jagłów
25 grudnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Joachima Dufke
26 grudnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Teresy i Józefa Surmów
28 grudnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Marii i Przemysława Sautyczów
25 grudnia: 30. roczn. sakr. małżeństwa Marii i Stanisława Kamińskich
25 grudnia: 30. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Grzegorza Czajków
25 grudnia: 30. roczn. sakr. małżeństwa Marii i Józefa Kantaków

ODESZLI DO PANA

29 października: zmarła śp. Teresa Klimek
1 listopada: zmarła śp. Krysta Hościło
9 listopada: zmarł śp. Tomasz Belau
13 listopada: zmarła śp. Irena Drożyńska
21 listopada: zmarła śp. Helena Szynka
30 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Henryka Nadolskiego
31 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Romana Zielke
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.trabkiw.ug.gov.pl/kana
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