
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Luty 2011 Nr 2 (170)

Daj mi Jezusa,

o Matko moja,

Na krótki życia

mojego dzień.

W każdym cierpieniu

i życia znojach,

Pragnę tej siły,

co płynie zeń.

O daj mi, daj,

Jezusa daj!

O złóż Go Matko

do serca mego,

Co pragnie służyć

Mu dzień i noc,

Ja żyć nie mogę

bez Pana swego,

Bo On mi daje

wytrwania moc.

O daj mi, daj,

Jezusa daj!W
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POKŁOSIE KOLĘDOWE

Wizyta duszpasterska w ro-
dzinach naszej parafii trwała od
27 grudnia 2010 r. do 21 stycznia
2011 r. Dzięki kolędowaniu wspól-
nie z ks. kanonikiem Adamem,
mieliśmy możliwość nieco dłuższe-
go zatrzymywania się w rodzinach
i poznawania Waszego rodzinne-
go życia i Waszych problemów –
najczęściej związanych z poszuki-
waniem pracy, z życiem religijnym
i sakramentalnym oraz z wychowa-
niem młodego pokolenia.

Już od wielu lat uczestniczą
w kolędzie nadzwyczajni szafarze
Komunii św. Wyrażam im serdecz-
ne podziękowanie za podejmowany
trud, bo czynili to po przyjściu
z pracy, stąd towarzyszyło im nie-
raz zmęczenie. Myślę, iż Parafianie
zgodzą się ze mną, że ich postawa na
kolędzie jest bardzo dyskretna i kul-
turalna. Zapewniam, że cokolwiek
mówimy podczas kolędy w rodzi-
nach, nie jest to rozpowiadane. Do
ich zadań należy też czuwanie, by-
śmy nie przedłużali zbytnio kolędy
u jednej rodziny, kosztem skraca-
nia jej u innych rodzin. Dziękuję
serdecznie szafarzom, że dodatko-
wo służyli w kolędowaniu swoimi
samochodami i nie trzeba było do
podwozu wyznaczać parafian.

W tym roku do kolędowania
dołączył też ks. diakon Grzegorz
i myślę, że jest to dla niego dobra
praktyka. Jednego dnia zleciłem
mu też przewodnictwo w kolędzie

u rodzin w Trąbkach Wielkich przy
ul. Parkowej.

Szczególne podziękowanie za te-
goroczną kolędę składam rodzinom
naszej parafii. Prawie w każdej
rodzinie byli obecni wszyscy do-
mownicy, a to dla kapłanów bardzo
ważne. Wiadomo, że niektórzy mu-
sieli być w pracy, albo wyjechali
do pracy za granicę.

Mieszkania były przygotowane
do tej uroczystości. Osobiście nie
zastałem nigdzie niesprzątniętego
mieszkania, a celowo zaglądałem do
innych pokoi, np. w celu ich poświę-
cania. To też świadczy, że rodzina
traktuje kolędę jako uroczystość do-
mową, rodzinną. Zgodnie z sugestią
wyrażoną w grudniowym numerze
„Kany”, prawie wszędzie na stole
obok świec, kropidła i krzyża by-
ło Pismo Święte. Oby tylko było
czytane! Tu dygresja. Często na
stole jest woda z Lichenia, Często-
chowy, a może i Trąbek Wielkich
ze studzienki. Powinna być wo-
da poświęcona, którą można wziąć
z kościoła, a nie z kranu przy
którymś z sanktuariów. Łatwo też
można spostrzec, kto z parafian
nie czyta naszej „Kany”, po fakcie
podsunięcia fotela dla proboszcza,
bo od lat wyraźnie to wykluczam.

W rozmowach podczas kolę-
dy nawiązywaliśmy szczególnie do
zbliżającego się jubileuszu korona-
cji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej i związanej z nim pe-
regrynacji kopii obrazu Matki Bożej
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w rodzinach parafii. W wielu rodzi-
nach poruszaliśmy problem zanie-
dbań niedzielnej Eucharystii (Mszy
św.). Bardzo mnie boli i niepokoi,
że tak wielu parafian opuszcza nie-
dzielną Mszę św. Podkreślam, że
zaniechanie uczestniczenia w nie-
dzielnej Mszy św. z własnej wi-
ny (lenistwo) jest grzechem śmier-
telnym, podobnie jak grzechami
śmiertelnymi są upicie się alkoho-
lem ze spowodowaniem wypadku
czy przerywanie ciąży. To naprawdę
poważna wina, bo lekceważymy Bo-
ży nakaz świętowania, tym samym
odwracamy się od Pana Boga i zry-
wamy duchową więź z Bogiem. A co
powiedzieć o zgorszeniu dawanym
przez rodziców swoim dzieciom,
które podczas chrztu zobowiązali
się wychowywać po katolicku? Dro-
dzy Parafianie, powiem za naszym
papieżem rodakiem: „Musicie od
siebie wymagać!”

Tu i ówdzie można się było spo-
tkać z płytką kulturą wypowiedzi
typu: „bym poprawił naukę Chry-
stusa”, albo „do kościoła nie chodzi,
niech jej ksiądz do domu przyniesie
Komunię św.”, a ona ma niewiele
ponad 30 lat”, albo „księża czy
Kościół wymyślili sobie Mszę św.”.
Wiadomo, tu nie ma sensu wdawać
się w rozmowę.

W tym roku na kolędzie nie
zastaliśmy nigdzie domowników
w stanie upojenia alkoholowego.
Czyżby „uzależnieni” się poprawili?
To był też kolejny bardzo pozytyw-
ny przejaw rodzinnego przeżycia
kolędy duszpasterskiej.

Najczęściej, na zakończenie
przygotowywano wspólny posiłek,

obiad lub kolację. Bóg zapłać za ten
wysiłek. Prawdą jest, że podczas
chodzenia przez sześć godzin do
przegrzanych na kolędę mieszkań,
wysychają usta i gardło. Z tego po-
wodu, w przyszłym roku prosiłbym
o poczęstowanie nas herbatą.

Coraz częstszym problemem
jest rozpoczynanie przez młodych
wspólnego życia bez zawarcia ślu-
bu kościelnego. Młodzi nie zdają
sobie sprawy, jak bardzo obciąża-
ją grzechem swoje sumienie i jak
bardzo ranią tym swoich rodziców.
A co z odpowiedzialnością przed
Bogiem? Każdy grzech trzeba od-
pokutować w tym lub przyszłym
życiu. Młodzi pamiętajcie, że Boga
nie można oszukać. Wasze nieroz-
sądne decyzje plamią też Kościół.
W wyznaniu wiary we Mszy św.
mówimy: „Wierzę w jeden święty
powszechny i apostolski Kościół”.

Dziękujemy za Wasze ofiary
przekazane podczas kolędy. W po-
przednim numerze „Kany” poinfor-
mowałem, że po pokryciu wydatków
wobec Kurii Biskupiej wszystko
przeznaczam na budowę kościoła
w Ełganowie. Dlatego nie zbiera-
liśmy ofiar na budowę w grudniu
i styczniu. W grudniu na budo-
wę przeznaczyłem ofiary z opłatka,
a w styczniu – z kolędy. Nadmie-
nię, że z tych kolędowych ofiar
pokrywam opłaty na Seminarium
Duchowne, Kurię Metropolitalną
i ubezpieczenie budynków kościel-
nych. To są duże wydatki, na któ-
re nie zbieram dodatkowych ofiar.
Przykazanie kościelne: „troszczyć
się o potrzeby wspólnoty Kościoła”
ma tu zastosowanie do wszystkich
wierzących parafian.

***
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Od pierwszej niedzieli Wielkie-
go Postu lub od Środy Popielco-
wej planuję rozpoczęcie peregry-
nacji Obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej w rodzinach parafii. Roz-
poczniemy od Czerniewa i Czerń-
ca, a potem Kleszczewo, Ełganowo,
Trąbki Wielkie. W wioskach (poza
Trąbkami Wielkimi) obraz będzie
przekazywany od rodziny do rodzi-
ny. Porządek nawiedzenia będzie
podawany w „Kanie” i co tydzień
w ogłoszeniach duszpasterskich.

Rodzina przyjmująca obraz po-
winna wcześniej przystąpić do spo-
wiedzi świętej, a w dniu nawiedze-
nia ksiądz przybędzie do rodziny
z Komunią św., której udzieli do-
mownikom i weźmie udział w ro-
dzinnej modlitwie.

W Trąbkach Wielkich obraz bę-
dziemy odbierać z Kościoła. Ma to
być czas pojednania z Bogiem i ludź-
mi, czas nawrócenia i uświęcenia
siebie i domowników.

ks. E. Szymański

INFORMACJA O CMENTARZU

Od bieżącego roku obsługę
naszego cmentarza przejmie fir-
ma „Kalia” pana Alfreda Wenzla
z Kleszczewa.

W tym celu trzy razy odbyło się
posiedzenie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej, na które dwa razy był
zaproszony pan Alfred Wenzel, aby
wyjaśnić wszystkie sprawy związa-
ne z przejęciem obsługi cmentarza.
Jestem do tego zmuszony ze wzglę-
du na to, że nie mam siły, by
się zająć cmentarzem, który co-
raz bardziej staje się zaniedbany,
a parafianie nie są zainteresowani
pomocą. Na przykład: w lecie obalo-
ne przez wichurę drzewo zniszczyło
kilka słupów i przęseł ogrodzenia.
Górna część cmentarza zarasta tra-
wą i chwastami, nie ma kto wypielić
drzewek zasadzonych przy ogrodze-
niu. Nikt nie włącza się w grabienie
liści, czyszczenie rynien na dachu

kaplicy cmentarnej, naprawę kranu
wodociągu, wywóz śmieci. Nadto źli
ludzie zaczęli niszczyć ogrodzenie
z białej cegły przy kaplicy.

Kto to wszystko ma zrobić? Za
co opłacić wywóz śmieci i ich skła-
dowanie w Gołębiewie? Gdy byłem
młodszy pomagałem przy kładzeniu
chodników, budowie kaplicy, pieli-
łem, kosiłem trawę. Teraz już nie
mogę. Stąd, po namyśle i wielu
rozmowach z Radą Duszpasterską,
została podjęta decyzja przekazania
cmentarza w opiekę firmie „Kalia”.
Zasady funkcjonowania są sformu-
łowane w umowie podpisanej przez
członków Rady Duszpasterskiej, Al-
freda Wenzla i ks. proboszcza. Umo-
wa zawarta jest na czas nieokreś-
lony.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2011

6 lutego: 5. Niedziela Zwykła

Iz 58,7–10

1 Kor 21,1–5

Mt 5,13–16

Jezus powiedział do tłumów: „Je-
steście solą ziemi”. Tymi słowami
przywrócił sens życia nawet tym,
którzy nie byli apostołami, przy-
szłymi biskupami, uczonymi, ale
pastuchami owiec, sprzedawcami
pszenicy, hodowcami osłów. Każdy
z nich był solą ziemi, był ważny,
potrzebny Bogu i ludziom.

13 lutego: 6. Niedziela Zwykła

Syr 15,15–20

1 Kor 2,6–10

Mt 5,17–37

Na słowa Jezusa: „Nie przyszedłem
znieść prawa, ale je wypełnić”, mo-
że nas oblecieć blady strach, bo
mogą one znaczyć, że Jezus ni-
czego nie przepuści, urządzi wiel-
ką lustrację, powyciąga wszystkich
winnych i wyda odpowiednie wyro-
ki. W dodatku osądzi także z tych
grzechów, które są widoczne tylko
dla samego Boga, na przykład: ktoś
pomyślał o kobiecie „a liczko miała
podobne do gwiazd”, inny planował
rabunek, obmyślał, jak wpakować
się gdzieś przez okno z pończochą
na głowie i pistoletem w ręku.

Bóg wie, że człowiek jest świntu-
chem i świntuszkiem, widzi jed-
nak jego cierpienia wewnętrzne,
to, że jest grzesznikiem i nie
chce takim być, walcząc ze złem.
Bóg widzi sprawy niewidoczne dla
człowieka: wielkość żalu za grze-
chy, wielkość cierpień grzeszników.
Człowiek, który sądzi, widzi tylko
rzeczy widoczne, często więc po-
pełnia pomyłki i sądzi źle. „Nie
przyszedłem znieść prawa, ale je
wypełnić”, czyli: przyszedłem, aby
prawo – czasem dziurawe – wypeł-
nić miłością.

20 lutego: 7. Niedziela Zwykła

Kpł 19,1–2.17–18

1 Kor 3,16–23

Mt 5,38–48

Kiedy Pan Jezus mówi: „Oko za
oko, ząb za ząb”, nawiązuje do
babilońskiego króla, Hammurabie-
go, żyjącego ponad 1700 lat przed
Nim, i złagodzonego przezeń ów-
czesnego prawa. Prawo może być
bezwzględne. Mój kolega, który do-
stał się do obozu hitlerowskiego,
nie wytrzymał znieważenia przez
niemieckiego strażnika i wyrwał
mu guzik z munduru. Został roz-
strzelany. Życie za guzik, a nie
guzik za guzik.
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Pan Jezus pomija i odsuwa prawo
Hammurabiego. Głosi nowe: nie-
nawiść zwyciężaj miłością. Prawo
wciąż dla nas za trudne i stale
musimy do niego dorastać. Polece-
nie Jezusa: „Jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu
lewy”, nie podoba się szczególnie
młodym ludziom. Mówią, że wycho-
wuje mięczaków i tchórzy. Wielkie
nieporozumienie! Właśnie uderzo-
ny tchórz ucieka, jak pies z opusz-
czonym ogonem. Jakiej trzeba od-
wagi, żeby pozostać przy tym, kto
uderzył. Przeciwstawić agresji spo-
kój powagi człowieka bezbronnego
– to sposób walki, jaki proponuje
Pan Jezus. Powaga bezbronności
jest wielką potęgą, która przeciw-
stawia się złu.

Dwa tysiące lat temu Jezus ogło-
sił prawo zwyciężania nienawiści
miłością, a wciąż jest to nowe pra-
wo. Nowe, bo wciąż nie potrafimy
go stosować. Jeżeli ktoś ma nowy
klucz i nie otwiera drzwi przez
wiele lat, to ten klucz jest stale
nowy.

27 lutego: 8. Niedziela Zwykła

Iz 49,14–15
1 Kor 4,1–5
Mt 6,24–34

Mówią, że Matka Najświętsza wi-
działa uśmiechającego się Pana Je-
zusa. Uśmiechał się, będąc dziec-
kiem. Czy potem Jego uśmiech
zgasł? Na wszystkich obrazach wi-
dzimy raczej poważną twarz i smut-
ne oczy. Ewangelia dwukrotnie mó-
wi o tym, że Jezus płakał: przy

śmierci Łazarza i nad Jerozolimą,
ale nie wspomina o tym, że Jezus
uśmiechał się.

Jak często jednak pomiędzy wier-
szami tekstu możemy domyśleć się
Jezusowego uśmiechu. Kiedy po-
wiedział: „Przypatrzcie się ptakom
w powietrzu”, „Przypatrzcie się li-
liom na polu [...] nawet Salomon
w całym swym przepychu nie był
tak ubrany jak jedna z nich”, czy
mógł być wtedy smutny? Gdy po-
wiedział do Zacheusza: zejdź z tego
drzewa, gdzieżeś się tak wysoko
wdrapał?” – czy nie uśmiechał się
wtedy? Kiedy uzdrowionemu para-
litykowi powiedział: Weź swoje łoże
i idź” – też musiał się uśmiechnąć,
bo pokazał nie tylko cud uzdrowie-
nia, ale i to, że człowiek musiał sam
dźwigać swoje łóżko na plecach –
musiał posprzątać po cudzie. Kiedy
chwalił wiarę setnika: „Zaprawdę,
powiadam wam, nie znalazłem ta-
kiej wiary w Izraelu”, kiedy mówił
do Apostołów: „Moim pokarmem
jest wola Ojca, którą spełniam”,
kiedy przytulał małe dzieci – czy
i wtedy nie uśmiechał się?

Czasem bywa uśmiech szyderczy,
złośliwy, przez zaciśnięte zęby, ale
gdy ktoś kocha, ma uśmiech w so-
bie. Nie ma miłości bez uśmiechu.
Dlatego, chociaż nie widzimy na
obrazach uśmiechniętego Jezusa,
a często na krzyżu z dziurawymi
rękami i nogami, czujemy, jak wiele
jest w Nim uśmiechu. Przecież jest
Miłością.

Ks. Jan Twardowski
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ZARYS WIARY
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Jezus pragnie, abyśmy sprawy
Boga uczynili naszymi sprawami.
Jego imię, Jego Królestwo, Jego
wola wymienione są w pierwszych
trzech prośbach modlitwy „Ojcze
nasz”.

Jezus mówi nam również, że
Bóg chce uczynić nasze sprawy
swoimi. Możemy Go więc prosić
o to, co jest nam do życia niezbędne
– o chleb, który chroni przed głodem
i śmiercią.

Czujemy się bezpieczni. Myśli-
my o obfitych plonach, o pełnych
stołach i dostatniej przyszłości. Na-
suwa się jednak pytanie: Czy uczeń

Jezusa może myśleć tylko o sobie?
Wiemy przecież, że ogromna część
ludzkości cierpi głód i niedostatek.
Nasza modlitwa o chleb codzien-
ny tylko wtedy będzie prawdziwa,
jeżeli stanie się wyrazem troski
o wszystkich potrzebujących: chle-
ba naszego powszedniego daj nam
i im. Nie martwmy się o jutro,
bo „jutrzejszy dzień sam o siebie
troszczyć się będzie” (Mt 6,34).

Nie troszczcie się lękliwie

Prośbę o chleb powszedni ro-
zumiemy najczęściej w następujący
sposób: Daj nam i tym, którzy są
głodni, wszystko, co jest potrzebne.
Zabezpiecz nas na całe życie.

Oczywiście można się o to mo-
dlić. Jednakże w „Ojcze nasz” proś-
by tej nie odnajdziemy. Uczeń Jezu-
sa podąża bowiem za swym Panem,
z chlebem na dziś, a nie także na
jutro. Czy można jednak gromadzić
zapasy? Zapewnić sobie bezpieczeń-
stwo?

Żydzi w swej wędrówce do Zie-
mi Obiecanej doświadczyli pomoc-
nej bliskości Boga. Bóg był z nimi
podczas ich marszu przez pusty-
nię. Biblia opowiada, że codziennie
zsyłał im pokarm. Nie mogli jednak
robić zapasów. Dozwolone było jedy-
nie gromadzenie takiej ilości, która
wystarczała na jeden dzień (Wj 16,
16–32). Miało to przypominać Ży-
dom, że swą codzienną egzystencję
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zawdzięczają samemu Bogu i tylko
Jemu powinni zaufać.

Także uczniowie Jezusa wierzą,
że Ten, którego nazywają Ojcem,
którego Królestwa pragną – w porę
obdaruje ich życiodajnym chlebem.
Chleb nasz jest dla nas znakiem
stale obecnej miłości Boga.

Dlatego chrześcijanie powinni
odważyć się żyć chlebem, który
teraz jest im dany, a zabezpieczenia
szukać przede wszystkim dla in-
nych. Dla siebie samych winni pro-
sić: Nie pozostaw nas nasyconymi,
nie pozwól naszemu sercu pełnemu
trosk przywiązywać się do rzeczy,
które przeszkadzałyby w spełnia-
niu się w nas Twojej woli i w
codziennym doświadczaniu Twojej
dobroci. Daj nam chleba, którego
dziś potrzebujemy; jutro znów bę-
dziemy Cię prosić. Ale nie pozwól,
abyśmy obojętnie mijali głodnych
i cierpiących.

W Kazaniu na Górze Jezus po-
uczał: Nie troszczcie się zbytnio i nie
mówcie: co będziemy jeść? co bę-
dziemy pić? czym będziemy się przy-
odziewać? Bo o to wszystko poga-
nie zabiegają. Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo (Boga) i o Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie wam
dodane. Nie troszczcie się więc zbyt-
nio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam
o siebie troszczyć się będzie. Dosyć
ma każdy dzień swojej biedy (Mt
6,31–34).

Chleb także dla innych

Mówimy: „trzeba pozwolić Bo-
gu sobą kierować”. Wielu pojmuje

to w ten sposób: Bóg wszystko za
nas zrobi, w najgorszym razie mu-
simy troszczyć się o siebie. Może to
jeszcze dotyczyć udzielenia pomocy
krewnym i sąsiadom, jeśli znajdują
się w potrzebie. Natomiast o wszyst-
ko pozostałe powinien troszczyć się
Bóg.

Modlitwa „Ojcze nasz” nie zna
takiego rozróżnienia. Nie znajdzie-
my w niej słów: „mój chleb” i „chleb
dla innych”, lecz po prostu – „nasz
chleb powszedni”. Wierny uczeń Je-
zusa podzieli się chlebem, który
codziennie dostaje od Boga, z tymi,
którzy są głodni. Kto posiada więcej
niż potrzebuje, a nie dostrzega tych,
którym brak rzeczy najbardziej ko-
niecznych, ten nie zrozumiał, iż
Bóg troszczy się o innych właśnie
poprzez nas. Jezus poucza swoich
uczniów, że nie mogą samolubnie
zabiegać o własne dobra. Powinni
szczerze dzielić się z innymi, pa-
miętając, że kto daje, temu będzie
z powrotem dane. Chrześcijanin,
który „Bogu pozwala sobą kiero-
wać” – powierza się Mu całkowicie.
Dlatego też, mając w Nim oparcie,
może bez reszty poświęcić się udzie-
laniu pomocy innym. Wielu czyniło
tak w przeszłości, wielu czyni tak
i dzisiaj.

W Liście św. Jakuba odnajduje-
my wezwanie do czynnej pomocy
potrzebującym: Jeśli na przykład
brat lub siostra nie mają odzienia
lub brak im codziennego chleba,
a ktoś z was powie im: „Idźcie w po-
koju, ogrzejcie się i najedzcie do
syta!” – a nie dacie im tego, czego
koniecznie potrzebują dla ciała – to
na co się to przyda? (Jk 2,15–16).

Opr. ks. Adam Kroll
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Eucharystia stała się źródłem głębo-
kiej więzi między uczniami Chrystu-
sa: budowała „komunię”, wspólnotę
Jego Ciała Mistycznego. Wspólnota
ta miała korzenie w miłości i była
przeniknięta miłością. Widzialnym
znakiem tej miłości była codzien-
na troska o każdego pozostającego

w potrzebie. Dzielenie eucharystycz-
nego Chleba było dla chrześcijan
wezwaniem do tego, by dzielić rów-
nież chleb codzienny z tymi, którzy
go nie mają.

Jan Paweł II

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Dlaczego ludzie umierają?

Kasia często pyta o to mamę.
Widać, że dręczy ją ten problem. Po-
wracają pytania i myśli. Kilkakrot-
nie powtarzała: „Kiedy umrę...”. Jej
trochę starszy brat upominał: „Nie
mów o śmierci, to przynosi pecha”.

Wcześniej czy później dziecko
zada nam takie pytanie. W naszych
czasach wcześnie spotyka się ono ze
śmiercią; zwłaszcza w telewizji oglą-
da tragiczne w skutkach katastrofy,
ludzi umierających z głodu. Oglą-
dając często takie obrazy w pewien
sposób przyzwyczajają się lub wręcz
stają się obojętne na dramatyzm
tych scen. Zupełnie inaczej reaguje
dziecko, gdy śmierć zabiera osobę
bliską i kochaną, niż wówczas gdy
dowiaduje się o odejściu kogoś, kogo
zaledwie znało.

Gdy dziecko zapyta przy oka-
zji: – „Dlaczego umarła ta starsza
pani z sąsiedztwa?”, odpowiedzmy

po prostu: „Ponieważ była już sta-
ra i zmęczona, miała słabe serce
i pewnego dnia przestało ono bić –
zatrzymało się”.

Dziecko dobrze rozumie, że
śmierć stanowi część natural-
nego porządku świata. Kiedy je-
steśmy młodzi, rozwijamy się i ro-
śniemy, później nadchodzi wiek doj-
rzały, wreszcie starość, ostatni etap
życia. Wie, że umierają drzewa, ro-
śliny, zwierzęta, jak na przykład ten
stary chomik koleżanki, który nie
mógł już chodzić.

Jednak obserwując przyrodę,
dziecko może odkryć, że życie jest
potężniejsze od śmierci: drzewa,
od jesieni pozbawione liści, wiosną
zielenią się na nowo, okrywają się
kwiatami i rosną jakby ze zdwojoną
siłą.

– Co roku tata sadzi w ogrodzie
cebulki tulipanów i gdy tylko na-
dejdą pierwsze ciepłe dni, pojawiają
się zielone liście, a wkrótce potem
wspaniałe kolorowe kwiaty. Nigdy
byś nie pomyślała, że ta niepozorna,
brązowa cebulka może zamienić się
w tak piękny kwiat! Potem cebulka
uschnie, ale wytworzą się nowe.
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Gdy dzieci będą wracać pytania-
mi do tego problemu możemy dać
im jedyną odpowiedź, jaką niesie
nam wiara: Bóg powołuje nas,
byśmy po śmierci żyli razem
z Nim. Rośliny umierają, w ich
miejsce wyrastają inne. Pan podob-
nie postanowił w przypadku ludzi.
Pragnie, abyśmy po śmierci wkra-
czali w nowe, piękniejsze życie,
o którym nic byśmy nie wiedzieli,
gdyby nie powiedział nam o nim
sam Jezus.

Starszemu dziecku w zrozumie-
niu tej tajemnicy może pomóc jesz-
cze jedno porównanie, nawet jeśli
nie jest ono ścisłe ani doskonałe.

– Pełzająca, włochata gąsienica
pewnego dnia zamienia się w prze-
pięknego fruwającego motyla. Na-
wet gdyby potrafiła ona myśleć,
nigdy nie spodziewałaby się, że kie-
dyś będzie motylem. W bajce twojej
siostrzyczki gąsienica nazywa się
Karna; po wspaniałej przemianie
motyl jest tą samą Karną, ale w nie-
co inny sposób... Widzisz teraz,

jakich cudownych zmian dokonuje
w przyrodzie Bóg – jest ich o wiele
więcej – dlaczego więc nie miałby
On powoływać nas do nowego życia
po śmierci?

Unikajmy sformułowań, które
dzieci mogą zrozumieć opacznie.

Nie mówmy: „Bóg zabrał do
siebie tę starszą panią, ponieważ
dziecko mogłoby buntować się prze-
ciw Temu, który zabrał kogoś tak
sympatycznego, albo zapytać: „A
dlaczego jej nie oddaje?” lub nawet
„A kiedy mi ją odda?”.

Jeżeli nie wyjaśniliśmy dziecku,
że „niebo” to Królestwo Boże, nie
mówmy: „Ta pani poszła do Nie-
ba”, ponieważ mogłoby zapytać, jak
długo tam zostanie, albo czy wró-
ci razem ze świętym Mikołajem.
Powiedzmy po prostu: „Nasza pa-
ni sąsiadka jest przy Bogu bardzo
szczęśliwa”.

Opr. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
Walczyć z wiarą w zwycięstwo

Czystość, którą podarował mi
Bóg zniszczyłam w bardzo zuchwa-
ły sposób myśląc, że jest ona tylko
moją sprawą i nie licząc się z kon-
sekwencjami takiego postępowania.

A wydawało się, że byłam bardzo
wierzącą osobą...

Do mojej utraty dziewictwa, pa-
radoksalnie, przyłożyła rękę pani
ginekolog – bo jakże: mam już 18
lat i nie mam chłopaka, a co gorsza

jestem jeszcze dziewicą! Poszukaj
sobie chłopaka, bo jak nie, to bę-
dę musiała zrobić ci wypalankę bez
znieczulenia. Jak zaczniesz współ-
żyć, to będzie mniej bolało...

Nie potrafiłam wówczas myśleć
o niczym innym jak tylko o tym, czy
zdecydować się na ten ruch. Wcale
nie było łatwo. Zaczęłam szukać to-
warzystwa, które prowadziło życie
z dala od Boga. I w ciągu najbliższe-
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go roku spełniłam „zalecenie” pani
ginekolog. Cała ta wolność, która
miała się przede mną otworzyć,
bardzo mnie zafascynowała. Zaczę-
łam się upajać scenami erotycznymi
i wyciszać sumienie. Zmieniałam
chłopaków, wyprowadziłam się od
rodziców i zamieszkałam z kolegą
w wynajętym mieszkaniu. Były pie-
niądze, wycieczki, seks, zdrady i...
cisza w sercu. Aż pewnego dnia po-
jawiło się cierpienie duszy, a później
wołanie do Boga – ratuj, bo zginę!
I zaczęła się wielka walka o moją
duszę. Była to walka mojego Boga
z tymi wszystkimi demonami, które
mną owładnęły.

Zrezygnowałam z wynajętego
mieszkania, wróciłam do rodziców
i z całego serca pragnęłam, aby mój
chłopak też się nawrócił. Nieste-
ty, wytrzymał ze mną tylko parę
miesięcy, nie mogąc zrozumieć, jak
„taka” dziewczyna mogła się „tak”
zmienić...

Po tym bolesnym rozstaniu po-
zostało mi jedynie modlić się i żało-
wać. Modliłam się więc o przyszłego
męża, bo „licznik” wskazywał 26
lat, i żałowałam za tak wielkie rany
zadane Bogu, sobie i innym. Po roku
byłam już mężatką. Niestety, moje
złe skłonności powróciły i, pomimo

postanowień, nie pozostałam czysta
do czasu przyjęcia sakramentu mał-
żeństwa. Znów się wystraszyłam, że
nikt nie będzie chciał takiej, która
przed ślubem się nie odda... Dziś,
wspominając to widzę, jaka byłam
głupia i jak mało ufałam. A przecież
tak chciałam walczyć o utraconą
czystość. Dużo mnie kosztowało, by
wyrzucić poza sferę wyobraźni te
wszystkie sceny, obrazy, myśli i po-
żądliwości, w których grałam dotąd
główną rolę.

Teraz jesteśmy z mężem trzy
lata po ślubie, mamy dwu i pół
letniego syna i półtoraroczną córkę.
Kochamy się i staramy się z wszyst-
kich sił dobrze wychować dzieci,
które są dla nas darem od Boga.

Wydawać by się mogło, że
wszystko się ułożyło, że przeszłość
nie ma już na nas wpływu. Przeko-
nałam się jednak, że problem nie-
czystości pozostał. Trudno odnaleźć
tę równowagę... Mąż, którego „sobie
wymodliłam”, nie potrafi ufać Bogu.
Nie rozumie sensu bycia czystym
przed Bogiem. Odrzuca możliwość
stosowania naturalnych metod pla-
nowania rodziny, twierdząc, że to
zacofanie. Chciałby, żebym była za-
wsze dyspozycyjna i otwarta na
wszystkie, nie zawsze przyzwoite,
propozycje. Czy będziemy umieli
iść razem w kierunku Boga? Je-
stem przekonana, że wszystkie te
trudności, niezgoda i niepotrzebne
podkopywanie naszej miłości są na-
stępstwami naszej postawy przed
ślubem. Na razie muszę więc przy-
jąć postawę lisa i gołębicy zarazem.
W głębi duszy wierzę jednak, że ca-
ła nasza walka będzie miała dobre
zakończenie.
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Zapewniam wszystkich młodych,
którzy cenią sobie czystość i wal-
czą o zachowanie jej w sferze ciała
i duszy, że bardzo ciepło o nich my-
ślę, a nawet bywają chwile, że za-
zdroszczę im tej „bieli serca”. Niech
walczą, bo upadki w sferze czysto-
ści pociągają za sobą inne grzechy
rzutując na całe życie. Modlę się
za Was i cieszę się, że istnieją na

świecie takie osoby, bo jestem prze-
konana, że są one przebłaganiem
za nas, za nasze przewinienia. Są
też motywacją do tego, by walczyć
z wiarą w zwycięstwo.

Walcząca o szczęście
„Miłujcie się!”
nr 5/2005

MEDIALNY SPOSÓB ŻYCIA

Kultura masowa to najczęściej te
same treści przekazywane jednocze-
śnie wielkiej liczbie osób. Kultura
masowa to również wielka ilość cza-
su poświęcona jej przez każdego
z nas.

Kultura masowa wciska się
w każdą chwilę wolnego czasu: gra
radio, do późna w nocy telewizor,
komputer, przegląda się prasę, na
ulicach plakaty. Można powiedzieć,
że wszechobecność kultury masowej
stała się sposobem życia.

Trudno mówić, żeby obecny stan
kultury masowej, który atakuje każ-
dego człowieka, budził chęć kształ-
cenia, rozszerzał horyzonty, uczulał

na problemy innych grup społecz-
nych czy zwiększał zainteresowanie
sprawami ogólnymi. Ich przekaz,
często nierzetelny, sensacyjny, nie
autorytatywny, oparty na komer-
cji, bardziej szkodzi niż formuje
współczesnego człowieka. Medial-
ność, która wkracza w najgłębsze
zakamarki wnętrza człowieka, bu-
dzi niepokój i sprzyja powstawaniu
niekorzystnych postaw. Wzorce za-
czerpnięte prosto z ekranu, sceny
walki, przemocy, brutalności rodzą
agresję w codziennym życiu i powo-
dują zanik wrażliwości na ludzkie
cierpienie. Uwidacznia się, szcze-
gólnie u dzieci, niechęć i złość do
najbliższych osób, rodziców, rodzeń-
stwa. Taka postawa braku szacunku
oraz agresji uwidacznia się również
wobec rówieśników i nauczycieli.

Wielość podawanych opinii i in-
formacji, również u dorosłych po-
woduje często agresję oraz bez-
krytyczne przyjmowanie poglądów
i zachowań. Powoduje to, że w tym
zalewie informacji łatwo jesteśmy
manipulowani, nie reagujemy na
prezentowane opinie, z którymi się
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nie zgadzamy. Pomieszanie infor-
macji doniosłych, często tragicznych
z informacjami z dziedziny nauki
czy pokazu mody powoduje, że prze-
stajemy reagować w sposób natu-
ralny – tracimy entuzjazm, zdol-
ność wzruszania się czy zmysł kry-
tyczny. Stajemy się powierzchowni
i zobojętniali. W natłoku informacji
przywłaszczamy sobie cudze myśli,
i zaczynamy myśleć, czuć i działać
zatracając swoje własne ja.

Przesiadywanie godzinami przed
medium – telewizorem czy kompu-
terem wpływa niebezpiecznie na
styl życia. Bezkrytyczny odbiór
przekazywanych treści oraz bierne
korzystanie z tego, co ktoś np. dla
rozrywki (gry komputerowe) przy-
gotował dla „oglądacza”, sprawiają,
że nie bawi się on, ale jest zabawia-
ny. Czeka na to, by inni go pouczyli,

zabawili, wreszcie zdecydowali za
niego. Czasem coś mu się podoba,
czasem nie podoba, ale nie czuje się
odpowiedzialnym za to, co inni dla
niego przygotowali.

I tak, „nasycony” kulturą maso-
wą staje się „oglądaczem” biernym,
bezkrytycznym i obojętnym. Kocha-
jący rodzice, popatrzcie na wasze
dzieci – ile czasu spędzają przed
telewizorem czy komputerem? Ich
zmęczenie, obojętność, brak chę-
ci do nauki, słabe wyniki w nauce,
uciekanie w samotność – to niektóre
symptomy poddania się medium.

Przeciwstawieniem się tym nie-
bezpieczeństwom jest wzmocnienie
postawy przeciwnej: ograniczenie
bycia „oglądaczem”, a uaktywnie-
nie stylu czynnego i twórczego.

ks. Adam Kroll

WIERSZE

NIE PATRZ

Nie patrz na moje zmęczone chorobą ciało
Nie patrz również na moje powykręcane dłonie
Tylko spójrz na moje serce otwarte dla Ciebie
Chociaż niestety już jest bardzo mocno zranione

Gorąco Cię proszę, otwórz nie tyle oczy, lecz Swoje serce
Byś mógł zrozumieć głębszy i prawdziwy sens istnienia
Wtedy na pewno zobaczysz w moim życiu coś więcej
Oprócz cierpienia i odpychającego widoku mojej twarzy

Dlatego radzę, nie patrz wyłącznie na ładną interesującą Cię osobę
Tylko raczej zawsze spójrz na Jej serce otwarte dla Ciebie
Ponieważ serce jest odbiciem ludzkiej nieśmiertelnej duszy
A wtedy z pewnością nigdy się nie zawiedziesz na drugiej osobie

Marzena Hansch
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CIERPIENIE

Każde cierpienie ma sens
Cierpienie jest bramą do nieba
Gdy nas dotknie, to nie załamujmy się

Ale cieszymy się, że to właśnie nas wybrał Pan Bóg do cierpienia
Cierpieć dla Pana, to jest wielki zaszczyt, który nas spotkał

Bądźmy zadowoleni, że chociaż możemy w taki sposób
Podziękować Panu Bogu za wielką miłość, którą nas obdarza
Pomyślmy, że czas ucieka a wieczność czeka!
Wieczność z Panem Bogiem jest warta każdego cierpienia

Marzena Hansch

INFORMACJA Z RADY DUSZPASTERSKIEJ

Wyciąg z projektu umowy naszej parafii z Zakładem Pogrzebowym „Kalia”
na przejęcie obsługi cmentarza.

§2
Zakres obsługi cmentarza obej-

muje utrzymanie bieżącego ładu
i porządku, wywóz śmieci, kopanie
grobów, obcinanie gałęzi drzew, bie-
żące naprawy chodników (odśnie-
żanie i posypywanie piaskiem), re-
mont i konserwację ogrodzenia, re-
mont i konserwację kaplicy cmen-
tarnej, rozliczanie się za zużytą
wodę i energię elektryczną, dba-
łość o bezpieczeństwo, ubezpiecze-
nie cmentarza, zinwentaryzowanie
aktualnego stanu cmentarza i pro-
wadzenie dokumentacji.

§3
1. W tym celu obsługujący cmen-

tarz będzie pobierał opłaty:
– za kopanie grobu pojedynczego –

480 zł,
– za kopanie grobu pogłębionego –

540 zł,

– za postawienie lub wymianę po-
mnika na nowy – 10% jego war-
tości,

– na koszty bieżącej eksploatacji
cmentarza – 200 zł od pochówku,

– opłata za miejsce na cmentarzu
na 20 lat – 200 zł od pochówku.
2. Obsługujący cmentarz pobie-

rać będzie również opłaty za okre-
ślone miejsce na cmentarzu grobów
już istniejących w wysokości 10 zł
za rok, po uzgodnieniu z rodziną
pochowanego w danym grobie, na
jaki okres będzie wniesiona opłata
– 5 lat, 10 lat, 15 lat czy 20 lat.

3. Za określone miejsce na
cmentarzu do pochówku lub od
istniejącego grobu małego dziecka
opłaty wynosić będą 50% w odnie-
sieniu do pkt. 1 i 2.
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§4
1. Za opłaty z grobów już istnie-

jących jak w §3 pkt 2 obsługujący
cmentarz wykona odnowienie ogro-
dzenia cmentarza do końca maja
2012 roku.

2. Wszelkie zmiany dotyczące
opłat wymienionych w tej umowie
obsługujący cmentarz może doko-
nać dopiero za zgodą ks. proboszcza

i przedstawicieli Rady Parafialnej
po uprzednim uzasadnieniu takiej
potrzeby.

§5
Strony mogą zerwać umowę

z 3-miesięcznym wypowiedzeniem,
w czasie którego nastąpi rozliczenie
zapisów obowiązujących w niniej-
szej umowie.

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

24 grudnia, w budowanym koście-
le w Ełganowie, odprawiona została
uroczysta Pasterka. Pomimo trud-
nych warunków atmosferycznych
przybyła liczna rzesza wiernych nie
tylko z tej wsi. Tę historyczną dla
mieszkańców Ełganowa Mszę św. od-
prawił ks. prałat Edward Szymański,
a oprawę muzyczną zapewnił chór
Bel Canto z Trąbek Wielkich.

***
25 grudnia w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:
� Wiktoria Kula – córka Małgo-

rzaty i Łukasza zamieszkałych
w Kleszczewie,

� Maksymilian Daniel Pankow-
ski – syn Agnieszki i Tomasza
zamieszkałych w Trąbkach Wiel-
kich,

� Nikodem Kamil Węgrzyński –
syn Izabeli i Kamila zamieszkałych
w Trąbkach Wielkich.

***
25 grudnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli: Ewa Kromer z Trąbek Wiel-
kich i Tomasz Kurkiewicz z Ple-
sewa.

***

29 grudnia odbyła się IV zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m.in.
następujące tematy:
1) Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2010 rok;
a) zwiększono plan dochodów budże-
towych o kwotę 433 tys. zł z tytułu
zwrotu dotacji na budowę kanalizacji
sanitarnej;
b) zmniejszono wydatki budżetowe
m.in. na:
– zadania z zakresu upowszechnia-

nia turystyki – 20 tys. zł,
– wyceny do opłat planistycznych

i adiacenckich – 90 tys. zł,
– przygotowania planów zago-

spodarowania przestrzennego –
14 tys. zł,

– remonty szkół podstawowych –
270 tys. zł,

– projekt kanalizacji sanitarnej
w Domachowie – 40 tys. zł,

– projekt kanalizacji sanitarnej
w Sobowidzu – 40 tys. zł,

– budowę wodociągu w Mierzeszynie
– 7 tys. zł,

– modernizację drogi Kaczki – Ła-
guszewo – 25 tys. zł,
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– remont dachu na budynku komu-
nalnym w Sobowidzu – 157 tys. zł,

– rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie – 54 tys. zł,

– uzbrojenie gminnych działek bu-
dowlanych – 26 tys. zł,

– bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa – 85 tys. zł.

2) Podjęto uchwałę w sprawie diet
radnych i sołtysów. Od 1 grudnia
2010 r. miesięczne diety będą wyno-
sić:
– przewodniczący Rady: 1376 zł,
– wiceprzewodniczący Rady: 871 zł,
– przewodniczący Komisji Rewizyj-

nej: 752 zł,
– przewodniczący pozostałych komi-

sji Rady: 697 zł,
– wiceprzewodniczący pozostałych

komisji Rady: 624 zł,
– radni – członkowie Komisji Rewi-

zyjnej – 624 zł,
– radni – członkowie pozostałych

komisji: 568 zł,
– sołtysi: 357 zł,
– radni pełniący jednocześnie funk-

cję sołtysa: dodatek w kwocie 28 zł
do diety radnego.

3) Podjęto uchwałę w sprawie ustale-
nia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Błażeja Konkola. Ustalone uchwałą
wynagrodzenie wynosi 9580 zł i skła-
da się z następujących elementów:
– wynagrodzenie zasadnicze –

5300 zł,
– dodatek funkcyjny – 1800 zł,
– dodatek specjalny – 1420 zł,
– dodatek za wysługę lat – 20%

wynagrodzenia zasadniczego czyli
1060 zł.

4) Ustalono opłatę za ponadprogra-
mowe usługi świadczone w Gmin-
nym Przedszkolu w Trąbkach Wiel-
kich. Opłata ta od 1 września 2011 r.

wynosić będzie 2,80 zł za każdą
rozpoczętą godzinę zajęć.
5) Wyrażono zgodę na sprzedaż na-
stępujących gminnych nieruchomo-
ści:
– Trąbki Wielkie: działka nr 98/25

o pow. 17 m2 (w celu bezpiecznego
korzystania z wejścia do pawilonu
handlowego – sklep warzywny);

– Drzewina: działka nr 58/3 o pow.
10m 2 (w celu umożliwienia korzy-
stania ze studni);

– Zaskoczyn: działka nr 183/56
o pow. 9,5 m2 (w celu polepsze-
nia warunków mieszkaniowych na
działce sąsiedniej).

6) Podjęto uchwałę w sprawie przyję-
cia programu współpracy z organiza-
cjami Pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2011 r.
7) Uchwalono „Program profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alko-
holowych i narkomanii dla Gminy
Trąbki Wielkie na rok 2011”.
8) Wójt Gminy przedstawił informa-
cję o stanie realizacji zadań oświato-
wych w roku szkolnym 2009/2010.
Po zakończeniu obrad, w sali ślubów
Urzędu Gminy, odbyło się trady-
cyjne spotkanie opłatkowe radnych
i sołtysów.

***
W styczniu 2011 r. rozpoczęły się
zebrania wiejskie, mające na celu
wybory sołtysów i rad sołeckich.
Do 19 stycznia odbyły się wybory
w 4 sołectwach. Mieszkańcy wybrali
następujących sołtysów:
Cząstkowo – Wojciech Piżewski,
Postołowo – Anna Koszałka,
Kleszczewo – Jan Selka,
Zła Wieś – Marcin Mazankiewicz.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Wiktoria Kula z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Maksymilian Daniel Pankowski z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Nikodem Kamil Węgrzyński z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Ewa i Tomasz Kurkiewiczowie

18



WIERSZE

Bóg kocha wszystkich

Będąc Ojcem
my dziećmi
a dla siebie braćmi
jednakowo kochani
Ojcowską miłością
ani mniej, ani więcej
przyjmijmy z radością.

Jan Orczykowski

Refleksje

Przychodzisz wiosną
szczęścia
uruchamiając zegar
czasu.

Gonisz wskazówki
pędzące przed tobą
do zmroku
twego.

Poznałeś zegar
w nim są twe czyny
kiedy stop powie
nie znasz godziny.

Jan Orczykowski

Miłość cierpliwa jest

Człowiek młody
dom rodzinny
gdy panują w nim ugody
miejscem staje się przychylnym
dobrych wzorców
wiarą silnych
nie ma egoizmu kolców
tekstów dziwnych
a jest miłość
w niej cierpliwość –
jest jej siłą.

Jan Orczykowski
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PIERWSZA PASTERKA W EŁGANOWIE
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24 grudnia 2010 r. w budującym się kościele w Ełganowie została odprawiona
pierwsza Pasterka, która zgromadziła licznych uczestników, nie tylko mieszkańców
Ełganowa. Mszę św. sprawował ks. prałat Edward Szymański. Uroczystość
uświetnił występ chóru Bel Canto

INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2011

Od 1 lutego odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Annę
Rekowską.

1. Za śp. Bożenę Rucińską oraz
Helenę, Mieczysława i Daniela
Rucińskich

2. 1000: Za śp. Annę Rekowską
(greg.)
1700: a) W intencji wnuków
(int. róży św. Michała
Archanioła)

b) Za śp. Kazimierza
Orlikowskiego (11. rocznica
śmierci)
Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka

3. Za śp. Antoniego Jakowskiego
(1. rocznica śmierci)

4. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla nadzw.
szafarza Komunii św. Dariusza
Kosińskiego w 40. urodziny
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5. Za śp. Brygidę Stopowską
(2. rocznica śmierci)

6. 730: a) Za śp. Jadwigę
i Bernarda Richertów
b) Za śp. Mariannę i Stanisława
Grallów oraz zmarłych z rodzin
Grallów i Marendowskich
900, Czerniewo: Za zmarłych
z róży św. Franciszka z Asyżu
1100: a) Za śp. Annę Rekowską
(greg.)
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Anny Karcz
w urodziny

7. Za śp. Andrzeja (30. dzień po
śmierci) i Edwina Kraińskich
oraz Bożenę Witoń

8. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Mirosławy
i Franciszka Surmów
w 25-lecie sakramentu
małżeństwa

9. a) Za śp. Annę Rekowską
(greg.)
b) Za śp. Tomasza, Klarę
i Eckharda Sławińskich oraz
Genowefę Szczepaniak
Czerniewo: Za śp. Martę
i Witolda Piszczuków

10. Za śp. Zygmunta Jagłę
(15. rocznica śmierci)

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

13. 730: Za śp. Wojciecha Szulca
(1. rocznica śmierci) oraz
Małgorzatę i Kurta Paulsów
900, Czerniewo: Za śp. Jana
Kielasa
1100: a) Za śp. Annę Rekowską
(greg.)
b) Za śp. Lidię Kujawską
(30. dzień od pogrzebu)

14. O zdrowie dla Beaty Wróbel
15. Za zmarłych z rodzin

Karczewskich i Kinder
16. a) Za śp. Annę Rekowską

(greg.)
b) Za śp. Wiktora i Aleksandrę
Kulów

17. O błogosławieństwo Boże
dla Klaudii Ratkowskiej
w urodziny (int. babci)

18. Dziękczynna w pewnej intencji
(int. p. Anity)

20. 730: a) Dziękczynna,
o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla nadzw. szafarza
Komunii św. Józefa Sroki
w 64. urodziny (int. syna)
b) Za śp. Mirosława
(1. rocznica śmierci)
i Wojciecha Kowalewskich oraz
Hannę Goczkowską
900, Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Szymona Krakowskiego
w 18. urodziny
1100: Za śp. Annę Rekowską
(greg.)
1800: Za śp. Izabelę i Leona
Karpińskich

21. Za zmarłych z rodzin Płocke
i Lisów

22. Za śp. Annę Burdównę i Zofię
Trofimowicz

23. a) Za śp. Annę Rekowską
(greg.)
b) Za śp. Mieczysława
(3. rocznica śmierci), Marię
i Szczepana Goczkowskich
Czerniewo: Za zmarłych
z róży św. Alberta
Chmielowskiego (p. Kowalczyk)
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24. Za śp. Jana (6. rocznica
śmierci) i Franciszkę Klebów

25. Za śp. Witolda (5. rocznica
śmierci) i Mariannę Kosińskich

26. Za śp. Teodora Wiebe oraz
Bronisławę i Makarego
Czerwińskich

27. 730: a) Za śp. Gerarda
Lewandowskiego i Kurta
Markowskiego
b) Za śp. Aleksandra Plak
900, Trąbki Wielkie:
Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków
900, Czerniewo: Za śp. Piotra
Blocka
1100: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Partyka Szulca w 12. urodziny
b) Za śp. Annę Rekowską
(greg.)

28. Za śp. Tadeusza, Stanisławę
i Jana Banaczyków oraz
Mariannę i Witolda Kosińskich

1.03. Za śp. Zygmunta Dubielę
(6. rocznica śmierci) oraz
Kazimierza, Stanisława,
Katarzynę Drągów i Romana
Jaszczyka

2.03. a) Za śp. Annę Rekowską
(zakończenie Mszy św.
gregoriańskiej)
b) Za śp. Henryka (8. rocznica
śmierci) i Brygidę Kuszów oraz
Stefanię i Alfonsa Bolczaków
Czerniewo: a) Za śp. Leona
i Jana Hendrychów oraz
zmarłych z rodzin Hendrychów
i Dończyków
b) Za śp. Leokadię Grot
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

7 lutego: Daniel Czapski, Marcel Pietrzak, Jakub Ratkowski
14 lutego: Antonina Maria Olejnik

Rocznice sakramentu małżeństwa

3 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Krystyny (z d. Azarowicz) i Krzysztofa Wawrynowiczów

17 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Joanny (z d. Stępień) i Grzegorza Borkowskich

8 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Mirosławy (z d. Reimus) i Franciszka Surmów

ODESZLI DO PANA

17 grudnia: zmarł w wieku 61 lat śp. Czesław Abram z Kleszczewa
22 grudnia: zmarł w wieku 20 lat śp. Marcin Kula z Kleszczewa
8 stycznia: zmarła w wieku 82 lat śp. Lidia Kujawska z Kleszczewa

3 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Antoniego Jakowskiego
12 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Wojciecha Szulca
20 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Mirosława Kowalewskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


