
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Maj 2008 Nr 5 (137)

Duchu Święty
przyjdź,

niech wiara
zagości,

nadzieja
zagości,

niech miłość
zagości w nas! T

iz
ia

n
o

Ve
ce

ll
i,

„P
ię

ćd
zi

es
ią

tn
ic

a”



PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

W drugiej połowie listopada
2007 r. na regionalnym spotkaniu
kapłańskim, w Pruszczu Gdań-
skim zaproponowano księżom udział
w pielgrzymce do Ziemi Świę-
tej. Podjąłem decyzję zapisania się
na nią. Pielgrzymka organizowana
przez Katolickie Biuro Pielgrzymko-
we w Warszawie odbyła się w dniach
od 6–15 kwietnia br. Uczestniczyło
w niej 27 kapłanów naszej archi-
diecezji z księdzem arcybiskupem
Tadeuszem Gocłowskim i ks. bi-
skupem Ryszardem Kasyną. Głów-
nym przewodnikiem był ks. profesor
dr Grzegorz Szamocki, wykładowca
w gdańskim Seminarium Duchow-
nym. Po święceniach kapłańskich
przez 2 lata studiował Pismo święte
na uniwersytecie w Rzymie i następ-
nie 4 lata na Uniwersytecie Hebraj-
skim w Jerozolimie. Świetnie zna
język hebrajski.

Z gdańskiego lotniska do Warsza-
wy wylecieliśmy w niedzielę, 6 kwiet-
nia po południu, kolejnym samolo-
tem z Warszawy udaliśmy się do Tel
Awiwu, dokąd przybyliśmy w nocy.
Z lotniska autobusem palestyńskim
udaliśmy się do hotelu w Jerychu.
Po odświeżeniu się i śniadaniu poje-
chaliśmy na Górę Oliwną w Jerozoli-
mie, gdzie rozpoczęliśmy zwiedzanie
od świątyni Wniebowstąpienia Pana
Jezusa, będącej pod opieką muzuł-
mańską, oraz kościoła Pater Noster,
postawionego na tym miejscu, gdzie
Pan Jezus nauczył Apostołów mo-
dlitwy Ojcze Nasz. Jest tam dużo
tablic z tą modlitwą – również tabli-
ca z modlitwą Ojcze Nasz w językach
polskim i kaszubskim.

Z Góry Oliwnej roztacza się pięk-
ny widok na Jerozolimę. To tu zstę-
pując do Jerozolimy w Niedzielę
Palmową, Pan Jezus zapłakał, prze-
powiadając jej zburzenie. Na tym
miejscu wybudowano świątynię Do-
minus Flevit (Pan Zapłakał).

Na zboczu Góry Oliwnej znajduje
się Ogród Oliwny, w którym Pan Je-
zus modlił się po Ostatniej Wieczerzy
w Wielki Czwartek, gdzie też został
zdradzony przez Judasza i pojmany.
Rosną tu wiekowe drzewa oliwne.
Oczywiście, nie te same, które by-
ły świadkami modlitwy Jezusowej,
ale inne, wyrosłe z ich korzeni.
Obok ogrodu znajduje się Bazylika
Getsemani, kościół zwany Świątynią
Narodów, wybudowany w ubiegłym
stuleciu na miejscu dawnego. W pre-
zbiterium jest obmurowana skała,
na której, oddalając się od śpiących
Apostołów, modlił się Chrystus.

Po południu tego dnia udaliśmy
się na Górę Synaj, gdzie zwiedziliśmy
kościół św. Piotra In Gallicantu, upa-
miętniający miejsce zaparcia się św.
Piotra, oraz Wieczernik, w którym
Pan Jezus spożył ostatnią wieczerzę
z Apostołami. Wieczernikiem opie-
kują się również muzułmanie. Z tego
powodu katolicy nie mogą w Nim
sprawować liturgii eucharystycznej.
Wyjątek uczyniono dla papieża Jana
Pawła II, który w roku 2000 odprawił
tam Mszę św.

Obok jest klasztor franciszkań-
ski, Bazylika Zaśnięcia Matki Bożej
i Wieczernik Franciszkański, w któ-
rym w godzinach popołudniowych
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odprawiliśmy Mszę św. Tak pracowi-
cie minął pierwszy dzień pielgrzym-
ki. Umęczeni udaliśmy się autobu-
sem podstawionym do Jerycha na
oczekiwany nocleg.

W drugim dniu z rana pojecha-
liśmy do Betlejem, leżącym na tery-
torium palestyńskim, potężnym mu-
rem oddzielonym od terytorium ży-
dowskiego. W bramie wszyscy prze-
chodzący podlegają kontroli wojsko-
wej. Głównym obiektem do zwiedza-
nia jest Bazylika Narodzenia Pań-
skiego. Bazyliką opiekuje się kościół
prawosławny. Wejście do Bazyliki jest
tak niskie, że każdy musi się schylić
aby przekroczyć próg. Sądziłem, że
ja będąc niskiego wzrostu, wejdę bez
pochylania się. Ale nic z tego. Trzeba
było się pochylić.

W średniowieczu, po zdobyciu
tych miejsc przez Persów, maho-
metanie wjeżdżali do Bazyliki na
koniach. Krzyżowcy, zdobywając Ba-
zylikę, zamurowali główne wejście,
zostawiające mały otwór, i tak jest
do chwili obecnej.

W podziemiach Bazyliki jest gro-
ta, w której pod ołtarzem złota
gwiazda wskazuje miejsce narodze-
nia Pana Jezusa. Obok są inne
groty, np. grota św. Józefa, w której
odprawiliśmy Mszę św. W grocie Na-
rodzenia prawosławni nie zezwalają
na odprawianie Mszy św.

Po zwiedzeniu przylegającego do
Bazyliki kościoła św. Katarzyny, któ-
rym opiekują się franciszkanie, uda-
liśmy się na Pole Pasterzy, położone
około 5 km od Betlejem. Stąd rozta-
cza się piękna panorama okolic.

Po południu udaliśmy się do Ain
Karem, aby odwiedzić kościół Na-
rodzenia św. Jana Chrzciciela zbu-
dowany na miejscu domu Joachima

i Anny. Na dziedzińcu kościoła są ta-
blice z hymnem Benedictus, również
tablica w języku polskim.

W pobliżu jest drugi wspaniały
kościół, upamiętniający Nawiedzenie
św. Elżbiety przez Matkę Najświęt-
szą. Tu z kolei są tablice, również
w języku polskim, z hymnem „Ma-
gnificat”.

Tak zakończył się dzień zwie-
dzania świętych miejsc i powrót na
nocleg do Jerycha.

Wczesnym śniadaniem żegnamy
Jerycho i wyjeżdżamy do Galilei.
Zatrzymujemy się najpierw w Na-
zarecie. Centralnym punktem zwie-
dzania jest wybudowana przez pa-
pieża Pawła IV Bazylika Zwiastowa-
nia. W niej na bocznych ścianach
znajdują się obrazy z ważniejszych
sanktuariów Maryjnych świata, rów-
nież obraz jasnogórski i Matka Boża
Jazłowiecka. Tu odprawiliśmy Mszę
św. i zwiedziliśmy kościół św. Józefa.

Następnie udaliśmy się do Ka-
ny Galilejskiej, miejsca pierwszego
cudu Pana Jezusa – przemienienia
wody w wino. Naprzeciw wejścia do
kościoła jest duży sklep z pamiąt-
kami i gratisową degustacją wina.
W grotach podziemnych świątyni po-
kazywane są naczynia – kamienne
stągwie z czasów Pana Jezusa.

Z Kany udaliśmy się do Cezarei
Nadmorskiej. Miasto położone nad
Morzem Śródziemnym, gdzie zwie-
dziliśmy słynne akwedukty z czasów
rzymskich, którymi prowadzono do
miasta wodę z gór Karmelu. Zwiedzi-
liśmy również ruiny słynnego cyrku
rzymskiego. Następnie udaliśmy się
na górę Karmel, gdzie prorok Eliasz
rozprawił się z kapłanami bożka
Baala i gdzie ukrywał się przed
królową Jezabel, która chciała go
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zgładzić, bo przeszkadzał w kulcie
bożka Baala. Tu jest piękna Bazy-
lika Stella Maris i sanktuarium oo.
karmelitów. Tu mają swój początek
oo. karmelici i objawienie szkaple-
rza karmelitańskiego. Nosił go do
końca życia papież Jan Paweł II.
Z góry Karmel rozciąga się piękna
panorama na miasto i port Hajfę.
W Bazylice odprawiliśmy też Mszę
św. Stąd udaliśmy się na kolację
i nocleg do hotelu w Nazarecie.

W kolejnym dniu udaliśmy się na
szczyt góry Tabor – miejsca prze-
mienienia Pana Jezusa wobec trzech
Apostołów Piotra, Jakuba i Jana.
Piotr wówczas powiedział: „Panie,
dobrze, że tu jesteśmy. Uczynię trzy
przybytki: Tobie jeden, Mojżeszowi
jeden i Eliaszowi jeden”. Na szczy-
cie góry jest Bazylika Przemienienia
Pańskiego, w której odprawiliśmy
Mszę św. Na górę Tabor wjeżdża się
specjalnymi 8-osobowymi taksówka-
mi. Z góry jest piękny widok okolicy
Galilei.

Następnie przez wzgórza Golan
udaliśmy się do Cezarei Filipowej. Na
wzgórzach Golan jest obecnie spo-
kojnie – nie wyczuwa się wojennych
napięć. Ludzie spokojnie uprawiają
ziemię i wypasają bydło. Historycz-
nego miasta Cezarei już nie ma,
pozostały potężne skały gór Hermo-
nu, z których bierze początek rzeka
Jordan. Widać jak wody wybijają
spod skał. Zwiedziliśmy też miasto
Safes – bardzo ciekawe i najwyżej
położone miasto w Izraelu.

Po dobrze przespanej nocy udali-
śmy się nad Jordan do Yardenit, sym-
bolicznego miejsca gdzie Jan Chrzci-
ciel udzielał chrztu, tam też z jego
rąk chrzest przyjął Pan Jezus. Tu

odnowiliśmy przyrzeczenia chrzciel-
ne i zanurzyliśmy nogi w Jordanie.
W tym czasie dorośli prawosław-
ni w białych szatach przyjmowali
chrzest.

Potem statkiem wypłynęliśmy na
Jezioro Galilejskie. Na maszcie po-
wiewała polska biało-czerwona flaga
i odśpiewaliśmy hymn narodowy.
Nawiedziliśmy Tyberiadę, Górę 8
Błogosławieństw. Na tym miejscu
jest ośmiokątna świątynia zbudowa-
na przy brzegu Jeziora Galilejskiego.
W Kafarnaum, mieście św. Piotra
i Andrzeja, też w nowej świąty-
ni, zbudowanej nad domem Piotra,
odprawiliśmy Mszę św., po której
zwiedziliśmy ruiny potężnej synago-
gi żydowskiej. Zwiedziliśmy jeszcze
kościół św. Piotra w Tabga, upa-
miętniający rozmowę Pana Jezusa
z Piotrem nad jeziorem Genezaret
po zmartwychwstaniu, gdzie Piotr
wyrzekł: „Panie, Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, że Cię miłuję” i tu Piotr
otrzymał najwyższą władzę w Ko-
ściele: „Paś baranki moje, paś owce
moje”.

W pobliżu jest kościół Rozmnoże-
nia Chleba upamiętniający miejsce
tego cudu. Tak zakończył się kolej-
ny dzień zwiedzania świętych miejsc
w Galilei.

Po śniadaniu następnego dnia
opuściliśmy hotel, udając się na pu-
stynię Judzką, najpierw do Qum-
ran, gdzie są groty, w których
w latach pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku znaleziono
zwoje wszystkich ksiąg Starego Te-
stamentu, z wyjątkiem księgi Ezdra-
sza. Niektóre z nich zachowały się
w bardzo dobrym stanie.

Następnie kolejką linową wyje-
chaliśmy na słynną górę Masada,
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gdzie była twierdza Heroda Wielkie-
go, zdobyta przez Rzymian. Obec-
nie są tam majestatyczne ruiny tej
twierdzy i synagogi żydowskiej.

Później udaliśmy się do kurortu
En Bokek nad Morzem Martwym,
gdzie można korzystać z kąpieli bez
niebezpieczeństwa utonięcia. Wody
morza są tak zasolone, że nie ma
tu ryb, ani roślinności. Wieczorem
udaliśmy się na nocleg do kolejnego
hotelu, już w Jerozolimie.

Wczesnym rankiem odprawili-
śmy Mszę św. na Golgocie w Ba-
zylice Grobu Pańskiego. Po śniada-
niu udaliśmy się do Nowej Jerozo-
limy żydowskiej, gdzie zwiedziliśmy
potężną nową synagogę żydowską
wybudowaną przy wsparciu Żydów
z Ameryki. Następnie zwiedziliśmy
sanktuarium Księgi, w którym są
przechowywane zwoje Pisma św.
z Qumran. Gmach jest podobno
tak zbudowany, że nawet po uderze-
niu bomby nuklearnej zapadnie się
pod ziemię i zwoje Pisma św. nie
ulegną zniszczeniu. Obok zwiedzili-
śmy Makietę Jerozolimy zbudowaną
na dużym obszarze muzeum. Stąd
udaliśmy się do Yad Vashem, gdzie
jest aleja zasłużonych w ratowaniu
Żydów z holocaustu podczas II wojny
światowej. Jest tu pomnik Korcza-
ka i makieta getta warszawskiego.
Zwiedziliśmy też Menorę – sym-
bol narodu żydowskiego i Kneset –
parlament żydowski. Udaliśmy się
jeszcze do Betanii, gdzie mieszkał
Łazarz i jego siostry Maria i Mar-
ta. Jest tam kościół św. Łazarza,
upamiętniający jego wskrzeszenie.

W następnym dniu udaliśmy się
do bazyliki Grobu Pańskiego, gdzie
odprawiliśmy Mszę św. Do grobu

może wejść trzech kapłanów. Po-
zostali byli w przedsionku grobu
i przed grobem. Później zwiedzi-
liśmy w starej Jerozolimie kościół
św. Anny – kościół rodziców Matki
Najświętszej. Przy nim jest sadzaw-
ka Betesda, przy której Pan Jezus
uzdrowił paralityka. Następnie od-
prawiliśmy Drogę Krzyżową, z krzy-
żem niesionym kolejno przez nas na
ramionach. Droga Krzyżowa wiedzie
wąskimi uliczkamim, gdzie jest peł-
no straganów, kipi handel. I mało
kto zwraca uwagę na modlących się.
Tym bardziej, że jest to dzielnica
muzułmańska.

Po południu udaliśmy się pod
Ścianę Płaczu. Są to resztki muru
potężnej i okazałej niegdyś Świątyni
Jerozolimskiej. Teraz na jej miejscu
jest meczet muzułmański i kopuła
skały, upamiętniająca miejsce, gdzie
Abraham miał złożyć w ofierze swego
syna Izaaka.

W nocy o godz. pierwszej odpra-
wiliśmy na terenie hotelu Mszę św.
i udaliśmy się na lotnisko do Tel
Awiwu, skąd polecieliśmy do Polski.
Spotkaliśmy w Ziemi Świętej dużo
grup z Polski, a nawet pielgrzymów
z okolic Malborka i Tczewa, któ-
rzy nocowali w tym samym hotelu.
Trzeba przyznać, że nie czuliśmy
żadnego niebezpieczeństwa z powo-
du zamieszek między Żydami a Pale-
styńczykami, o których tak rozpisuje
się nasza prasa. Dziękuję Bogu za tę
pielgrzymkę do źródeł naszej wiary.
Polacy, po odejściu do Pana Sługi
Bożego Jana Pawła II, coraz czę-
ściej, zamiast do Rzymu, wybierają
pielgrzymowanie do Ziemi świętej.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2008

4 maja: Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

Dz 1,1–11
Ef 1,17–23
Mt 28,16–20

A obok krzyża Jezusowego stały:
Matka Jego i siostra Matki Je-
go, Maria, żona Kleofasa, i Maria
Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał
Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”.
Następnie rzekł do ucznia: „Oto
Matka twoja”. I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie (J 19,25–27).
Zastanawiające, że w uroczystość
Królowej Polski Kościół czyta Ewan-
gelię o Matce Bożej stojącej pod
krzyżem, a nie o zwiastowaniu
i rozmowie z Archaniołem (a Ar-
chaniołowie rozmawiają tylko z do-
stojnikami), o nawiedzeniu, o Matce
Bożej śpiewającej pieśń.

11 maja: Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego

Dz 2,1–11
1 Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–23

Pokój wam! (J 20,19).
Właśnie wtedy, kiedy uczniowie za-
lęknieni zamknęli się w wieczerni-
ku, Pan Jezus, wchodząc, powie-
dział: „Pokój wam” – to znaczy: Nie
jesteście sami, jesteście powołani.

Mogą przyjść trudności, cierpienia,
śmierć, ale prawdziwy pokój można
zachować nawet w piecu ognistym,
tak jak biblijni młodzieńcy.
Pokój to świadomość, że jest ze
mną Bóg, że wszystko obraca się ku
dobremu.
Jesteście w rękach Boga; nie zamy-
kajcie się ze strachu przed nikim.
Ten, który was posyła, jest z wami
i nie pozostawi was samych.

18 maja: Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej

Wj 34,4b–6.8–9
2 Kor 13,11–13
J 3,16–18

Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne
(J 3,16).
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej
jest jak doskonała szarada o Pa-
nu Bogu, łamigłówka, którą trudno
rozwiązać. Ani jej człowiek nie wy-
myślił, ani nie zrozumie. Bóg jest
podobny do rodziny, w której mąż
wszystko daje żonie i wszystko od
żony bierze. Żona wszystko przyj-
muje od męża i wszystko mu daje.
Pojawia się dziecko – duch ich wza-
jemnej miłości.

25 maja: 8. Niedziela Zwykła

Iz 49,14–15
1 Kor 4,1–5
Mt 6,24–34
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Nikt nie może dwom panom służyć.
Bo albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego będzie miłował; albo
z jednym będzie trzymał, a drugim
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu
i Mamonie! (Mt 6,24).

Uspokajamy się, że nie jest z nami
tak źle: służymy jednemu Panu.
Niech każdy z nas zastanowi się,
czy jednak ten jedyny Pan, któremu
służę, to Bóg czy ja sam.

Ks. Jan Twardowski

WYDARZENIA W MAJU

Pierwszego maja, w święto św.
Józefa Robotnika odpust w Postoło-
wie, na który zaprasza ks. proboszcz
Dariusz Cieniewicz. Suma odpusto-
wa o godz. 11.00. Zapraszam do
udziału w pieszej pielgrzymce na
odpust.

***
3 maja: święto Królowej Polski.

Msze św. jak w niedzielę.

***
Rozpoczynamy nabożeństwa

majowe, również w wioskach Klesz-
czewie, Ełganowie, przy kaplicach,
a w Czerniewie w kościele o godz.
19.00. W Trąbkach Wielkich w każ-
dą niedzielę nabożeństwo majowe
będzie o 20.30 przy kaplicy Miło-
sierdzia Bożego.

***
4 maja, w niedzielę Wniebowstą-

pienia Pańskiego będzie uroczystość
przyjęcia 37 dzieci do I Komunii św.
o godz. 10.00. Nie będzie Mszy św.
o godz. 11.00. Msze św. będą od-
prawiane o godz. 7.30, 10.00, 18.00,
w Czerniewie o 12.30 (lub 18.00).

***
8 maja obchodzimy św. Stanisła-

wa Biskupa Męczennika, Patrona

Polski. W niedzielę 11 maja roczni-
ca I Komunii św. na Mszy o godz.
11.00.

***
22 maja: święto Bożego Ciała.

Uroczysta Msza św. wyrażająca hołd
Jezusowi Eucharystycznemu i zara-
zem jest to publiczna manifestacja
naszej wiary, zapraszam wszystkich
wierzących parafian. Ołtarze będą
wystawione:

1. przy krzyżu obok poczty;
2. przy domu p. Świerczków;
3. przy gimnazjum;
4. przy budynku Urzędu Gminy.

***
W maju w naszym Domu Piel-

grzyma gościć będziemy wspólnotę
Domowego Kościoła – od 30 kwiet-
nia do 3 maja; grupę terapeutyczną
– od 30 maja do 1 czerwca; piel-
grzymkę z Jutrosina – od 6–9 ma-
ja, grupę duszpasterską z Olsztyna
– od 9–11 maja; wspólnotę neo-
katechumenalną ze Świecia – od
16–18 maja; grupę terapeutyczną –
od 22–25 maja.

Ks. Edward Szymański
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JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?
Szkoła modlitwy – cz. 6

Tydzień szósty
Wejście w radość
Zmartwychwstania Jezusa.
Rozeznanie duchowe
i podejmowanie decyzji

Tydzień szósty poucza nas o ro-
zeznaniu duchowym i posługiwaniu
się tym rozeznaniem w podejmo-
waniu decyzji. Jakie były moje
odczucia, pozytywne czy negatyw-
ne, podczas modlitwy w zeszłym
tygodniu. Męka Jezusa Chrystusa,
Jego udręka i ból mogły rodzić
uczucie strachu a może i wstręt.
Takie uczucia również mogą mi
głębiej pomóc w przeżyciu jedności
z cierpiącym Panem.

Młody Salomon prosił Boga:
„Racz więc dać twemu słudze serce
pełne rozsądku do rozróżniania do-
bra i zła” (1 Krl 3,9). Rozeznanie
dobra od zła, szukanie tego, czego
Bóg chce od nas w każdej sytu-
acji. To rozeznanie może dokonać
się tylko na modlitwie. Poznaje-
my „zamysł Chrystusa” i szukamy
odpowiedzi.

Rozeznanie duchowe to proces
modlitewny, w którym rozważamy
w miłości i w świetle wiary rodzaj
swoich przeżyć: czy to natchnienie,
pomysł, plan, zamiar lub słowo
pochodzą od Boga, czy nie? Czy ich
źródłem jest Duch Jezusa, czy coś
innego?

Moja decyzja oraz jej wykonanie
zawsze musi pochodzić od Ducha
Świętego. W wątpliwościach mu-
szę odrzucić i unikać wszystko to,
co pochodzi od innych duchów.
Przykładem jest św. Paweł, który
głosił naukę o rozeznaniu duchów.
Do Rzymian mówił: „Bądźcie tymi,
których prowadzi Duch Boży. . . (Rz
8,14). Postępujcie jak dzieci świa-
tłości. . . Usiłujcie zrozumieć, co
jest wolą Pana” (Ef 5,8.10.17).
Dla Pawła, zasadniczym kryterium
rozeznania jest osobisty kontakt
z Jezusem Chrystusem (Kor 12,3;
23,3). Podobne wskazuje św. Jan
Ewangelista: „Po tym poznajecie
Ducha Bożego, każdy duch, który
uznaje, że Jezus Chrystus przy-
szedł w ciele, jest z Boga. Każdy
zaś duch, który nie uznaje Jezusa,
nie jest z Boga” (1 J 4,2–3).

Według św. Ignacego Loyoli,
sprawdzianem pochodzenia myśli,
pomysłu działania czy wewnętrzne-
go przynaglenia jest „konsolacja”,
czyli pocieszenie.

Czym jest to pocieszenie? Gdy
zaczynam płonąć miłością do Bo-
ga, gdy ponad wszystko kocham
mojego Pana i Stwórcę, gdy prze-
żywam głęboki żal (wylewam łzy
żalu) nad Męką i śmiercią Pa-
na. Znakiem pocieszenia może być
również odczuwalny wzrost wia-
ry, nadziei i zaufania do Pana,
wewnętrzna radość, która pociąga
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do Boga i przynosi wewnętrzny
odpoczynek i pokój.

Przeciwstawieniem ignacjań-
skiego pocieszenia jest strapienie,
czyli to wszystko, co mnie odsuwa
od Boga: pokusy grzechu, odejście
od Pana, posępne myśli i serce; lęk,
zamieszanie. Wszystko, co sprowa-
dza nieufność, brak wiary i nadziei.

Często pomocą w ocenie roze-
znania może pomóc rozmodlony
przyjaciel – stały spowiednik lub
kierownik duchowy.

Tematem codziennej modlitwy
nadchodzącego tygodnia jest Zmar-
twychwstanie i ukazywanie się po-
wstałego z martwych Jezusa swo-
im uczniom oraz Zesłanie Ducha
Świętego w Dzień Pięćdziesiątni-
cy. Nasza modlitwa ma być ra-
dosna i pogodna. Prośmy o łaskę
cieszenia się Zmartwychwstaniem
Jezusa i dzieleniem Jego szczęścia.
Zmartwychwstały Jezus jest Pocie-
szycielem. Mówi do każdego z nas:
Nie bójcie się. On wlewa w nasze
serca rzeczywistą nadzieję.

Codzienna modlitwa
na tydzień szósty

Jezus powstał z martwych

Dzień pierwszy

1. Przeczytaj fragment Ewangelii
św. Łukasza – Zmartwychwstanie
Jezusa (Łk 24, 1–12).

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz: radować się Zmartwych-
wstałym Panem, dzielić Jego ra-
dość i szczęście, przyjąć Jego po-
cieszającą i uszczęśliwiającą miłość

i wzrastać w niej, stawać się coraz
bardziej Jego uczniem.

3. Punkty pomocne do kontemplo-
wania Jezusa Zmartwychwstałego:
a) „Nagle stanęło przed nimi
dwóch mężczyzn w lśniących sza-
tach. Przestraszone pochyliły twa-
rze ku ziemi, lecz tamci rzekli
do nich: «Dlaczego szukacie ży-
jącego wśród umarłych? Nie ma
Go tutaj; zmartwychwstał. Przypo-
mnijcie sobie jak wam mówił, będąc
jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy
musi być wydany w ręce grzeszni-
ków i ukrzyżowany, lecz trzeciego
dnia zmartwychwstanie»” (w.4–7).
b) „I wróciły od grobu, oznajmiły
to wszystko Jedenastu i wszystkim
pozostałym” (w.9).
c) „Lecz słowa te wydały im się
czczą gadaniną i nie dali im wiary”
(w.11).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, powstałeś z martwych
i jesteś tu przy mnie.
Pozwól mi dzielić Twoją radość,
uczyń mnie szczęśliwym, pociesz
mnie.
Daj mi Twoje pocieszenie.
Wielbię Cię, Panie w Twoim Zmar-
twychwstaniu.
Tobie chwała i moc i cześć.
Amen.

5. W czasie dnia pomyśl o jakimś
obrazie Jezusa Zmartwychwstałe-
go. Możesz też powtarzać:
Cześć i chwała, i moc jest Twoja,
Jezu.
Wesoły nam dzień dziś nastał.
Lub refren jakiejś innej pieśni wiel-
kanocnej.
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***
Dzień drugi

1. Przeczytaj fragment Ewangelii
św. Łukasza o spotkaniu Jezusa
z uczniami w drodze do Emaus (Łk
24, 13–29).

2. Proś Jezusa o łaskę, której
pragniesz:
Panie Jezu, daj abym Cię lepiej
poznał, cieszył się i był szczęśliwy
dlatego, że powstałeś z martwych
i jesteś teraz przy mnie.
Pomóż mi bardziej Cię kochać
i wierniej za Tobą postępować.

3. Punkty pomocne do kontemplo-
wania zmartwychwstałego Jezusa:
a) „Gdy tak rozmawiali i rozpra-
wiali z sobą, sam Jezus przybliżył
się i szedł z nimi” (w.15).
b) „Na to On rzekł do nich: «O nie-
rozumni, jak nieskore są wasze
serca do wierzenia we wszystko, co
powiedzieli prorocy! Czy Mesjasz
nie miał tego cierpieć, aby wejść do
swej chwały?» I zaczynając od Moj-
żesza poprzez wszystkich proro-
ków wykładał im, co we wszystkich
Pismach odnosiło się do Niego”
(w.25–27).
c) „Lecz przymusili Go, mówiąc:
«Zostań z nami, gdyż ma się ku
wieczorowi i dzień się już nachylił».
Wszedł więc, aby zostać z nimi”
(w.29).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, przybliżyłeś się do mnie
i jesteś przy mnie teraz, na modli-
twie.
Objaw mi, Panie, znaczenie Pisma,
znaczenie tego tekstu dla mnie, dla
nas obojga – dla Ciebie i dla mnie.

Panie Jezu, krocz zawsze przy mnie.
Dozwól mi iść przy Tobie.
Pozostań ze mną, Panie.
Amen.

5. Do powtarzania w ciągu dnia:
Pozostań ze mną, Jezu.
Pozostań z nami, Panie, bo ma
się już ku wieczorowi i dzień się
nachylił.
Lub jakiś refren pieśni wielka-
nocnej czy hymnu, który możesz
zaśpiewać Jezusowi.

***
Dzień trzeci

1. Przeczytaj dalszy ciąg spotkania
Jezusa z uczniami w drodze do
Emaus (Łk 24, 30–35).

2. Proś Jezusa o łaskę, której
pragniesz:
Panie Jezu, daj mi łaskę poznania
Ciebie – zmartwychwstałego i prze-
bywającego tutaj teraz ze mną.
Daj mi udział w radości i szczęściu
Twojego zmartwychwstania.
Pomóż mi lepiej Cię poznawać tak,
abym Cię bardziej kochał, i wierniej
Cię naśladował.

3. Punkty pomocne w kontemplo-
waniu Jezusa:
a) „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu,
wziął chleb, odmówił błogosławień-
stwo, połamał go i dawał im. Wtedy
oczy im się otworzyły i poznali Go”
(w.30–31).
b) „I mówili nawzajem do siebie:
«Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma
nam wyjaśniał?»” (w.32).
c) „Oni również opowiadali, co ich
spotkało w drodze, i jak Go poznali
przy łamaniu chleba” (w.35).
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4. Modlitwa:
Panie Jezu, powstałeś z martwych
i jesteś teraz tutaj przy mnie.
Zasiadasz ze mną „przy stole” mojej
modlitwy.
Objaw mi się.
Daj mi się poznać.
Spraw bym Cię lepiej poznał przez
miłość, abym świadczył moim ży-
ciem, że Cię znam i prowadził
innych do lepszego poznania Cie-
bie.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Jezu, pomóż mi Cię rozpoznać.
Lub jakiś wers lub refren z pieśni
wielkanocnej lub hymnu.

***
Dzień czwarty

1. Przeczytaj fragment Ewangelii
św. Łukasza – Jezus ukazuje się
uczniom (Łk 24, 36–43).

2. Proś Jezusa o łaskę, której
pragniesz:
Jezu, pomóż mi poznać Cię lepiej
przez miłość i dzielić z Tobą ra-
dość Zmartwychwstania, bym Cię
bardziej kochał i szedł za Tobą.

3. Punkty pomocne w kontemplo-
waniu Jezusa:
a) „A gdy rozmawiali o tym, On
sam stanął pośród nich” (w.36).
b) „Rzekł do nich: «Czemu jesteście
zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach?»”
(w.38).
c) „Lecz gdy oni z radości jeszcze
nie wierzyli i pełni byli zdumienia,
rzekł do nich: «Macie tu coś do
jedzenia?» Oni podali Mu kawałek

pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec
nich” (w.41–43).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, Ty sam Zmartwych-
wstały jesteś tutaj, teraz przy mnie.
Oddaję Ci wszystkie moje kłopoty
i problemy.
Wznoszę ręce do Ciebie i wielbię
Cię, Jezu, w chwale i mocy Twojej
zmartwychwstałej obecności.
Daj mi radość i wesele, radość
z Twojego Zmartwychwstania.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Jezu, jesteś tutaj.
Wielbię Cię Jezu w chwale i mocy
Twojego Zmartwychwstania.

***
Dzień piąty

1. Przeczytaj fragment Ewange-
lii św. Łukasza – Jezus tłumaczy
uczniom znaczenie Pisma (Łk 24,
44–48).

2. Proś Jezusa o łaskę, której
pragniesz:
Jezu, pomóż mi zrozumieć Cię le-
piej poprzez Pismo Święte i poznać
Cię bardziej przez miłość, by Cię
bardziej kochać i wierniej za Tobą
podążać.

3. Punkty pomocne w kontemplo-
waniu Jezusa Zmartwychwstałego:
a) „Wtedy oświecił ich umysły, aby
rozumieli Pisma” (w.45).
b) „Tak jest napisane: «Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie»” (w.46).
c) „W imię Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od
Jerozolimy” (w.47).
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4. Modlitwa:
Panie Jezu, ukaż mi znaczenie Pi-
sma Świętego dla mnie, dla związ-
ku między nami, dla mojego zjed-
noczenia z Tobą.
Raduję się, Panie, Twoim Zmar-
twychwstaniem, Twoim życiem, To-
bą – tutaj, teraz.
Niech moja radość w Tobie, Panie,
wychwala Ciebie – Zmartwychwsta-
łego.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Jezu, otwórz moje serce bym Cię
lepiej poznał.
Uwielbiam Cię, Panie, który zmar-
twychwstałeś i jesteś z nami.

***
Dzień szósty

1. Przeczytaj fragment Ewangelii
św. Łukasza (Łk 24, 48–53).

2. Proś Jezusa o łaskę, której
pragniesz:
Jezu, daj mi łaskę lepszego pozna-
nia Cię przez miłość oraz przez
radość i szczęście płynące z Two-
jego Zmartwychwstania. Pomóż mi
bardziej Cię kochać i wierniej za
Tobą postępować.

3. Punkty pomocne do kontemplacji
Jezusa Zmartwychwstałego:
a) „Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie
w mieście, aż będziecie uzbrojeni
mocą z wysoka” (w.48–49).
b) „I podniósłszy ręce błogosławił
ich” (w.50).
c) „Oni zaś oddali Mu pokłon i z
wielką radością wrócili do Jerozoli-
my, gdzie stale przebywali w świą-
tyni, błogosławiąc Boga” (w.52–53).

4. Modlitwa:
Dziękuję za Ducha Świętego w mo-
im sercu.
On czyni mnie Twoim świadkiem.
Błogosław mi Jezu i daj mi dar
uwielbiania Ciebie i radowania się
w Tobie, abym z weselem wielbił
Ciebie i Ojca w jedności z Duchem
Świętym.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Pobłogosław mnie, Jezu.
Chwała Ci, Jezu.

***
Dzień siódmy

W dzisiejszej modlitwie powróć do
jednego z dni tego tygodnia, w któ-
rym przeżywałeś Zmartwychwsta-
nie Pana i powtarzaj modlitwę
tamtego dnia.

***
PS. W sześciu kolejnych nume-
rach Kany, w oparciu o książkę
„Jak rozmawiać z Bogiem?”, zo-
stały przedstawione materiały do
codziennej osobistej modlitwy. Ma-
teriały te, w oparciu o Słowo Boże
oraz osobiste refleksje, mają pomóc
w odkryciu osobistego spotkania
z Bogiem żywym.
Bądź otwarty wobec dróg jaki-
mi Bóg prowadzi twoją modlitwę.
Niech Biblia przemówi do twojego
serca. Pozwól Panu Jezusowi prze-
mieniać cię przez kontakt z Nim
w modlitwie. Bądź wolny i Mu
zaufaj.

Opracował ks. Adam Kroll
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MSZA ŚWIĘTA JEST „ZNAKIEM”

Człowiek codziennie posługuje się
różnymi znakami. Takim znakiem
jest słowo, gest, przedmiot, które
służą do komunikowania się. Poprzez
te znaki wyrażamy wdzięczność np.
dajemy kwiaty, okazujemy uznanie
np. wręczamy medal czy podajemy
rękę na znak pokoju.

Każda Msza Święta jest znakiem.
Uczestnicząc w tym znaku, chcemy
wypowiedzieć się wobec Boga, braci
i samego siebie.

Pierwszym ważnym znakiem jest
zgromadzenie, które tworzymy na
Eucharystii.

Innym znakiem jest Liturgia Sło-
wa oraz Liturgia Eucharystyczna. To
są dwa stoły: Słowa i Eucharystii.

Uczestnicząc we Mszy św. wcho-
dzę w komunię z Chrystusem, a po-
przez Chrystusa z Ojcem. Co to
znaczy komunia z Chrystusem? Ko-
munia z Chrystusem jest wówczas,
gdy słucham Słowa Bożego, kontak-
tuję się z Nim, przyjmuję Jego słowo.

W Liturgii Eucharystycznej doko-
nuje się druga komunia – komunia
z Osobą Jezusa Chrystusa poprzez
Jego Ciało i Krew. Przystępując do
Komunii św. wyrażam chęć przystą-
pienia do Niego, życia z Chrystu-
sem oraz zgodę Bożego ingerowania
w moje życie. Spożywam Jego Ciało
i piję Jego Krew – to najmocniejszy
znak w całej Mszy św.

Jest jeszcze trzecia komunia
z Chrystusem: komunia z braćmi.
Ona realizuje się po wyjściu z kościo-
ła – musi towarzyszyć mi na każdym
kroku i w każdym działaniu. Dlatego
jest ona najtrudniejsza, najmniej wy-
godna, wzbudzająca lęk i najbardziej
zobowiązująca.

Każdy z tych znaków musi po-
siadać rzeczywistą treść, musi być
jednoznaczny i szczery.

Msza św. jest komunią ze Słowem
Chrystusa. Jeżeli nie słucham Słowa
Bożego, nie przyjmuję go i nie wpro-
wadzam w życie – sprzeniewierzam
się znakowi. Nie jestem w komunii
ze Słowem Chrystusa.

Msza św. jest komunią z Osobą
Chrystusa. Jeżeli z wiarą, miłością,
czystym sercem nie przyjmuję Ciała
i Krwi Chrystusa – nie pozwalam żyć
Chrystusowi we mnie. Nie wchodzę
w Jego mentalność, myśli, uczucia,
Jego upodobania. Najgłębiej tę komu-
nię wyraził św. Paweł: „Nie żyję już
ja, ale żyje we mnie Chrystus.” Czy
tak mogę powiedzieć po przeżyciu
każdej Mszy św.?

Msza św. jest komunią z braćmi.
Muszę rozbić w sobie skorupę mo-
jego egoizmu. Po powrocie do domu
z Eucharystii, domownicy, otoczenie
powinni zauważyć, że coś się we mnie
zmieniło. Mam więcej zrozumienia,
potrafię słuchać, pomóc, jestem bar-
dziej cierpliwy, umiem dawać coś
innym. Miłość nie może gasnąć po
Mszy św. ponieważ jest konkret-
nym zobowiązaniem, które podjąłem
wchodząc w komunię z Chrystusem.

***
Dwa tysiące lat istnienia Kościoła,

to również czas „upiększania” Mszy
św. Reforma liturgiczna po Soborze
Watykańskim II, to odkrywanie na
nowo języka znaków. Msza powie-
rzona przez Chrystusa Kościołowi
jako znak komunii z Nim, stała się
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w ciągu wieków wspaniałym splo-
tem znaków, niczym splot tysiąca
nici artystycznego haftu. Oto kilka
przykładów:

Miejsce celebracji jest znakiem:
� nawa, która zbiega się z centrum,

prezbiterium jest dla wszystkich,
bez różnicy wieku czy godności
– jesteśmy równi przed Bogiem
i wszyscy zjednoczeni tworzymy
lud Boży;

� prezbiterium jest dla prezbitera,
kapłana, człowieka wyznaczonego
przez nas do reprezentowania nas
przed Bogiem.

Ołtarz jest znakiem:
� kamień oznacza, iż dokona się

ofiara;
� na ołtarzu jest obrus z pokarmem:

chlebem, winem, wodą, znakami
uczty ofiarnej;

� są kwiaty, światła, śpiew, muzyka;
znaki świadczące o tym, że Msza
św. jest weselem.

Kapłan i my, wierni, jesteśmy
skierowani ku ołtarzowi, tzn. ku
Chrystusowi. Chrystus jest centrum
zainteresowania Mszy św.

Znakiem jest każdy gest ludu
i kapłana:
� lud wstaje w czasie czytania Ewan-

gelii: jest to znak, że głoszone słowo
nie jest jakimś tam słowem;

� kapłan naznacza sobie czoło, usta
i serce przed czytaniem Ewangelii:
chce przez to powiedzieć, że Słowo
Boże wymaga czystego umysłu,
czystych ust i czystego serca, aby
je przyjąć i głosić;

� kapłan otwiera ramiona przed mo-
dlitwą, aby powiedzieć, że na swo-
ich rękach zanosi nadzieje i błaga-
nia wszystkich;

� po konsekracji rozkłada ręce jak
Chrystus na krzyżu: w tym mo-
mencie upamiętnia i przywołuje

Ofiarę krzyża i razem z Kościołem
składa Boską Ofiarę Ojcu;

� przed Komunią św. wszyscy zosta-
ją wezwani do przekazania sobie
znaku pokoju, a zaraz potem ka-
płan łamie chleb, aby powiedzieć
sobie i innym, że tu kryje się
rzeczywistość Mszy św.: łamanie
i ofiarowywanie się dla braci.

***
Dlaczego Msza św. jest dla nas

mało zrozumiała? Tak mało angażu-
jemy się w sprawowanie Eucharystii?
Co zrobić, aby z biernego widza, stać
się świadomym aktorem, przeżywa-
jącym Ofiarę Chrystusa?

Już św. Paweł uwrażliwiał pierw-
szych chrześcijan na konieczność au-
tentyczności znaku: „Kto spożywa
ten chleb i pije kielich Pański nie-
godnie, wyrok sobie spożywa i pije”,
ponieważ Wieczerza jest Komunią
z Chrystusem.

„Kiedy się gromadzicie, jeżeli każ-
dy z was myśli o sobie, to nie spo-
żywacie Wieczerzy Pana”, ponieważ
Wieczerza jest komunią z braćmi.

Msza jest splotem znaków. Mo-
im chrześcijańskim obowiązkiem jest
umiejętnie odczytywać każdy znak.
Kiedy wiem, co oznacza ten znak
liturgiczny np. komunia z Ciałem
i Krwią Chrystusa, że jest przysięgą
wierności Ojcu we Krwi Chrystusa,
że jest przymierzem, to powinienem
uczciwie się do niego dostosować np.
przekazać znak pokoju, który jest zo-
bowiązaniem, aby zauważyć innych,
dzielić ich troski, zmagania i radości
braci.

Wówczas nie będzie to pusty znak
przed Bogiem.

Ks. Adam Kroll
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SEJM WALNY

Sejm walny składał się z trzech
izb: Króla, Senatu i Izby Poselskiej.
Początki procesu formułowania się
parlamentu sięgają schyłku XIV w.
kiedy to możnowładztwo i rycerstwo
polskie starało się ułożyć wzajemne
stosunki z władcą przybyłym do Kra-
kowa z Litwy. Nowa dynastia Jagiel-
lonów jakoby wymusiła powstanie
reprezentacji stanowej. Na przeło-
mie XV i XVI w. sejm funkcjonował
już w ukształtowanej postaci. Zatem
za panowania patrona Trąbkowskie-
go Gimnazjum Kazimierza Jagiel-
lończyka i jego ojca Władysława Ja-
giełły powstał i ukształtował się nasz
parlament. Izba Poselska była repre-
zentacją rycerstwa i szlachty. Przed
unią lubelską (1569) posłowie do tej
izby wybierani byli na 26 sejmikach:
ziemskich, powiatowych i prowin-
cjonalnych. W Małopolsce było ich
7, w Wielkopolsce 9, na Mazowszu
10. Pozornie może dziwić duża ilość
sejmików mazowieckich, zwłaszcza
że Księstwo Mazowieckie włączono
do korony na sejmie w Warszawie
w 1529 r. za panowania Zygmunta
Starego. Po 1569 r. izba powiększyła
się o przedstawicieli 24 sejmików
powiatowych Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Zwiększyła się też liczba
posłów z Korony poprzez włączenie
przedstawicieli: Prus Królewskich,
Inflant, Podlasia, Wołynia i Kijowsz-
czyzny. Ponadto Kraków jako jedyne
miasto mogło przysyłać na obra-
dy dwóch reprezentantów. Miasta
królewskie mogły delegować swych
przedstawicieli na sejm elekcyjny. Na
sejmie walnym reprezentanci miast
pojawiali się rzadko, zazwyczaj spe-

cjalnie wezwani przez króla, aby
zabrać głos w konkretnej sprawie.
W sejmikach prawo uczestniczenia
miała szlachta z danego wojewódz-
twa. Wybierano tam od dwóch do
sześciu posłów na sejm. W tej izbie
zasiadało zatem około 170 posłów
w tym 50 z Litwy.

Senat powstał z dawnej rady kró-
lewskiej, która składała się z najważ-
niejszych osób w państwie. Byli to
biskupi katoliccy, wojewodowie, mar-
szałkowie, kanclerze, podkanclerze,
kasztelanowie więksi i mniejsi.

W XIV i XV w. monarcha swobod-
nie decydował o składzie swej rady
a zatem i o senacie. Wiemy, że Kazi-
mierz Jagiellończyk korzystał z tego
prawa, usuwając starych doradców
i wybierając przedstawicieli ze stanu
szlacheckiego, ale tylko takich do
których miał zaufanie. Przed 1569 r.
senat tworzyło 90 dostojników. Ar-
cybiskupów i biskupów było 9, woje-
wodów 15, kasztelanów „większych”
17, kasztelanów „mniejszych” 49.
Tych ostatnich zwano drążkowymi,
gdyż zasiadali na ławach a nie na
krzesłach. Po unii lubelskiej senat
powiększono o 6 biskupów, 16 wo-
jewodów, 16 kasztelanów i 5 urzęd-
ników centralnych zwanych czasami
ministrami (patrz ramka). Sejm po-
czątkowo zwoływano raz w roku
w zimie, kiedy drogi były przejezdne
a prace polowe ukończone. Obrady
trwały średnio od 6 do 9 tygodni. Sej-
my walne zwoływał tylko król. Obra-
dowały one najczęściej w Piotrkowie,
koronacyjne w Krakowie, a konwo-
kacyjne (dokonujące wyboru króla
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elekcyjnego) w Warszawie. Gdy za-
brakło Jagiellonów, funkcję króla
obejmował prymas jako interrex (z
łaciny między królami).

Obrady odbywały się według na-
stępującego porządku. Rozpoczyna-
no od Mszy Świętej, koncelebrowanej
przez wszystkich przybyłych arcybi-
skupów i biskupów. Przewodniczył
jej arcybiskup gnieźnieński. Następ-
nie posłowie obierali marszałka swej
izby. Przy czym zachowywano zasa-
dę, aby na przemian pochodził on
z Wielkopolski, następnie z Mało-
polski a na trzecim z kolei sejmie
z Litwy. Dalej skrupulatnie kontro-
lowano, czy przybyli przedstawiciele
szlachty posiadają dokumenty o wy-
borze w sejmikach, były to tzw.
rugi poselskie. Teraz następowało
powitanie króla przez jednego z po-
słów. Odpowiadał im i całej izbie
w imieniu monarchy kanclerz. Po
mowach przystępowano do ceremo-
nialnego całowania ręki królewskiej.
Od tej chwili każda izba obrado-
wała oddzielnie. Gdy tekst ustawy
był gotowy, odczytywał go marsza-
łek, a następnie poprawki wnosił
senat. Król musiał zaakceptować no-
wą, proponowaną ustawę. Monar-
cha mógł oczywiście sprzeciwić się
proponowanym przez izbę prawom.
Wszystkie podjęte przez dany sejm
uchwały stanowiły całość i zwano je
konstytucją sejmową. Na zakończe-
nie poseł o najlepszych zdolnościach
krasomówczych wygłaszał mowę, na
którą, ponownie w imieniu króla,
odpowiadał kanclerz. Koniec obrad
następował, gdy uroczyście odśpie-
wano „Te Deum”. Wybrani posłowie
i senatorowie czuwali, aby w kance-
larii królewskiej poprawnie zapisano
konstytucję sejmową. Nie mogła być
ona sprzeczna z wcześniejszymi po-
stanowieniami sejmu, a pilnowano

szczególnie, aby pisarz nie pominął
przez „pomyłkę” niewygodnych dla
monarchy postanowień. Gdy wszyst-
ko się zgadzało, do pergaminowego
dokumentu przykładano królewską
pieczęć.

Wpis tekstu do księgi grodzkiej
wprowadzał ustawę w życie. Kon-
stytucję sejmową opublikowano po
raz pierwszy w 1507 r. Aby wszy-
scy obywatele Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów mogli zaznajomić się
z nowymi prawami, teksty wysyłano
do sądów starościńskich, ogłaszano
na placach, rynkach, wywieszano
w ratuszach i kościołach. Tekst re-
dagowano początkowo wyłącznie po
łacinie, a od końca XVI w. coraz
częściej po polsku. Natomiast do
XVIII w. nie wyznaczano sekreta-
rzy ani nie sporządzano protokółów
z przebiegu obrad. Prace sejmu były
jawne, więc posłowie, przedstawicie-
le miast mogli zapisywać dowolne
notatki na własny użytek.

Dzięki sprawozdaniom gdańskich
rezydentów znamy szczegóły z ob-
rad. Na zlecenie rady miasta Gdań-
ska protokołowali oni przebieg prac
sejmowych. Najbogatsze miasto Rze-
czypospolitej chciało wiedzieć kto
w przyszłości mógłby być przyjacie-
lem a kto wrogiem. Opisany został
tutaj obraz sejmu idealnego. Wiemy
że w naszej historii sejmy przeżywały
okresy anarchii, zastoju i niemożno-
ści. Najbardziej znaną konstytucją
sejmową jest Konstytucja 3 Maja
z 1791 r., którą się szczycimy, ale
często nie pamiętamy, że przez swa-
wolę, anarchię i zdradę nigdy nie
weszła w życie, a w konsekwencji
przyczyniła się do drugiego rozbioru.

Mariusz Paradecki
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PORZĄDEK SENATU
RAZEM: 138 senatorów

ARCYBISKUPI I BISKUPI: 15
1. arcybiskup gnieźnieński 6. biskup poznański 11. biskup żmudzki
2. arcybiskup lwowski 7. biskup płocki 12. biskup chełmski
3. biskup krakowski 8. biskup halsberski 13. biskup chełmiński
4. biskup kujawski 9. biskup łucki 14. biskup kijowski
5. biskup wileński 10. biskup przemyski 15. biskup kamieniecki

WOJEWODOWIE: 35*
1. wojewoda krakowski 6. wojewoda trocki 11. wojewoda brzesko-kujawski
2. kasztelan krakowski 7. kasztelan trocki 12. wojewoda kijowski
3. wojewoda wileński 8. wojewoda sandomierski 13. ojewoda wołyński
4. kasztelan wileński 9. wojewoda łęczycki 14. wojewoda podolski
5. wojewoda kaliski 10. starosta żmudzki 15. wojewoda poznański

MINISTROWIE: 10
1. marszałek koronny 5. podkanclerz koronny 9/10. marszałek dworny
2. marszałek litewski 6. podkanclerz litewski koronny i litewski
3. kanclerz koronny 7. podskarbi koronny
4. kanclerz litewski 8. podskarbi litewski

KASZTELANOWIE WIĘKSI: 30*
1. poznański 8. kijowski 15. kaliski
2. sandomierski 9. lwowski 16. nowogrodzki
3. gnieźnieński 10. kamienicki 17. płocki
4. sieradzki 11. smoleński 18. witebski
5. łęczycki 12. lubelski 19. czerski
6. żmudzki 13. połocki 20. podlaski
7. brzeski 14. bełski

KASZTELANOWIE MNIEJSI DRĄŻKOWI: 48
1. sądecki 17. nakielski 33. gostyński
2. międzyrzecki 18. rospierski 34. wiski
3. wiślicki 19. biechowski 35. racięski
4. biecki 20. bydgoski 36. sierpski
5. rogoziński 21. brzeziński 37. wyszogrodzki
6. wieluński 22. kruszwicki 38. zakroczymski
7. przemysławski 23. oświęcimski 39. ciechanowski
8. halicki 24. kamieński 40. liwski
9. sanocki 25. spicymierski 41. słoński
10. chełmski 26. inowłocki 42. lubaczowski
11. dobrzyński 27. kowalski 43. konarski sieradzki
12. połaniecki 28. santocki 44. konarski łęczycki
13. przemęcki 29. sochaczewski 45. rypieński
14. krzywieński 30. warszawski 46. radomski
15. czechowski 31. śrzemski 47. żarnowski
16. lędzki 32. zawichojski 48. małogoski

* wojewodów i kasztelanów większych podano tylko najważniejszych
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KRONIKA
nie tylko parafialna

23 marca w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli:

� Anna Kulczyk z Gdańska z Jerzym
Raczkowskim z Ełganowa

� Monika Surma z Trąbek Wielkich
z Mirosławem Pietrzakiem ze Złej
Wsi

***
25 marca odbyła się II zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się
m.in. następujące sprawy:

1) dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2008 r.

Budżet gminy wzrósł o 413,3 tys.zł,
w czym największy udział ma zwięk-
szona subwencja oświatowa w wyso-
kości 404 tys.zł. Radni zwiększyli
także plan wydatków budżetowych
o kwotę 1 mln 566,8 tys.zł. w tym
m.in. na:

� rozbudowę szkoły w Mierzeszynie
– 1 mln zł,

� na udział gminy w realizacji za-
dania „Boisko w każdej gminie” –
340 tys. zł,

� ogrodzenie i parking przy Ośrodku
Zdrowia w Trąbkach Wielkich –
150 tys. zł,

� montaż windy dla osób niepełno-
sprawnych w Szkole Podstawowej
w Sobowidzu – 120 tys. zł,

� wykonanie podjazdów dla osób
niepełnosprawnych w Szkole Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich –
25 tys. zł,

� utworzenie szkoły muzycznej
w budynku Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich – 20 tys. zł,

� upamiętnienie miejsc martyrologii
na terenie gminy – 15 tys. zł,

� wydatki bieżące Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich – 12 tys. zł,

� zakupy dla OSP – 10 tys. zł,

� zakup instrumentów dla zespołu
muzyki dawnej – 5 tys. zł.

Zwiększone wydatki zostaną pokry-
te przede wszystkim z tzw. wolnych
środków w budżecie gminy.

2) Uchwalono regulamin wynagra-
dzania nauczycieli w 2008 roku,
który został wcześniej uzgodniony
ze związkami zawodowymi.

3) Zatwierdzono „Program usu-
wania i unieszkodliwiania wyro-
bów zawierających azbest na lata
2008–2010” oraz regulamin dofi-
nansowania tego programu na rok
2008. W bieżącym roku kwotę do-
finansowania ustalono w wysokości
30 zł/m2 powierzchni dachu pokry-
tego eternitem lecz nie więcej niż
5 tys. zł do 1 budynku. Warunkiem
uzyskania dofinansowania jest zło-
żenie w Urzędzie Gminy kompletu
dokumentów oraz wykonanie prac
przez wyspecjalizowaną firmę.
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Państwo Młodzi Anna i Jerzy Raczkowscy

Państwo Młodzi Monika i Mirosław Pietrzakowie
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4) Wyrażono zgodę na wydzierża-
wienie gminnego składowiska od-
padów w Gołębiewie Wielkim na
okres 8 lat Zakładowi Utylizacji Od-
padów Stałych z Tczewa, w celu
przeprowadzenia rekultywacji tego
składowiska z udziałem 85 % środ-
ków „unijnych”. Koszt rekultywa-
cji szacuje się na kwotę 900 tys. zł.
Udział środków z budżetu naszej
gminy w tym przedsięwzięciu zapla-
nowano na rok 2011 w wysokości
225 tys. zł.

5) Wyrażono zgodę na sprzedaż
mieszkania gminnego w budynku
przy ul. Kościuszki 14 w Sobowidzu.

6) Wyrażono zgodę na przyjęcie
darowizny od Polikarpa Maciejczy-
ka w postaci gruntu o powierzchni
3,4 ha w Domachowie, przeznaczo-
nego pod lokalizację oczyszczalni
ścieków.

7) Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego w Eł-
ganowie, w związku z zamiarem
wybudowania kaplicy dla mieszkań-
ców tej wsi. Kaplica ma stanąć
na terenie po dawnym boisku przy
ul. Szkolnej.

8) Uchwalono nowy Statut Gminy
Trąbki Wielkie.

9) Uchwalono statuty dla sołectw:
Cząstkowo, Domachowo, Gołębiewo
Średnie, Łaguszewo i Zaskoczyn.

10) Powołano nową Komisję ds.
Honorowego Obywatelstwa Gminy
Trąbki Wielkie w składzie: przewod-
niczący – Błażej Konkol oraz człon-
kowie: Barbara Harbul, Józef Sroka,
Przemysław Sautycz i ks. Edward
Szymański.

11) Powołano Komisję ds. Etyki Ra-
dy Gminy Trąbki Wielkie w składzie:
przewodnicząca – Barbara Harbul
oraz członkowie: Anna Stosio, Lon-
gina Górnowicz i Anna Koszałka.

12) Zatwierdzono plan pracy Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Trąbki
Wielkie na 2008 rok.

***
1 kwietnia, w wyniku konkur-
su ogłoszonego przez Wójta Gminy,
stanowisko dyrektora Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Trąbkach Wielkich objął Rafał
Jaros z Obornik Śląskich.

***
2 kwietnia, w trzecią rocznicę
śmierci sługi Bożego Jana Pawła II,
w kościele w Czerniewie odprawio-
na została uroczysta Msza św., którą
koncelebrowali: ks. prałat Edward
Szymański, ks. kanonik Gerard Bo-
rys, ks. kanonik Adam Kroll oraz
ks. proboszcz Dariusz Cieniewicz.

Na obchody przybyły poczty sztan-
darowe szkół i straży pożarnych
z naszej gminy, radni, delegacje in-
stytucji gminnych, rzemieślników,
zakładów pracy oraz liczna rze-
sza wiernych. Delegacje oddały hołd
wielkiemu Polakowi oraz złożyły
wiązanki kwiatów i znicze przed por-
tretem papieża, ustawionym u stóp
ołtarza. Mszę św. uświetnił występ
chóru męskiego pod kierunkiem Mi-
chała Olejnika. O liczbie uczestni-
ków uroczystości może świadczyć
fakt, że dla sporej grupy zabra-
kło. . . Komunii świętej.

***
4 kwietnia odbyło się uroczyste
otwarcie Centrum Rehabilitacji im.
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Rzemieślnicy z Trąbek Wielkich oddają hołd Janowi Pawłowi Wielkiemu

Występ Dominiki Glapiak na koncercie muzyki klasycznej w Trąbkach Wielkich
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Centrum Rehabilitacji im. św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich

Metropolita Gdański ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęcił nową placówkę
służby zdrowia
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św. Stanisława Kostki przy ul. Pa-
steura 1 w Trąbkach Wielkich. Pla-
cówka powstała z inicjatywy ks.
prałata Ireneusza Bradke, dyrekto-
ra Caritas Archidiecezji Gdańskiej
oraz władz naszej gminy. Na uro-
czystość przybyło wielu gości, wśród
których byli reprezentanci władz
Powiatu Gdańskiego, radni gminni,
dyrektorzy szkół, delegacja Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach
Wielkich oraz podopieczni i pracow-
nicy placówki. Poświęcenia pomiesz-
czeń dokonał Metropolita Gdański
ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Po poświęceniu były gratulacje i po-
dziękowania dla wielu osób zaan-
gażowanych w to dzieło. Na za-
kończenie uroczystości gospodarze
zaprosili wszystkich uczestników na
poczęstunek.

***
6 kwietnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymała Amelia Ży-
wicka córka Róży i Hieronima zam.
w Kościerzynie.

***
13 kwietnia w Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich odbył się koncert muzyki
klasycznej w wykonaniu pianistki
Dominiki Glapiak, studentki IV ro-
ku Akademii Muzycznej w Gdańsku.
W I części koncertu artystka zapre-
zentowała utwory Jana Sebastia-
na Bacha, Sergiusza Rachmaninowa
oraz Fryderyka Chopina. Po krót-
kiej przerwie i komentarzu wpro-
wadzającym, w II części koncertu
usłyszeliśmy słynne dzieło Modesta
Musorgskiego „Obrazki z wystawy”.
Zaprezentowany program jest przy-
gotowywany przez Dominikę Gla-
piak do występu na Międzynarodo-
wym Konkursie Pianistycznym im.
Dalii Steinberg w Madrycie.

***
Na terenie przy Domu Pielgrzyma
w Trąbkach Wielkich nieoczekiwa-
nie pojawiły się 3 młode strusie.
Nie wiadomo skąd „przyleciały”,
lecz mamy nadzieję, że sprowadzą
długo oczekiwaną, ciepłą wiosnę.
Na pewno będą wielką atrakcją
dla mieszkańców oraz pielgrzymów.
Ks. prałatowi gratulujemy pomysłu
i. . . odwagi. Po obserwacji ptaków
wywnioskowaliśmy, że w stadzie są
2 panie i 1 pan, w związku z czym
w następnych latach można się spo-
dziewać przychówku oraz. . . orygi-
nalnych pisanek na Święta Wielka-
nocne.

***
W dotychczas rozegranych pięciu
meczach rundy wiosennej IV ligi
piłki nożnej, drużyna Orzeł Trąb-
ki Wielkie odniosła 2 zwycięstwa,
i 3 mecze zremisowała. Po tych me-
czach nasz zespół zajmuje 10 miejsce
w tabeli z dorobkiem 34 punktów
przy stosunku bramek 35 : 22.

***
W rozgrywkach piłkarskich kla-
sy A nasze drużyny Sokół Ełgano-
wo i Błękitni Sobowidz w run-
dzie wiosennej rozegrały po 4 me-
cze. Drużyna z Ełganowa odniosła
2 zwycięstwa i doznała 2 porażek.
Zespół z Sobowidza wygrał 3 mecze
i jeden mecz przegrał. Po czterech
kolejkach w tabeli grupy II druży-
na z Ełganowa jest na 4. miejscu
z dorobkiem 30 punktów, a zespół
z Sobowidza zajmuje 3 miejsce też
z dorobkiem 30 punktów.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Amelia Żywicka z rodzicami i chrzestnymi

Czy strusie w Trąbkach Wielkich zadomowią się na stałe?
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WIZYTA NA „PENELOPIE”

Młodzież gimnazjum uczestni-
czyła ostatnio w dwóch dość nie-
typowych wycieczkach. Dwukrot-
nie odwiedziliśmy Stocznię Gdańską.
W grudniu obejrzeliśmy technicz-
ne wodowanie kontenerowca „Pene-
lope”, a przy okazji zwiedzaliśmy
stocznię. W środę 16 kwietnia zo-
staliśmy zaproszeni na „Penelope”.
Po statku oprowadzał nas Grzegorz
Kopeć – przedstawiciel armatora,
w towarzystwie dwóch członków za-
łogi – pierwszego oficera Chorwata

Saszy i bosmana Filipińczyka Mario.
Zwiedziliśmy mostek, pokoje kapita-
na statku i załogi, mesę, kuchnię
i świetlicę oraz serce i głowę statku
– maszynownię i sterownię.

Nasz przewodnik przekazał naj-
ważniejsze informacje techniczne
oraz ciekawostki.

W imieniu gimnazjalistów bardzo
dziękuję Grzegorzowi Kopciowi za
zaproszenie i możliwość obejrzenia
i zwiedzenia statku.

Dorota Niewiadomska

Kontenerowiec „Penelope”: długość statku prawie 200 m, ilość zużywanego paliwa
(mazutu) przy maksymalnej mocy – 90 ton na dobę, wyporność – 32000 ton, średnica
śruby napędowej – 7,5 m, wysokość płetwy sterowej – 9 m. Przy pełnym zatankowaniu
zbiorników paliwa statek może okrążyć ziemię wokół równika. Na „Penelopie” mieści się
2700 kontenerów 20-stopowych, w tym 500 chłodzonych. Statek jest wyposażony we własną
oczyszczalnię ścieków, ma elektrownię o mocy 6 MW, może sam produkować wodę pitną
z wody morskiej. Jest wyposażony w nowoczesne systemy nawigacji i łączności satelitarnej.
Na statku zainstalowano 145 km kabli. Kontenerowiec został zbudowany i wyposażony
w Stoczni Gdańskiej i w sobotę 19 kwietnia wyruszył w swój pierwszy rejs do Ameryki.

Gimnazjaliści z Trąbek Wielkich na pokładzie „Penelopy”
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INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2008

W maju odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Eugenię
Smukałę.

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
Za śp. Eugenię Smukałę,
godz. 1100 (Postołowo, odpust)
a) Za śp. Zofię Dyksa
(22. rocznica śmierci)
b) Za śp. Stanisława Karcza
i Stanisława Grallę

2. a) Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Jerzego
Matulewicza – p. Bolczak
b) Za śp. Zygmunta Preussa
a) Za śp. Eugenię Smukałę
(Czerniewo)
b) Za śp. Zygmunta i Kazimierza
Dubielów, Stanisława, Józefa
i Katarzynę Drągów oraz
Romana Jaszczyka (Czerniewo)

3. Za śp. Juliannę, Tadeusza
i Gabrielę Abramów, godz. 730

a) W intencji parafian, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Eugenię Smukałę,
godz. 1100

b) Za śp. Aleksandra
Ulatowskiego oraz zmarłych
z tej rodziny, godz. 1100

Za śp. Teresę Suss, godz. 1800

4. a) Za śp. Eugenię Smukałę,
godz. 730

b) Za śp. Bożenę Rucińską,
godz. 730

W intencji dzieci pierwszoko-
munijnych, godz. 1000

W pewnej intencji
(p. Sienkiewicz), godz. 1230

(Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin Wenzel
i Sekutowskich, godz. 1800

5. Za śp. Józefa Tkaczyka
i zmarłych jego rodziców

6. Za śp. Wiktora i Jadwigę
Radelskich, Agnieszkę Waszak
oraz Jadwigę Baran-Radelską

7. Za śp. Eugenię Smukałę
a) Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków (Czerniewo)
b) Za śp. Sławomira Kowitza
(Czerniewo)

8. W intencji osób niepełnospraw-
nych, godz. 1000

a) Za śp. Natalię i Stanisława
Drożdżaków oraz zmarłych z tej
rodziny
b) Za śp. Eugenię Smukałę

9. Za śp. Agnieszkę (20. rocznica
śmierci) i Medarda Chojnackich

10. Za śp. Annę i Józefa Tkaczyków
oraz zmarłych z tej rodziny

11. Za śp. Ewę Przewocką
(2. rocznica śmierci) i Zenona
Polasika (2. rocznica śmierci),
godz. 730

a) Za śp. Stanisławę i Stanisława
Skierków, Alfonsa Tiborskiego,
Ryszarda Pikulę oraz zmarłych
z rodzin Tiborskich, Bielskich
i Czerwińskich, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Tadeusza i Marię
Kosikowskich oraz zmarłych
z tej rodziny, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Alfonsa, Jadwigę,
Leona i Pawła Tiborskich
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

b) Za śp. Eugenię Smukałę,
godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich oraz Jana
Kowalskiego, godz. 1800

12. Za śp. Beniamina (2. rocznica
śmierci) i Urszulę Salewskich
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13. Za śp. Elżbietę Lagę
14. a) Za śp. Marię Wiebe,

Waldemara Paulsa, Jerzego
Grulkowskiego i zmarłych
z tych rodzin
b) Za śp. Eugenię Smukałę
a) Za śp. Tadeusza Bartosa
(18. rocznica śmierci,
Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Blokusów i Zulewskich
(Czerniewo)

15. Za śp. Bożenę Rucińską
16. a) Za śp. Emmę Kinder, Irenę

i Pawła Zalewskich oraz Halinę
Rogall

17. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Gerdy
Skibowskiej, w 70. urodziny

18. Za śp. Józefa (20. rocznica
śmierci) i Teodozję Belau,
godz. 730

a) Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków oraz Martę
i Bernarda Lefańczyków,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Eugenię Smukałę,
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Romana Jaszczyka,
Zygmunta Dubielę i zmarłych
z rodziny Drągów, godz. 1100

b) W intencji rodziny Bogdanów,
godz. 1100

Za śp. Bożenę Rucińską,
godz. 1800

19. Za śp. Zenona Szwocha
(13. rocznica śmierci)

20. Za śp. Romana Niedźwiedzia
21. a) Za śp. Jolantę Kopicką

b) Za śp. Eugenię Smukałę
Za śp. Bogusława, Jadwigę
i Jana Bukowskich (Czerniewo)
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Za śp. Stefana (2. roczn. śmierci)
i Helenę Kaczmarków, godz. 900

a) Za śp. Leokadię Grot,
godz. 1230 (Czerniewo)
b) Za śp. Helenę Szynka,
godz. 1230 (Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1800

23. Za zmarłych z rodzin Kelpinów
i Kiedrowskich

24. O błogosławieństwo Boże dla
Renaty Karcz (int. dzieci)

25. Za śp. Katarzynę (10. rocznica
śmierci) i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 730

a) Za śp. Stanisławę i Józefa
Szostków, godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Helenę, Władysława
i Henryka Dąbrowskich
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich, Helenę Śródkowską

oraz Jerzego Murawskiego,
godz. 1100

b) Za śp. Pelagię Bławat,
godz. 1100

Za śp. Eugenię Smukałę,
godz. 1800

26. Za śp. Monikę Buga
27. Za śp. Janinę i Władysława

Płazów
28. a) Za śp. Kazimierza i Irenę

(5. rocznica śmierci) Surmów
b) Za śp. Eugenię Smukałę
a) Za śp. Gertrudę Dończyk
(Czerniewo)
b) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków (Czerniewo)

29. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Stolców oraz Gertrudę Ziarnik

30. Za śp. Norę Nowak (20. rocznica
śmierci)

31. Za śp. Szczepana Goczkowskiego

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

6 maja: Michał Łangowski;
7 maja: Dominik Wiśniewski, Weronika Joanna Strzałkowska

ODESZLI DO PANA

24 marca: zmarła w wieku 60 lat śp. Teresa Suss z Mirowa
13 kwietnia: zmarła w wieku 4 lat śp. Zuzanna Mucha z Trąbek Wielkich
17 kwietnia: zmarł w wieku 71 lat śp. Alojzy Pelowski z Ełganowa
20 kwietnia: zmarł w wieku 80 lat śp. Jan Kielas z Kleszczewa
„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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


