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Nie było miejsca dla Ciebie,
w Betlejem w żadnej gospodzie.

I narodziłeś się Jezu
w stajni w ubóstwie i chłodzie.
Nie było miejsca, choć szedłeś,

jako Zbawiciel na ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli,
nieszaczęsne Adama plemię.

Nie było miejsca choć szedłeś,
ogień miłości zapalić.

I przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić.

Gdy lisy mają swe nory
i ptaki swoje gniazdeczka,

dla Ciebie miejsca nie było,
musiałeś szukać żłóbeczka.

A czemuż, Jezu, na świecie,
tyle łez, jęków, katuszy?

Bo nie ma miejsca dla Ciebie,
w niejednej człowieczej duszy.

Nie było miejsca, choć chciałeś
ludzkość przytulić do łona.

I podać z krzyża grzesznikom
zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie było miejsca, choć zszedłeś

ogień miłości zapalić.
I przez swą mękę najdroższą

świat od zagłady wybawić.



NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ KOPIĘ OBRAZU
Matki Bożej Trąbkowskiej

Powoli, ale nieuchronnie zbliża
się jubileusz 25-lecia koronacji Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej, Patronki świata pracy.
Obchodzony on będzie 12 czerwca
2012 roku. Wypada, aby cała parafia
przygotowała się do obchodów jubi-
leuszowych. Celem przygotowania,
odbędzie się peregrynacja obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej w ro-
dzinach naszej parafii. Nawiedza-
nie rodzin rozpocznie się od lutego
przyszłego roku. Podczas kolędy bę-
dziemy o tym informować rodziny
i dokonamy spisu rodzin, które
przyjmą, a które odmówią przyjęcia
Matki Bożej w swoim domu.

Planowana jest też w przyszłym
roku pielgrzymka parafian na Ja-
sną Górę i do Lichenia. Zapraszam
chętnych do odbycia pielgrzymki
do Ziemi Świętej na wiosnę przy-
szłego roku. Już teraz trzeba się
zastanowić nad podjęciem decyzji
o pielgrzymce do Ziemi Świętej.
Bliższe szczegóły podam w następ-
nych numerach „Kany”.

Chciałbym, żeby na Jubileusz
koronacji kościół w Ełganowie miał
wybudowaną wieżę i pokryty dach
oraz otynkowane wnętrze. Wszyst-
ko w ręku Boga i w Waszej ofiar-
ności!

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2010

5 grudnia: 2. Niedziela
Adwentu

Iz 11,1–10
Rz 15,4–9
Mt 3,1–12

Zwykle uważamy, że są dwa rodzaje
nawróceń. Ktoś się nawraca dla-
tego, że odzyskał utraconą wiarę,
albo dlatego, że był grzesznikiem
i oczyścił się z grzechów. Tymcza-
sem mamy nawracać się stale, to
znaczy nieustannie zwracać się ku

Bogu, choćbyśmy wierzyli bez za-
strzeżeń i dbali o czystość duszy.
Tak wiele spraw w codziennym ży-
ciu zasłania nam Boga. Nie tylko
niewiara, grzech, ale i zmęczenie,
roztargnienie czy zwykła słabość
ludzka.

12 grudnia: 3. Niedziela
Adwentu

Iz 35,1–6a.10
Jk 5,7–10
Mt 11,2–11
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„Czy Ty jesteś tym, który ma
przyjść, czy też innego mamy ocze-
kiwać?” – pytał Jezusa święty Jan
Chrzciciel przez swoich uczniów.
Święty Jan Chrzciciel, którego wy-
chował Stary Testament, nawet
ubierał się jak prorok Eliasz, mógł
sobie wyobrażać Mesjasza jako groź-
nego sędziego, który ludzi od razu
przesieje jak ziarno, oddzieli ple-
wy i rzuci w ogień nieugaszony.
Uczniowie opowiedzieli mu o dzia-
łalności Jezusa jako Mesjasza ewan-
gelicznego: przyszedł, aby ratować
grzeszników. Błogosławiony, który
się nie gorszy (jak przetłumaczył
ksiądz Jakub Wujek), to znaczy nie
oburza się na to, że Bóg nie jest
taki, jakim Go sobie wyobrażamy.

19 grudnia: 4. Niedziela
Adwentu

Iz 7,10–14
Rz 1,1–7
Mt 1,18–24

Święty Józef był wychowany jeszcze
w duchu Starego Testamentu, czuł
lęk przed Bogiem. Kiedy dowiedział
się, że Bóg zawładnął Maryją, czuł
się niegodny, by być z Nią razem.
Przypomina się święty Piotr, który
po połowie ryb powiedział do Jezusa,
że nie jest godny, by być z Nim
razem.

Nieraz czujemy się niegodni, by
przyjąć Komunię świętą, a przecież
nikt z nas nie jest godzien, bo
Komunia święta nie jest nagrodą
za święte życie, tylko jest miłosier-
dziem, którego nie jesteśmy godni.

25 grudnia: Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

Msza Wigilii:
Iz 62,1–5
Dz 13,16–17.22–25
Mt 1,1–25

Msza w nocy:
Iz 9,1–3.6–6
Tt 2,11–14
Łk 2,1–14

Msza o świcie:
Iz 62,11–12
Tt 3,4–7
Łk 2,15–20

Msza w dzień:
Iz 52,7–10
Hbr 1,1–6
J 1,1–18

26 grudnia: Uroczystość
Świętej Rodziny

Syr 3,2-6.12–14
Kol 3,12–21
Łk 2,41–52

Nawet Najświętsza Rodzina miała
swoje niepokoje. Mędrcy nie pomo-
gli. Przecież mogli, wiedząc o zawi-
ści Heroda, zabrać z sobą Dziecko.

Jaka to radość, że Anioł Pański
czuwa nad rodziną nawet wtedy,
kiedy sytuacja wydaje się bezna-
dziejna. Pierwszą modlitwą, jakiej
uczą dzieci w rodzinie, jest: Aniele
Boży, Stróżu mój...

Jeżeli chodzi o nas, to wolimy cza-
sem być aniołami, a nie stróżami.

Ks. Jan Twardowski

3



PLAN KOLĘDY

27 grudnia, poniedziałek,
od godz. 9.00: Czerniec

28 grudnia, wtorek, od godz. 9.00:
Czerniewo, od p. Kamińskich
i Czerniewko,
od p. Dawidowskiej-Drąg

29 grudnia, środa, od godz. 9.00:
Kleszczewo Górne,
ul. Północna, od p. Kruk
i ul. Brzozowa cała,
ul. Miodowa, ul. Lipowa,
ul. Jaśminowa, ul. Wierzbowa,
ul. Radosna

30 grudnia, czwartek,
od godz. 9.00: Kleszczewo

Górne, ul. Gdańska,
od p. Załuskich, ul. Jodłowa,
od p. Gugałów, ul. Polna

31 grudnia, piątek, godz. 9.00–16.00:
Kleszczewo Dolne,
ul. Słoneczna, ul. Szkolna,
ul. Pogodna, ul. Parkowa,
ul. Spacerowa, ul. Cicha;
od p. Kanków i od p. Platów

1 stycznia, sobota,
godz. 13.00 – 17.00: Kleszczewo
Dolne, ul. Skarszewska,
od p. Abramów

WSPÓLNYM WYSIŁKIEM BUDUJEMY
KOŚCIÓŁ W EŁGANOWIE

W chwili pisania tej relacji z ra-
dością oznajmiam, że obecnie ro-
botnicy kończą pokrywanie dachu
deskami i papą, aby zimą nie pa-
dał deszcz czy śnieg do kościoła.
Od 22 listopada zostają wstawione
okna. Natomiast panowie Preusso-
wie pracują intensywnie nad wyko-
naniem drzwi głównych do świąty-
ni. Mam nadzieję, że prace pójdą
tak daleko, iż uda się w budowa-
nym kościele odprawić w tym roku
pierwszą „pasterkę” – bardzo tego
pragnę.

Kolejny raz wyrażam serdeczne
podziękowanie „Bóg zapłać” bu-
downiczym świątyni: panom Ja-
nowi Czerwowi, Zenonowi Kiela-
sowi i Jerzemu Ptachowi za ich

pełną oddania pracę przy budo-
wie kościoła. Budują jeszcze lepiej,
niż gdyby budowali dom dla sie-
bie. Widzę, że mają tę świado-
mość, że budują świątynię Bogu
na chwałę, a wiernym ku uświę-
ceniu. Dziękuję też wielu miesz-
kańcom Ełganowa bezinteresownie
pomagającym w pracy. Kiedy po-
trzeba, to przychodzą do pomocy
ochotnie i bezinteresownie. Kiedyś
jednemu panu, który często przy-
chodzi pomagać, chciałem zapłacić
skromną kwotę, a on mi odpowie-
dział, że pracuje Bogu na chwałę
i nie ma mowy o przyjęciu jakie-
gokolwiek wynagrodzenia. Jestem
zbudowany taką postawą młodego
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człowieka. Chwała Bogu za takich
ludzi!

Dziękuję serdecznie „kwesta-
rzom”, którzy co miesiąc obchodzą
wszystkie domy i zbierają ofiary
na budowę kościoła. No cóż, da-
ją zawsze ci sami. Około 50% nie
składa ofiar na budowę. Nic na
to nie poradzę. Natomiast z tym
większą wdzięcznością kieruję po-
dziękowanie „Bóg zapłać” systema-
tycznym ofiarodawcom na budujący
się kościół. Co miesiąc w niedzie-
lę odprawiam Mszę św. w intencji
ofiarodawców, budowniczych i kwe-
starzy naszego kościoła.

W grudniu nie będziemy zbie-
rać ofiar na budowę kościoła,
bo w pierwszą niedzielę grudnia
(5 grudnia) odbędzie się zbiórka na
zimowe ogrzewanie kościoła. Rów-
nież w styczniu nie będziemy kwe-
stować na kościół z powodu kolę-
dy w rodzinach. Ofiary kolędowe
przeznaczam na budowę kościo-
ła. W okresie zimowym na jakiś
czas nastąpi przerwa w budowie
świątyni.

ks. E. Szymański

Budowa kościoła w Ełganowie, zdjęcie z 21 listopada 2010 r.
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UWAGI DUSZPASTERSKIE

Powstaje piękny zwyczaj w na-
szej parafii zamawiania coraz czę-
ściej Mszy św. związanych z rocz-
nicą czy jubileuszem urodzin (np.
na 18 urodziny) i ślubów. Są rodzi-
ny proszące o Mszę św. w pierw-
szą rocznicę urodzin dziecka czy
w związku ze zdawaniem egzami-
nu dojrzałości, lub też w rocznicę
śmierci. Msze rocznicowe trzeba za-
mawiać z miesięcznym wyprzedze-
niem, jeśli mają być zamieszczone
w „Kanie”. Wypada, aby Msze św.
jubileuszowe rodzicom fundowały
dzieci. Nieraz żona prosi o Mszę
św. na jubileusz małżeński, wtedy
pytam: a państwo nie macie dzieci?
No wie ksiądz, jak to teraz jest. Oni
o tym nie pamiętają, a nam przykro
o to prosić. Prezent jubileuszowej
Mszy św. dla rodziców jest ważniej-
szy od bukietu kwiatów, a czasem
– od pustych życzeń. Młodym kła-
dę na sercu troskę o zamówienie
rodzicom Mszy św. na ich jubileusz.

***
Ponawiam zaproszenie, by

w związku z pochówkiem bliskich
krewnych zamiast wieńców i bukie-
tów rodziny zamawiały Mszę św. za
zmarłą osobę. To jest im bardziej
potrzebne i pomocne, niż kwiaty.
Zawsze podczas Mszy św. pogrze-
bowej zbierane są na tacę ofiary,
za które odprawiana jest Msza św.
w 30. dzień od śmierci i kolejne
Msze św. Odprawiamy ich tyle, na

ile starczy złożonych ofiar, licząc
stypendium mszalne po 50 zł. Na
przykład, z ofiar ostatnio złożonych
na tacę zostanie odprawionych aż
12 Mszy św. za duszę zmarłego.
Nieraz proponuję rodzinie dołoże-
nie do tej ofiary i wówczas odpra-
wiana jest Msza św. gregoriańska,
czyli 30 Mszy św. bez przerwy od-
prawianych przez cały miesiąc za
duszę zmarłej osoby.

***
Szacunek do Najświętszego Sa-

kramentu. Sama nazwa wskazuje,
że Eucharystia jest z sakramentów
Najświętsza.

Gdy przechodzimy przez środek
świątyni lub gdy wchodzimy czy
wychodzimy z kościoła, uczcijmy
Pana Jezusa obecnego w taberna-
kulum pobożnym przyklęknięciem
lub uklęknięciem na dwa kolana na
powitanie czy pożegnanie.

Zbliżając się do Komunii św., bę-
dąc za osobą przyjmującą Komunię
św. przyklęknijmy ze czcią na jedno
kolano.

W czasie przeistoczenia i pod-
niesienia we Mszy św. klękamy na
dwa kolana (jeśli potrzeba to pod-
łóżmy serwetkę czy chusteczkę),
a nie przyjmujmy postawy przykuc-
nięcia. Taka postawa jest zupełnie
obca liturgii kościelnej.

Wypada, aby w czasie Mszy św.
osobom starszym zawsze ustąpić
miejsce siedzące w ławce. Okażmy
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w świątyni szacunek wobec star-
szych. Apel ten kieruję zwłaszcza
do młodzieży i dorastających dzieci.

Gdy kapłan czy szafarz idzie
z Najświetszym Sakramentem do
chorych, należy okazać szacunek do
Najświętszego Sakramentu przez
gest przyklęknięcia. Okazuje się, że
obecnie dużo ludzi wstydzi się przy-
klęknąć przed Panem Jezusem. To

świadczy, jak płytka, a może fał-
szywa jest wiara człowieka, który
wstydzi się oddać publiczny hołd
Panu Jezusowi. Niestety to przy-
kre zjawisko jest dziś nagminne.
Nie kłaniamy się przecież szafarzo-
wi, czy kapłanowi ale Chrystusowi,
którego oni niosą w posłudze cho-
rym.

ks. E. Szymański

ZARYS WIARY
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi

„Są ludzie, którzy starają się
postępować zgodnie z wolą Bożą,
ponieważ są przekonani, że tylko
w ten sposób mogą żyć godnie. Inni
powiadają – „nie chcemy o tym
nic wiedzieć”. Wskazują oni wiele
faktów, o których mówiono – „to
wola Boża”, a które na pewno nią
nie były. Są i tacy, którzy mówią –
„wola Boża to coś, co wymaga pod-
porządkowania się, a ja chcę sam
kierować moim życiem”. Zdarza się
także, że ludzie słysząc słowa –
„wola Boża”, kojarzą je z wyrzecze-
niami i ofiarami, a to ich zniechęca.

Czy w ogóle wola Boża przejawia
się w ludzkich działaniach? Czy
może się ona wypełniać bez udziału
ludzi? Możemy na nią wpłynąć, czy
też Bóg kieruje nami – bez nas?

Chrześcijanie szukają odpowie-
dzi na te pytania u Jezusa. On
wyjaśnił nam, czym jest wola Boża
– jest programem głoszonego przez
Niego Królestwa. Przeto ci, któ-
rzy idą za Jezusem, powinni prosić
słowami modlitwy – „Przyjdź Kró-
lestwo Twoje, bądź wola Twoja...”.

Prosić o wolę Bożą

Wyrażenia: „wola Boża” i „Kró-
lestwo Boże” znajdują się w „Ojcze
nasz” obok siebie. Jeśli wypełniana
jest wola Boża, wówczas staje się wi-
docznym, co rozumiemy przez Kró-
lestwo Boże. Czyniąc to, czego Bóg
chce, rozwijamy dobro przez Niego
przygotowane. Dlatego chrześcija-
nie proszą Boga, aby pozwolił im
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ujrzeć zbawienie i szczęście, które
On chce przynieść wraz ze swym
Królestwem.

Rozpoczęło się ono w Jezusie,
w tym co On mówił i czynił: Ubogim
przyniósł Dobrą Nowinę, chorym –
uzdrowienie, grzesznikom – Boże
przebaczenie (Łk 4,18). Sam pod-
dał się całkowicie woli Bożej: „Mo-
im pokarmem jest wypełnić wolę
Tego, który Mnie posłał” (J 4,34).
Tak charakteryzuje postawę Jezusa
Ewangelia św. Jana.

Chrześcijanin może modlić się:
Boże, niech się stanie wola Twoja –
w niebie i na ziemi, niech objawia
się w rzeczach wielkich i nieznacz-
nych – jak przez Jezusa, tak i przez
nas. Mówiąc – „Bądź wola Twoja”,
chrześcijanie zawierzają się miłości
Bożej, którą raz na zawsze obdarzył
człowieka Bóg.

Te słowa z „Ojcze nasz” dotyczą
każdej prośby chrześcijanina, bo
wszystko, o co może on zwracać się
do Boga, mieści się w zdaniu: Niech
się stanie Twoja wola.

Modlitwy i pieśni są odbiciem
zaufania, z jakim chrześcijanie pod-
dają się woli Bożej:

„To, co czyni Bóg, jest dobrem;
Jego wola jest sprawiedliwa. W ja-
kikolwiek sposób rozpocznie mo-
je sprawy, zawsze będę znosić to
cierpliwie. On jest moim Bogiem,
który zachowa mnie od niebezpie-
czeństwa; dlatego niech tylko On
panuje” (Samuel Rodigast).

***
Stojąc u progu tajemnicy Bożego

Narodzenia pytamy siebie:

Kimże jest to Dziecię, które dwu-
tysięczny dziesiąty raz przypomina
nam, że przyszło na świat?

Kimże jest Ten, który przekra-
cza schemat Starego Testamentu,
zapowiadany przez proroków, po-
częty z Dziewicy za sprawą Ducha
Świętego?

Można powtórzyć za Izajaszem:
Dziecię nam się narodziło a Syn
został nam dany.

Kim jest dla mnie, ciągle żyjące-
go na granicy wiary i niewiary. . .?
Może absurdalne, ale nasuwające
się mi pytanie: czy potrafiłbym wie-
rzyć przed. . . Nowym Testamen-
tem?

To w Chrystusie moja wiara
i mój rozum znajdują punkt zacze-
pienia, urzeczywistnienia. Wciele-
nie to Bóg z nami, Bóg ze swym
ludem – mieszkający już nie w na-
miocie, nie w świątyni, ale w Nim –
któryż naród wielki ma bogów tak
bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć
Go wzywamy?

To także autentyczny, prawdzi-
wy człowiek, na miarę Bożych pla-
nów i zamiarów. To sens każdego
ludzkiego życia i światło na każde
jego okoliczności, z krzyżem włącz-
nie. To Dziecię to prawdziwy Bóg
i prawdziwy człowiek. To w Jezusie
wypełnia się największa obietnica,
wypełnia się pełnia czasów i urze-
czywistnia nowa synteza ludzkości:
„Nie ma już Żyda ani poganina,
nie ma już niewolnika, ani człowie-
ka wolnego, nie ma mężczyzny ani
kobiety, wszyscy bowiem jesteśmy
kimś jednym w Jezusie Chrystusie”
(Ga 3.28).

Opr. ks. Adam Kroll
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POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Wkrótce Boże Narodzenie!

Wraz z nadejściem grudnia
dziecko zaczyna myśleć o Bożym
Narodzeniu. Słyszy o tym w telewi-
zji, w przedszkolu uczy się piosenek
i kolęd, ulice i wystawy sklepowe
są pięknie udekorowane, a w domu
wszyscy marzą już o prezentach.
Nadchodzi okres oczekiwania, któ-
ry my, chrześcijanie, powinniśmy
odpowiednio przeżyć. Kościół na-
zywa ten czas Adwentem.

Dlaczego nie mielibyśmy prze-
jąć pewnych zwyczajów adwento-
wych, tak żywych w niektórych
krajach? Przykłady możemy za-
czerpnąć z czasopism lub książek.
A może starsze osoby podsuną nam
ciekawe pomysły do zrealizowania.
Może to być na przykład koro-
na adwentowa, upleciona z ga-
łązek świerku, ozdobiona czte-
rema świecami, symbolizującymi
cztery tygodnie Adwentu. Gdy gro-
madzimy się na wspólną modlitwę,
w pierwszym tygodniu zapalamy
jedną świecę, w następnym –
dwie, itd.

Cała rodzina może się też co
wieczór zbierać przed obrazem
Maryi Panny; jedno z dzieci niech
zapali wówczas świecę, zapowia-
dającą nadchodzące Boże Narodze-
nie, święto światła; inne mogą co
dzień przyklejać złotą gwiazdę
na specjalnie przygotowanym ciem-
nym, przyozdobionym papierze.

Powoli rozpoczynamy wspólną
budowę żłóbka. Tata reperuje
i odnawia stare figurki, a przy
okazji może odpowiadać na wiele
różnorodnych pytań zadawanych
przez dzieci.

Razem przygotowujemy tak-
że prezenty, które ofiarujemy
członkom rodziny i przyjaciołom.
Należy wszystkie wybierać staran-
nie, uwzględniając gust i zaintere-
sowania osoby, która ma je otrzy-
mać; pamiętamy przy tym o za-
chowaniu tajemnicy. Reperujemy
i malujemy zabawki, aby po-
darować je biedniejszym dzie-
ciom, które ich nie mają, a na
pewno się z nich ucieszą.

Wśród tych wszystkich przy-
gotowań pamiętajmy jednak, że
najważniejsze jest przygotowanie
własnego serca i oczyszczenie
drogi, która prowadzi nas do Pa-
na. Wszystkie dzieci, przy pomocy
rodziców, powinny zastanowić się,
co mogą uczynić, aby jak najle-
piej przyjąć Jezusa. Może niech
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spróbują wnosić do domu wię-
cej radości, niech postarają się
zachowywać spokój i nie kłócić
z rodzeństwem, częściej i chętniej
niech pomagają innym. Rodzice
powinni zachęcać dzieci do tych
wszystkich wysiłków oraz cierpli-
wie i wyrozumiale podtrzymywać
dostosowane do ich możliwości sta-
rania. Długie tygodnie Adwentu
pozwolą zastanowić się nad innymi
pomysłami i ich realizacją na miarę
sił każdego dziecka.

Rodzice także powinni wyraź-
nie powiedzieć o swych staraniach
i postanowieniach jakie powzięli, by
przygotować Panu drogę do swego
serca oraz podkreślić, jak bardzo
liczą na pomoc dzieci. Ich słowa
i uczynki na pewno ułatwią dzie-
ciom poważnie potraktować wszel-
kie przygotowania do Bożego Na-
rodzenia.

Opr. ks. Adam Kroll

ROZMOWY RODZINNE. WALKA Z CZASEM

Ciągle jesteśmy nawoływani do
pośpiechu: zdążyć na czas, wykonać
przed terminem, walka z czasem!
Gdy dziecko jest małe, długo potrafi
wpatrywać się w cienki listek, ptasz-
ka, kamyczek czy własną rączkę.
Gdy trochę podrośnie, uczymy je po-
śpiechu: chodź szybciej, bo. . . ułóż
swoje buty, bo. . . rób prędko lek-
cje, bo. . . Często skutkiem takiego
pośpiechu jest zmęczenie i zdener-
wowanie. Więcej w nas jest chaosu,
a relacje w rodzinie powierzchowne.
Mówimy często: „nie mam czasu”

stojąc w progu i informując nerwo-
wo o tym czy o tamtym!

Czasu nie dogonimy, on zawsze
będzie szybszy od nas. Ale możemy
go oswoić – nauczyć się z nim żyć.

Pierwszym krokiem w tym
„oswajaniu” czasu jest wyzbycie
się gwałtownych ruchów i krzyków
– czyli uspokoić się wewnętrznie.
Człowiek wyciszony wewnętrznie,
spokojny ma więcej czasu dla sie-
bie i dla innych. Muszę zrozu-
mieć siebie: dlaczego się spieszę
i jestem zdenerwowana. Czy pięć
minut dla dziecka, nie będzie cen-
niejsze, niż roztrząsanie różnych
spraw np. jeszcze nie zrobiłam za-
kupów czy mam trudną sytuację
w pracy. Czas ten sam, ale już nie
podzielony na różne sprawy, tylko
dla dziecka czy męża. Kto był choć
raz na audiencji u Ojca Świętego
Jana Pawła II, opowiadał, Papież
z nim rozmawiał. W tłumie, wśród
setek ludzi – ten jeden moment –
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jedno czy dwa zdania Papieża przy
całkowitej koncentracji rozmówcy –
dawało poczucie osobistego kontak-
tu, prawdziwego choć krótkiego.

Drugim krokiem w „oswajaniu”
czasu jest wewnętrzne rozluźnienie
i umiejętność skoncentrowania się
tylko na tym, co się właśnie robi.
Poganianie dziecka „jedz prędzej,
bo. . .” spowoduje, że ruchy staną
się chaotyczne, zaczną się grymasy
i rozlewanie. Skoncentruj się na
tym, co masz teraz zrobić.

Nieraz mówimy: „spokój może
nas uratować” to znaczy sprawniej
wykonuję, jestem dostępny dla in-
nych, mogę więcej wykonać, mam
więcej czasu.

Trzecim krokiem w „oswaja-
niu” czasu jest właściwa organiza-
cja czasu. Umiejętność planowania
dnia a nawet tygodnia. Przemyśleć,
a nawet zapisać właściwą kolejność
wykonywania czynności.

Zauważymy, jak dużo czasu jest
do naszej dyspozycji nie tylko dla
prac domowych, dla domowników,
ale również i na lekturę ciekawej
książki i na modlitwę, w drodze
do pracy, w kolejce do kasy czy
w tłumie ludzi.

Niektórzy mówią – czas to pie-
niądz, ale dobrze zagospodarowany
czas to szczęście rodziny i radość
wieczna.

ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
In vitro to hurtowa aborcja

Z danych Ministerstwa Zdrowia
Republiki Włoskiej wynika, że tylko
jedno z 20 dzieci ma szansę prze-
życia w wyniku stosowania metody
in vitro. Podczas gdy rząd debatu-
je nad tym, skąd wziąć pieniądze
na refundację in vitro, na szpital-
nych oddziałach brakuje pieniędzy

na ratowanie życia noworodków.
Nie jest też powiedziane, że praw-
ne uregulowanie kwestii in vitro
przyczyni się do ochrony życia. Tak
nie stało się we Włoszech, chociaż
prawodawcom przyświecała szczyt-
na intencja objęcia ochroną praw-
ną dzieci poczętych. Dane zebrane
w raporcie Ministerstwa Zdrowia
Republiki Włoskiej nie pozostawia-
ją złudzeń: in vitro to hurtowa
aborcja. Z oficjalnych włoskich da-
nych wynika, że w 2005 r. liczba
implementowanych zarodków wy-
niosła 58869, co dało zaledwie 3385
urodzeń. Oznacza to, że dla uzyska-
nia jednego poczęcia uśmiercono 17
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innych dzieci w embrionalnej fazie
życia. Z kolei w 2007 r. z 71 785
zarodków urodziło się 6486 dzie-
ci. Zanotowano 1552 poronienia,
135 ciąż pozamacicznych, 67 ko-
biet poddało się aborcji na życze-
nie. Ponadto 30 proc. embrionów
uśmiercono w wyniku rozmrażania.
W 2005 r. na skutek rozmrażania
obumarło 5349 embrionów. Tylko 1
na 21,4 rozmrażanych embrionów
ma szansę przeżycia.

Według ks. prof. Artura Katolo,
autora książki „Contra in vitro”,
praktyka pokazała, że rozwiąza-
nia prawne nie przyczyniły się do
zmniejszenia śmiertelności dzieci
poczętych metodą in vitro. Szoku-
jące jest nie tylko to, że część matek
„rozmyśliła się” i dokonała aborcji
po udanym zabiegu sztucznego za-
płodnienia. Najbardziej bulwersuje
fakt, że aż 60 proc. kobiet pod-
dających się zabiegowi sztucznego
zapłodnienia we Włoszech przekro-
czyło 50. rok życia. Ponad połowa
klientek klinik in vitro ma powyżej
50 lat w takich krajach jak: Niemcy,
Wielka Brytania, Serbia, Chorwa-
cja, Czarnogóra, Hiszpania, Szwaj-
caria, Grecja i Irlandia. Oznacza to
mniej więcej tyle, że do tego wieku
kobiety ubezpładniają się hormo-
nalną i mechaniczną antykoncep-
cją, a następnie przejmowane są
przez biznes in vitro.

Według Instytutu Globalizacji,
rodzimy rynek in vitro może być
warty nawet 20 mld złotych. Nie-
mniej szacunki Ministerstwa Zdro-
wia, jakoby problem bezpłodności
dotyczył aż miliona par w Polsce, są

grubo przesadzone. We Włoszech,
które liczą blisko 60 mln mieszkań-
ców, zabiegowi zapłodnienia poza-
ustrojowego poddaje się ok. 200 tys.
kobiet rocznie. Oznacza to, że na
każdy milion mieszkańców problem
może dotyczyć ok. 3,3 tys. par.
W przypadku Polski byłby to więc
problem ok. 133 tys. par, czyli
ośmiokrotnie mniej, niż szacuje to
Ministerstwo Zdrowia. Nietrudno
domyślić się, że za przeszacowa-
niem rynku in vitro w Polsce stoją
motywy finansowe, tak aby zare-
zerwować jak największe kwoty na
cele refundacji w budżecie pań-
stwa. Zresztą nie kryją tego sami
właściciele klinik, którzy zorgani-
zowali protest pod siedzibą kurii
w Katowicach.

In vitro to wielki biznes, w któ-
ry zaangażowani są także gineko-
lodzy. Większości z nich zwyczajnie
nie chce się doszukiwać problemów
bezpłodności u małżonków, a pary
mające problemy z poczęciem kie-
ruje się od razu na zabieg in vitro.
Doświadczyłem tego osobiście. Po
trzech latach starania się o dziecko
niemal przy każdej wizycie u leka-
rza moja żona była zachęcana do in
vitro. Po wielu rozterkach, a przede
wszystkim po zapoznaniu się z mo-
ralnymi konsekwencjami tego typu
zabiegów, zdecydowanie odmówili-
śmy. Ufność Panu Bogu okazała się
najlepszą metodą: jeszcze w tym
samym tygodniu okazało się, że
oczekujemy narodzin dziecka.

Autor jest założycielem Instytu-
tu Globalizacji.

Tomasz Teluk
www.naszdziennik.pl
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POWIATOWY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Już po raz piąty w Szkole Pod-
stawowej im. Kunegundy Pawłow-
skiej w Trąbkach Wielkich odbył
się Powiatowy Konkurs Piosenki
Patriotycznej „Młody Patriota”. Do
współzawodnictwa przystąpili soli-
ści i chóry z ośmiu szkół z terenu
naszego powiatu.

Niełatwe zadanie stanęło przed
jury w składzie: Piotr Ulatow-
ski – dyrektor GOKSiR w Trąb-
kach Wielkich jako przewodniczący,
Anna Federowicz – piosenkarka
oraz Lech Wieczorkowski – przed-
stawiciel Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim. Po długiej
i burzliwej dyskusji jury uzgodniło
werdykt w kategorii solistów:
I miejsce – Weronika Gajewska ze
SP w Czerniewie,

II miejsce – Aleksandra Kardas ze
SP w Trąbkach Wielkich,
III miejsce – Maciej Wawrynowicz
ze SP w Borkowie.
Ponadto przyznano wyróżnienia so-
listkom ze szkół podstawowych
z Pomlewa i Trąbek Wielkich.

W kategorii chórów przyznano
dwa równorzędne pierwsze miejsca:
dla podopiecznych Tomasza Stroy-
nowskiego ze SP w Czerniewie oraz
podopiecznych Michała Olejnika ze
SP w Pomlewie. Drugie miejsce za-
jął burzliwie oklaskiwany chór ze
SP w Trąbkach Wielkich prowadzo-
ny przez Tomasza Stroynowskiego.
Natomiast trzecia lokata przypadła
w udziale pięknie prezentującemu
się chórowi z Wocław.

Ewa Wojewódka

Uczestnicy i organizatorzy konkursu piosenki „Młody patriota”
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WCZASOREKOLEKCJE REHABILITACYJNE
niepełnosprawnych w Głogowie

Jesienią tego roku, w dniach od
11 do 24 października wybrałam się
po raz któryś z kolei z gdańską gru-
pą Centrum Ochotników Cierpienia
do „Domu Uzdrowienie Chorych”
im. Jana Pawła II w Głogowie,
do wspólnoty Cichych Pracowni-
ków Krzyża Na miejsce dotarliśmy
o godz. 19.00, czyli na kolację, po
której była wizyta u lekarza, aby
zaplanować zabiegi rehabilitacyjne.
Pani Doktor musiała się bardzo
starać, aby zabiegi chorych nie ko-
lidowały z zabiegami opiekunów.

Dzień w Głogowie dla tych, któ-
rzy nie mieli wcześniej zabiegów,
zaczynał się o godz. 8.30 Jutrznią,
zaś w środy, soboty lub w świę-
ta Maryjne – Godzinkami. O godz.
9.00 było śniadanie, następnie za-
biegi, a o godz. 13.30 obiad. O 15.00
koronka do Miłosierdzia Bożego.
Od godz. 16.00 do 17.30 spotka-
nia z psychologiem, zielarzem, pro-
ducentem sprzętu rehabilitacyjnego
czy zwiedzanie Kolegiaty, spacer po
Głogowie, wyjazd do sanktuarium
Matki Bożej Jutrzenki. O godz.
17.30 odmawialiśmy Różaniec.

Tu chciałabym wspomnieć o gru-
pie z Nysy. Byli to ludzie upośledzeni
umysłowo. Jednak ich radość, gdy
odmawiali po jednej „Zdrowaśce”,
na pewno była radością miłą Bo-
gu. Było nam to dane zrozumieć,
gdy z moją opiekunką przez dwa
dni prowadziłyśmy Różaniec. Nie-
naganne było też ich zachowanie
w czasie Mszy św.

Msza św. była codziennie o godz.
18.00, o 19.00 kolacja, a o 21.00
Apel Jasnogórski. Od 20.00 do 21.00
były tak zwane wczasy czyli różne
gry, oglądanie filmu, dwa razy była
dyskoteka.

W trakcie takiego wieczoru za-
poznano nas z poezją Marzeny
Hansch, osoby niepełnosprawnej,
piszącej nosem, która była uczest-
niczką turnusu (wiersze Marze-
ny Hansch „Adwent” i „Pierw-
sza gwiazdka” zamieszczamy na
s. 16–17; przyp. red.).

Na naszych Mszach była też
pani, która pięknie czytała dłońmi.
Jest to osoba niewidząca, mająca za
przewodnika psa.

W dniach od 15 do 17 paź-
dziernika wieczorami odbywały się
rekolekcje, które prowadził ks. Pa-
weł Gretka. Tematem tych reko-
lekcji był: wieloraki dar – wspól-
ne życie z Chrystusem, Barankiem
ofiarnym. Rozważania na podstawie
Apokalipsy św. Jana.

Wyjazdy do Głogowa są dość
uciążliwe i wciąż pod znakiem za-
pytania. Bowiem nie dość, że nie
ma dotacji z PFRON-u to nie ma
też opiekunów. Piszę te moje wspo-
mnienia w nadziei, że może ktoś
z czytelników zechce zostać wolon-
tariuszem lub przekaże 1 % z po-
datku na Stowarzyszenie Centrum
Ochotników Cierpienia Archidiece-
zji Gdańskiej (KRS 0000220008).

Gerda Skibowska
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Uczestnicy wczasorekolekcji w Głogowie, autorka pośrodku

Zabytkowa Kolegiata w Głogowie, obok której znajduje się „Dom Uzdrowienie
Chorych”
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WIERSZE

Nazywam się Marzena Hansch.
Jestem osobą po mózgowym
porażeniu dziecięcym. Dostałam
komputer z PFRON-u z racji
tej, że mam niesprawne cztery
kończyny oraz bardzo słabą mowę.

Zaczęłam pisać nosem moje
przemyślenia, które do tej pory
nosiłam w sercu, ponieważ nie
mogłam ich wypowiedzieć. Teraz
mając komputer mogę sama napisać
i podzielić się z innymi osobami.

ADWENT

Niepostrzeżenie już kolejny rok zbliża się do końca
Późny jesienny chód poranka przypomina nam
że już zaczął się adwent
Czas radosnego oczekiwania
na pamiątkę narodzin Syna Bożego
Który zbawił nas przez niewypowiedziane cierpienie
ofiarując Swoje życie na krzyżu

Adwent jest zastanowieniem nad własnym życiem
a promyk świecy to światełko w tunelu
Więc codziennie wcześnie rano w czasie adwentu
przychodzimy ze światełkiem do kościoła
Bo naszym pragnieniem jest zmienić się duchowo
by potrafić wyciągnąć rękę na zgodę
Aby móc z czystym sercem połamać się opłatkiem
i złożyć bliskim świąteczne życzenia

W ten wyjątkowy zimowy wieczór śpiewając kolędy
oczekujemy na przyjście Zbawiciela
Pomimo późnej godziny przychodzimy do kościoła
by rozważać jeszcze raz cud narodzin
Który stał się faktem w małej lichej stajence
ponad dwa tysiące lat temu
Jeśli bardzo mocno tego zapragniemy
to ten cud może się dokonać w naszych sercach

Marzena Hansch
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PIERWSZA GWIAZDKA

Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie
Jak co roku w zaciszu domowego gniazdka
usiądziemy przy świątecznym stole
By kolejny raz świętować pamiątkę
narodzin naszego Zbawiciela

Bardzo chcemy
aby święta Bożego Narodzenia
były najpiękniejsze
Więc przystrajamy nasze domy
w kolorowe lampki,
ubieramy pięknie choinki
I przyrządzamy różne smaczne potrawy
na świąteczny stół
Lecz zapominamy o tym,
co jest najważniejsze,
czyli o naszej duszy
Żeby przygotować ją na urodziny
naszego Zbawiciela

Pomyślmy, choć przez chwilę,
jakbyśmy się czuli
Gdyby nasza najbliższa osoba
podarowała nam na urodziny
Przepięknie zapakowane pudełko,
lecz w środku byłoby ono puste
Chyba nikt z nas nigdy więcej
nie chciałby dostać
takiego samego prezentu

Więc postarajmy się przeżyć bardziej duchowo
święta Bożego Narodzenia
Najpierw zadbajmy o wygląd naszej duszy
i otwórzmy drzwi naszych serc
Żeby Zbawiciel mógł się ponownie narodzić w nas
A zobaczymy, że święta przeżyte razem z Panem
będą jeszcze piękniejsze dla nas

Marzena Hansch
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RAJSKI OGRÓD

7 października w Ratuszu Sta-
romiejskim w Gdańsku odbyła się
promocja książki autorstwa Barbary
Szczepuły pt. „Rajski ogród”. Nowa
pozycja książkowa to zbiór najcie-
kawszych reportaży o mieszkańcach
Wolnego Miasta Gdańska, Kaszub,
a także tych, których „przygnał”
na nasze tereny wiatr przemian hi-
storycznych. Na spotkaniu obecni
byli przedstawiciele gminy Trąbki
Wielkie: Jan Trofimowicz jr, a także
mieszkanki Ełganowa Maria Orli-
kowska oraz Teresa Kinder z d. Zu-
lewska. Jeden z rozdziałów książki
nosi tytuł „Lamenstein” i mowa
w nim o aresztowaniach, jakie mia-
ły miejsce 1 września 1939 roku
w Ełganowie i okolicznych miejsco-
wościach.

Na promocję książki dotarły
tłumy czytelników reportaży pani
Barbary. Wśród zgromadzonych by-
li świadkowie smutnych wydarzeń
z czasów wojny, m.in. 95-letnia Jó-
zefa Krośnicka – pisarka z Pruszcza
Gdańskiego, która zajmowała się
w swych książkach losami Polaków
z Wyżyny Gdańskiej okresu mię-
dzywojennego. W szczególny sposób
autorka książki dziękowała Janowi
Trofimowiczowi, za zbieranie ma-
teriałów historycznych i przypomi-
nanie o losach cichych bohaterów
z naszego terenu.

Pani Barbara na zaproszenie
Jana Trofimowicza gościła na uro-
czystościach patriotycznych w Gra-
nicznej Wsi – podczas odsłonięcia

odrestaurowanego obelisku i gro-
bu Alfa Liczmańskiego. Tego sa-
mego dnia wraz z mężem Mar-
kiem Ponikowskim odwiedziła ro-
dzinę państwa Torbickich w Ełga-
nowie. Barbara Szczepuła zbierała
cenne informacje o losach rodzin
Zulewskich i Torbickich z czasów
przedwojennych, a także długich
lat wojennej okupacji. Pani Jadwi-
ga Torbicka – obecnie najstarsza
żyjąca absolwentka przedwojennej
Szkoły Polskiej Gdańskiej Macierzy
Szkolnej w Ełganowie – z dumą
i bez zająknięcia recytowała dłu-
gie wiersze, których nauczyła się
w latach trzydziestych pod okiem
pierwszego kierownika szkoły Teo-
dora Wrzesińskiego.

Dziękować należy Barbarze
Szczepule za upór i poświęcenie,
z jakimi podejmuje się pisania
o sprawach smutnych, bolesnych,
o prawdziwych historiach bohate-
rów, o których my niestety czę-
sto zapominamy. Czytając niekiedy
przerażające opisy i wspomnienia
o brutalnych morderstwach warto
pomyśleć: cóż każdy z nas daje
z siebie dla wspólnego dobra Ma-
łej Ojczyzny – wsi, gminy, regionu,
Polski...? Wielu oddało życie, byśmy
mogli chodzić do szkół polskich.
Niestety obecnie zamyka się szkół-
ki, a zlepki słów niecenzuralnych
zalewają bezkarnie polską mowę...
Czy o taką Polskę walczyli?

Jan Trofimowicz
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ANNA BURDÓWNA „ANIOŁ Z RAVENSBRÜCK”

1 listopada 2010 roku przeżyw-
szy 99 lat odeszła po nagrodę do
Boga Ojca harcmistrz ZHP Anna
Burdówna.

Absolwentka Gimnazjum im.
Szczanieckiej oraz Seminarium
Nauczycielskiego w przedwojennej
Łodzi. W latach 30-tych była nauczy-
cielką w Konstantynowie Łódzkim,
gdzie w 1932 roku założyła Pierwszą
Drużynę Harcerską. W 1938 roku
podjęła pracę w szkołach polskich
na terenie Wolnego Miasta Gdań-
ska – najpierw w Szymankowie koło
Tczewa, a od kwietnia 1939 roku
do dnia wybuchu wojny kierowała
Szkołą Polską Gdańskiej Macierzy
Szkolnej w Ełganowie.

Aresztowana 1 września 1939
roku w Ełganowie, więziona w Prusz-
czu Gdańskim i Gdańsku, 10 kwiet-
nia 1940 trafiła do obozu koncentra-

cyjnego dla kobiet w Ravensbrück.
Tam współorganizowała konspira-
cyjną drużynę harcerską „Mury”.
Niosła pomoc współwięźniarkom,
podtrzymywała na duchu, naucza-
ła języka polskiego. Po wyzwole-
niu obozu pozostała przy chorych
i umierających współwięźniarkach.
Przez współwięźniarki była nazywa-
na „Aniołem z Ravensbrück”.

Po wojnie wróciła do rodzinnej
Łodzi, gdzie uczyła w szkołach śred-
nich i zawodowych. Do ostatnich
dni swego życia była honorowym
członkiem ZHP i ZNP. Swe długie,
szlachetne, piękne życie poświęciła
wychowaniu dzieci i młodzieży oraz
wiernej służbie Polsce.

3 maja 2009 roku odsłoniła w Eł-
ganowie obelisk poświęcony areszto-
wanym przez hitlerowców Działa-
czom Polonijnym z Wyżyny Gdań-
skiej.

Za swą patriotyczną postawę i od-
danie dla Polski została odznaczo-
na m.in. Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Krzyżem Oświęcimskim,
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Armii Krajowej, Złotą Odznaką za
zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką ZNP
i medalem 100-lecia ZNP.

W 2005 została pierwszą Honoro-
wą Obywatelką Ełganowa, a w 2006
roku pierwszą Honorową Obywatel-
ką Gminy Trąbki Wielkie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 5 listopada 2010 roku.

Rodzina i Przyjaciele

19



Z DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W TRĄBKACH WIELKICH

VI Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Józefa Ratajczaka

20.10.2010 Gminna Biblioteka
Publiczna w Trąbkach Wielkich zor-
ganizowała VI Gminny Konkurs Re-
cytatorski Poezji Józefa Ratajczaka.
Uczestnikami konkursu były dzieci
z klas I–III, reprezentując szkoły
z Czerniewa, Kłodawy, Sobowidza
i Trąbek Wielkich.

I miejsce zajęła Julia Jani-
szewska ze szkoły w Czerniewie
za wykonanie wiersza „Burza ma-
jowa”.

II miejsce zajęli Julia Dzie-
mińska i Nikodem Ostrowski
ze szkoły w Trąbkach Wielkich za
wykonanie wiersza „Wiatr”.

III miejsce zajęła Zofia Wro-
na ze szkoły w Kłodawie za wyko-
nanie wiersza „Zielony wiersz”.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dy-
plomami i upominkami rzeczowymi
w postaci książek. Pozostali uczest-
nicy konkursu otrzymali pamiątko-
we dyplomy za udział w konkursie.
Organizatorzy pamiątkowymi dy-
plomami podziękowali również pe-
dagogom, którzy przygotowali dzieci
do konkursu.

Wieczór autorski z Zofią Sokół

Piotr Ulatowski dyrektor GOK-
SIR w Trąbkach Wielkich i Grzegorz
Cwaliński dyrektor OKSiR w Łęgo-
wie zorganizowali wieczór autorski
z poetką Zofią Sokół z Rusocina.

Spotkanie zostało zorganizowane
4 listopada br. w godzinach wieczor-
nych w sali widowiskowej GOKSiR
w Trąbkach Wielkich.

Po oficjalnym przywitaniu przez
Piotra Ulatowskiego poetki Zofii So-
kół i zgromadzonych gości, Grzegorz
Cwaliński przedstawił jej życiorys
i osiągnięte sukcesy w konkursach
poetyckich. Zaprezentował historię
powstania i wydania tomiku „Na
rozstajach”, który został wydany na-
kładem OKSiR w Łęgowie w ramach
realizowanego programu – promo-
cji miejscowych artystów z gminy
Pruszcz Gdański.

Pani Zofia przedstawiła kilkana-
ście wierszy z tomiku „Na rozsta-
jach”. Recytacja wierszy była prze-
platana występem Izabeli Zaleskiej,
która zaśpiewała światowe szlagie-
ry. Na fortepianie akompaniował
jej gospodarz tego wieczoru Piotr
Ulatowski.

Zgromadzona publiczność grom-
kimi brawami nagradzała każdy
zaprezentowany wiersz przez au-
torkę oraz występ Izabeli Zaleskiej.
Uczestnicy spotkania w każdej prze-
rwie mieli możliwość zadania pytań
pisarce, która udzielała bardzo wy-
czerpujących odpowiedzi. Spotkanie
przebiegało w bardzo przyjemnej at-
mosferze, co podkreślała w swoich
wystąpieniach Pani Zofia. Uczest-
nicy spotkania mieli możliwość za-
kupienia tomiku „Na rozstajach”,
a pisarka uzupełniała je wpisem
z dedykacją i autografem.

info i foto wkempa

20



Laureaci konkursu recytatorskiego

Zofia Sokół podczas wieczorku poetyckiego
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

7 listopada chrzest św. w kościele
w Trąbkach Wielkich otrzymał Piotr
Ksawery Styn, syn Elżbiety i Tade-
usza zamieszkałych w Ełganowie.

***
10 listopada odbyła się XI zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
Była to ostatnia sesja V kadencji Ra-
dy Gminy. Sesja została podzielona
na część roboczą i część uroczystą.

W porządku obrad części roboczej
znalazły się m.in. następujące spra-
wy:

1. Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2010 rok:
a) zmniejszono dochody budżetowe
o kwotę 142 tys. zł;
b) zmniejszono wydatki budżetowe
o kwotę 341 tys. zł;
c) zwiększono plan wydatków m.in.
na:
� dotację dla GOKSiR na zapła-

tę zaległych wynagrodzeń autor-
skich (ZAiKS) za lata 2006-2009 –
5,5 tys. zł,

� zakup opału i energii elektrycznej
dla Szkoły Podstawowej w Mierze-
szynie – 26 tys. zł,

� wynagrodzenia nauczycieli w Szko-
le Podstawowej w Mierzeszynie –
36,6 tys. zł,

� zakup opału dla OSP Sobowidz –
2,5 tys. zł,

� założenie nowych punktów oświe-
tlenia ulicznego w Czerniewie –
10 tys. zł,

� fundusz świadczeń socjalnych
w SP w Kłodawie – 6 tys. zł,

� wydatki bieżące sołectwa Postoło-
wo – 2,6 tys. zł,

� ogrodzenie placu zabaw w Ełgano-
wie – 5,3 tys. zł,

� budowę ogrodzenia placu zabaw
przy SP w Sobowidzu – 6,1 tys. zł,

� zakup i montaż bramy wjazdo-
wej na teren SP w Sobowidzu –
5,6 tys. zł;

d) zmniejszono plan wydatków m.in.
na:
� wykonanie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego
– 84 tys. zł,

� świadczenia wypłacane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej – 99,7 tys. zł,

� spłatę odsetek od kredytu zacią-
gniętego w 2010 r. – 100 tys. zł,

� dofinansowanie remontów obiek-
tów zabytkowych – 50 tys. zł,

� budowę chodnika w Kleszczewie –
100 tys. zł,

� projekt świetlicy wiejskiej w Po-
stołowie – 2,6 tys. zł.

2. Podjęto uchwałę w sprawie za-
sad udzielania ulg w spłacie należ-
ności pieniężnych na rzecz Gminy
oraz gminnych jednostek organiza-
cyjnych. Zasady regulują umorzenie
całości lub części należności, a także
odroczenie lub rozłożenie na raty
należności z tytułu czynszu, opłat
za wodę i ścieki, opłat za ogrzewa-
nie itp. należnych Gminie, szkołom,
przedszkolu, Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej.
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3. Podjęto uchwałę o obniżeniu ceny
żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na rok 2011 do kwoty 37 zł
za 1 kwintal.

4. Podjęto uchwałę w sprawie wy-
sokości stawek podatku od środków
transportowych na 2011 rok i utrzy-
mano zwolnienie z tego podatku
środków transportowych przezna-
czonych do przewozu uczniów.

5. Podjęto uchwałę w sprawie za-
twierdzenia taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków. Od 1 stycznia
2011 roku cena za 1m3 wody z wo-
dociągów gminnych wynosić będzie
2,67 zł, a cena za 1m3 ścieków
odprowadzanych do gminnej kanali-
zacji sanitarnej – 3,21 zł.

6. Podjęto uchwałę w sprawie oce-
ny aktualności studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Trąbki Wielkie.

Po części roboczej sesji radni, sołtysi
oraz zaproszeni goście wzięli udział
we Mszy św. dziękczynnej za minioną
kadencję, odprawionej w kościele
w Trąbkach Wielkich.

Część uroczysta sesji odbyła się w au-
li Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
Na początek wręczono stypendia za
wyniki w nauce oraz osiągnięcia
artystyczne i sportowe, przyznane
uczniom naszych szkół przez Ko-
misję Stypendialną. Komisja rozpa-
trzyła wnioski złożone przez szkoły
oraz ustaliła wysokość stypendium:
dla uczniów szkół podstawowych –
100 zł miesięcznie oraz dla uczniów

gimnazjum – 150 zł miesięcznie. Sty-
pendia zostały przyznane na okres
od 1.09.2010 r. do 31.01.2011 r.

Za wyniki w nauce stypendia otrzy-
mali:
� Karolina Jaszczyk – gimnazjum,
� Sylwia Czerw – gimnazjum,
� Sebastian Buga – gimnazjum,
� Daria Specylak – SP w Trąbkach

Wielkich,
� Roksana Rogalewska – SP

w Mierzeszynie,
� Weronika Hałas – SP w Czernie-

wie,
� Magdalena Karnath – SP w So-

bowidzu,
� Zuzanna Wrona – SP w Kłoda-

wie.

Za osiągnięcia artystyczne i sportowe
stypendia otrzymali:
� Agnieszka Wojtas – gimnazjum,
� Patryk Tomczak – gimnazjum,
� Magdalena Nowak – SP w Trąb-

kach Wielkich,
� Beata Buga – SP w Kłodawie,
� Antonina Dajda – SP w Sobowi-

dzu.

Dodatkowo wyróżniona została Aga-
ta Kleczewska – uczennica Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich, któ-
ra otrzymała nagrodę Wójta Gminy
w wysokości 600 zł za uzyskaną naj-
wyższą średnią ocen w roku szkol-
nym 2009/2010.

Kolejnym punktem tej części sesji
było podsumowanie V kadencji Rady
Gminy oraz wręczenie podziękowań
radnym gminnym i powiatowym, soł-
tysom i dyrektorom gminnych jed-
nostek organizacyjnych. W związku
ze zbliżającym się Świętem Nie-
podległości krótką prelekcję na ten
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Uroczysta część ostatniej sesji V kadencji Rady Gminy Trąbki Wielkie odbyła się
w auli gimnazjum

Koncert z okazji Święta Niepodległości w trąbkowskim gimnazjum
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temat wygłosił dyrektor Gimnazjum
Mariusz Paradecki, a przy okazji
wyjaśnił ideę niedawno odsłoniętego
w auli szkoły malowidła ścienne-
go, zatytułowanego „Tchnienie wie-
ków”. Na zakończenie wystąpili arty-
ści z Gdańska, którzy zaprezentowali
znane i lubiane przeboje operetkowe
i musicalowe.

***
11 listopada w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbyła się uro-
czystość z okazji Święta Niepodle-
głości. Spotkanie rozpoczęło wspólne
odśpiewanie hymnu państwowego.
Następnie do bardzo licznie zgroma-
dzonej publiczności okolicznościową
prelekcję wygłosił dyrektor Gimna-
zjum Mariusz Paradecki. W części
artystycznej wystąpił chór szkolny
pod dyrekcją Janusza Beyera, zespół

smyczkowy z towarzyszeniem for-
tepianu oraz soliści: Monika Schu-
chardt, Agnieszka Wojtas, Klaudia
Polasik, Aleksandra Bukowska i Pa-
weł Jaszewski. Na zakończenie pro-
gramu odbył się koncert pianisty
Macieja Gańskiego, który wykonał
szereg utworów Fryderyka Chopina
(Polonez A-dur, 2 pieśni w transkryp-
cji F. Liszta, Scherzo h-mol op. 20,
Mazurki op. 24, Etiuda Rewolucyjna
i Polonez As-dur op. 53).

***
20 listopada Irena i Horst Paulso-
wie z Ełganowa obchodzili 55. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa. Z tej
okazji w kościele w Trąbkach Wiel-
kich odprawiona została Msza św.
dziękczynna i o błogosławieństwo
Boże dla zacnych Jubilatów.

Opracował S. D.

Nowo ochrzczony Piotr Ksawery Styn z rodzicami i chrzestnymi
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2010

Od 1 grudnia odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Stanisława
Nowaka.

1. a) Za śp. Stanisława Nowaka
(greg.)
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Jakuba
Ratkowskiego w 1. urodziny
Czerniewo: a) Za zmarłych
z rodzin Zulewskich i Blokusów
b) Za śp. Zygmunta Masę

2. Za śp. Jana Zielke (2. rocznica
śmierci) i zmarłych z rodzin
Zielke i Wenzel

3. Za śp. Genowefę Dejlitko
(13. rocznica śmierci)

4. Za śp. Jana Nadolskiego
(21. rocznica śmierci)

5. 900, Czerniewo:
a) Za śp. Władysława Rodę
b) Za śp. Włodzimierza
Sautycza
1100: Za śp. Stanisława
Nowaka (greg.)
1800: Za śp. Mieczysława,
Marię i Szczepana
Goczkowskich

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

7. Za śp. Jana i Krystynę Hościło
8. Za śp. Stanisława Nowaka

(greg.)
Czerniewo: Za śp. Władysława
Rodę

9. Za śp. Zdzisława Balcera
10. Za śp. Zdzisława Balcera
11. Za śp. Zdzisława Balcera

(30. dzień od śmierci)

12. 730: a) Za śp. Stanisława
Nowaka (greg.)
b) Za śp. Zdzisława Balcera
1100: Za ofiarodawców,
kwestarzy i budowniczych
kościoła w Ełganowie

13. Za śp. Zdzisława Balcera
15. Za śp. Katarzynę i Bronisława

Iwanowiczów
16. Za śp. Zygmunta Zarembskiego

(19. rocznica śmierci)
17. Za śp. Teodora Wiebe,

Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

18. Za śp. Zdzisława Balcera
19. 730: Za śp. Teodozję, Krystynę

i Józefa Belau
900, Trąbki Wielkie:
Za śp. Leona, Annę i Romana
Zulewskich
1100: Za śp. Stanisława
Nowaka (greg.)

22. Za śp. Stanisława Nowaka
(greg.)
Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptach i Elwart

24. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla ks. kan. Adama Krolla
(int. od szafarzy Komunii św.)

25. 730: a) O zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla
Zdzisławy Ossowskiej
b) Za śp. Monikę i Kazimierza
Bugów
900, Czerniewo:
a) Za śp. Jadwigę i Józefa
Borkowskich

26



b) Za śp. Metę Cymermann
oraz Józefa, Aleksandra
i Władysławę Plak
1100: Za śp. Stanisława
Nowaka (greg.)
1400: Zawarcie sakramentu
małżeństwa Ewy Kromer
z Tomaszem Kurkiewiczem

26. 730: a) Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa
b) Za śp. Stanisława Nowaka
(greg.)
900, Czerniewo: Za śp. Marię
i Tadeusza Kosikowskich oraz
zmarłych z tej rodziny
900, Trąbki Wielkie:
Za śp. Stanisławę, Józefa
i Władysława Szostków
1100: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Aleksandry Kosińskiej
w 13. urodziny
1800: Za śp. Szczepana
Goczkowskiego, Marię
i Mieczysława Goczkowskich

27. Za śp. Jolantę Kopicką
(19. rocznica śmierci)

28. Za śp. Dorotę Knapińską
(13. rocznica śmierci)

29. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Marii
i Przemysława Sautyczów
w 28. rocznicę sakramentu
małżeństwa

30. Za śp. Henryka Nadolskiego
(4. rocznica śmierci)

31. a) Za śp. Sylwestra Reimusa
b) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
Krystyny i Jana Kosińskich
w 39. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
6 grudnia: Maja Bożena Turzyńska i Daniel Frost.

25 grudnia: Michalina Dagmara Gryń, Klaudia Plak,
Nikodem Buta i Amelia Konarzewska.

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Karoliny (z d. Pianowskiej) i Tomasza Kolendo
31 grudnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony (z d. Kromer) i Norberta Możuch
25 grudnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony (z d. Kąca) i Daniela Dobrowolskich
25 grudnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Myszke) i Wojciecha Raczkowskich
26 grudnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Zenio) i Rafała Runowskich
25 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny i Zbigniewa Wójtowiczów
25 grudnia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Urszuli i Stanisława Kania
25 grudnia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Reginy (z d. Dunst) i Henryka Lewczuków

ODESZLI DO PANA

25 października: zmarł śp. Władysław Roda z Czerńca
1 listopada: zmarł śp. Zygmunt Masa z Ełganowa
11 listopada: zmarł śp. Zdzisław Balcer z Trąbek Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
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