
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Czerwiec 1997 Nr 6

„Oto bowiem błogosławić mnie będą

odtąd wszystkie pokolenia”

(Łk 1, 48)

„Mamy ukoronować – i czynię to z radością – obraz Matki Bożej
z Trąbek Wielkich, otoczony czcią Ludu Bożego na ziemi gdańskiej
od trzystu lat. W ten sposób na początku Roku Maryjnego – to
pierwszy tydzień – wyrażamy naszą miłość do Matki Odkupiciela
człowieka i zawierzamy Jej macierzyńskiej opiece raz jeszcze, tu,
na gdańskiej ziemi, cały świat pracy.”

Jan Paweł II
Gdańsk-Zaspa, 12 czerwca 1987 r.



List do parafian

Drodzy parafianie.
Nowenną błagalną, Misjami

świętymi, pielgrzymką parafial-
ną na Jasną Górę oraz da-
rami złotej biżuterii na wyko-
nanie koron przygotowywaliśmy
się do koronacji cudownego Ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej,
której dokonał papież w dniu
12 czerwca 1987 r. Pomnikiem
koronacji jest kościół w Posto-
łowie, dziś już parafialny, oraz
stacje Drogi Krzyżowej przy na-
szym kościele.

Nadeszła dziesiąta rocznica
tego niezapomnianego wydarze-
nia w historii naszej parafii. Wy-
pada ją godnie uczcić. Dla upa-
miętnienia tego jubileuszu odbę-
dą się Misje święte od 1 do 8
czerwca, na które gorąco za-
praszam całą rodzinę para-
fialną, jako wasz duszpasterz
i kustosz tego sanktuarium.

Polecam waszej modlitwie
prośbę o nawrócenie obojętnych.
Proszę chorych o ofiarowanie
cierpienia za braci naszych – pa-

rafian stojących z dala od Kościo-
ła. Bowiem: „Cóż pomoże czło-
wiekowi, choćby cały świat zy-
skał, a na duszy poniósł szkodę”.

Obchodom jubileuszu prze-
wodniczyć będzie Metropolita
Gdański Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski.

Jako wotum wdzięczności pa-
rafii na jubileusz dziesięciolecia
są ufundowane dzwony oraz gra-
nitowa posadzka w naszym ko-
ściele. Całym sercem dziękuję
drogim parafianom za modlitwy,
za pracę oraz za pomoc pienięż-
ną, którą złożyliście lub złoży-
cie dla upiększenia naszej Ma-
ryjnej świątyni. Przy wykonywa-
niu zamierzonych inwestycji do-
chodzą nie przewidziane koszty
związane z założeniem podłogo-
wego ogrzewania i elektronicz-
nego napędu dzwonów. Wiem, że
wam trudno, lecz zapewniam, że
waszych ofiar nie marnotrawię
oraz, że modlę się za wszystkich
drogich ofiarodawców.

Z kapłańskim pozdrowieniem
Ksiądz Proboszcz Edward Szymański
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PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

„Zróbcie wszystko, cokolwiek [mój Syn] wam powie” (J 2, 5)

Niedziela 1 czerwca
„Tak Bóg umiłował świat” (J 3, 16)
7.00 Uroczystość rozpoczęcia Misji

św.
8.30 Msza św. z kazaniem wstęp-

nym
11.00 Msza św. z kazaniem wstęp-

nym do dzieci
16.00 Msza św., a po niej konferencja

stanowa dla niewiast
Poniedziałek 2 czerwca
„Kto nie miłuje, trwa w śmierci”
(1 J 3, 14)
8.30 Msza św. z kazaniem ogólnym

16.00 Msza św., spotkanie z dziećmi
18.00 Msza św. z kazaniem ogólnym,

a po niej konferencja stanowa
dla mężczyzn

Wtorek 3 czerwca
„Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy
Rzecznika wobec Ojca – Jezusa
Chrystusa” (1 J 2, 1)
8.30 Misyjna uroczystość pokutna

16.00 Msza św., spotkanie z dziećmi
18.00 Misyjna uroczystość pokutna,

a po niej misyjne spotkanie
z młodzieżą

Uwaga: O godz. 8.30 i 18.00 –
nabożeństwa bez Mszy św.
Środa 4 czerwca
„Kto we mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie” (J 11, 25)
8.30 Msza św. z kazaniem ogólnym

16.00 Msza św., spotkanie z dziećmi
18.00 Msza św. z kazaniem ogólnym
Czwartek 5 czerwca
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony, a kto nie uwierzy,
będzie potępiony” (Mk 16, 16)
8.30 Misyjna uroczystość opowie-

dzenia się za Chrystusem
16.00 Msza św., spotkanie z dziećmi

18.00 Misyjna uroczystość opowie-
dzenia się za Chrystusem

Piątek 6 czerwca
„Trwajcie we Mnie, a Ja w was”
(J 15, 4)
8.30 Uroczystość Eucharystyczna

i odnowienie ślubów małżeń-
skich

16.30 Uroczystość Eucharystyczna
i odnowienie ślubów małżeń-
skich

18.00 Uroczystość Eucharystyczna
i odnowienie ślubów małżeń-
skich

Sobota 7 czerwca
„Oto Matka twoja” (J 19, 27)
8.30 Msza św. dla osób chorych

i starszych; udzielenie sakra-
mentu namaszczenia chorych

11.00 Błogosławieństwo niemowląt
i dzieci przedszkolnych

18.00 Misyjna uroczystość Maryjna
Niedziela 8 czerwca
„Wy zaś macie świadczyć o tym
wszystkim” (Łk 24, 48)
7.00 Msza św. z kazaniem ogólnym
8.30 Msza św. z kazaniem ogólnym

11.00 Uroczystość zakończenia Mi-
sji św., Msza św., poświęcenie
misyjnego krzyża

Sakrament pojednania
Środa
niewiasty godz. 7.30 – 10.00

dzieci godz. 15.00 – 16.00
niewiasty godz. 17.00 – 19.00
Czwartek
mężczyźni godz. 7.30 – 10.00
i młodzież godz. 17.00 – 19.00

Odwiedzanie chorych w ich
domach: w piątek od godz. 10.00
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Ważniejsze wydarzenia i uroczystości w czerwcu

31 maja – 10 czerwca: gościmy na polskiej ziemi papieża Jana
Pawła II.
1 – 8 czerwca: Misje św. w naszej parafii prowadzić będą ojcowie
redemptoryści.
3 – 12 czerwca: uroczystości jubileuszu dziesięciolecia koronacji
Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej przez papieża Jana Pawła II.
Uroczystej Mszy św. dziękczynnej w czwartek 12 czerwca o godz.
1800 przewodniczyć będzie Metropolita Gdański Arcybiskup Tade-
usz Gocłowski. W czasie tej uroczystości Arcybiskup dokona konse-
kracji nowych dzwonów i poświęcenia dzwonnicy.
13 czerwca: 32 rocznica święceń kapłańskich księdza dziekana
Edwarda Szymańskiego, proboszcza naszej parafii.
14 czerwca: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza, Caritas
Archidiecezjalna i Bałtycka Agencja Artystyczna organizują Dzień
Dziecka z Jezusem w Operze Leśnej w Sopocie w godz. 1500 – 1900.
Program: Misterium ku czci św. Wojciecha, koncerty, piknik, wspól-
na zabawa i losowanie nagród. Imprezę transmitować będzie Radio
Maryja. Bezpłatne bilety i kupony konkursowe otrzymać można od
2 czerwca w Kurii Metropolitalnej w Oliwie przy katedrze. Orga-
nizatorzy zapraszają dzieci, rodziców, katechetów, opiekunów i wy-
chowawców.

KOMENTARZ LITURGICZNY: Czerwiec 1997 r.

1 czerwca: dziewiąta nie-
dziela zwykła. Niedziela jest
dniem świętym, bo jako lud Bo-
ży podczas Mszy św. spotyka-
my się z Chrystusem. Chrystus
obecny jest w Słowie i Sakra-
mencie, ale także w naszych
bliźnich, którzy potrzebują na-
szej pomocy. (I czytanie: Pwt 5,
12 – 15) Bóg wydzielił ze zwy-
czajnego czasu pewne dni, aby

były Jemu poświęcone. Tylko lu-
dzie wolni mogą odpocząć i świę-
tować. Obchodzenie dni świą-
tecznych jest wyrazem wdzięcz-
ności wobec Boga. (II czytanie:
2 Kor 4, 6 – 11) W drodze do
Damaszku „Szawła olśniła świa-
tłość z nieba”. Wtedy Chrystus
powołał go na Apostoła. Odtąd ta
jasność towarzyszy życiu i pracy
Pawła. Gdy przez wiarę pozna-
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ję w Chrystusie Boga, i w mo-
im sercu zapala się Boże świa-
tło. (Ewangelia: Mk 2, 23 – 3, 6)
Jezus jest Panem szabatu. Do-
chodzi do konfliktu z faryzeusza-
mi, którym Jezus stawia pytanie
o właściwy sens dnia Pańskiego.
„Oto dzień, który dał nam Pan.”
W tym dniu spotykamy się z Je-
zusem w Eucharystii.

6 czerwca: Uroczystość
Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Bóg nie ma bogactw,
ani pieniędzy, ale ma Serce, któ-
re kocha i czeka na miłość.
(I czytanie: Oz 11, 1. 3 – 4. 8c – 9)
Bóg troszczy się o człowieka, za-
wiera z nim przymierze. Jeśli
nawet Bóg karze, to po to, by
przemówić do sumienia i nakło-
nić do nawrócenia. (II czytanie:
Ef 3, 8 – 12. 14 – 19) Tajemni-
cę Boga objawił nam Chrystus,
a św. Paweł jest powołany, by
ją przepowiadać narodom pogań-
skim. (Ewangelia: J 19, 31 – 37)
Krew i woda wypływające z prze-
bitego boku Chrystusa wyraża-

ją przelewającą się miłość Chry-
stusa, która zbawia mających
w Nim ufność. Bóg, w dosłow-
nym znaczeniu, otworzył nam
swoje Serce.

8 czerwca: dziesiąta nie-
dziela zwykła. Ludzie współ-
cześni Jezusowi nie mogli pojąć
Jego nauki. Uważali Go za sza-
leńca. Jezus nie był tym zasko-
czony. (I czytanie: Rdz 3, 9 – 15)
Biblijne opowiadanie o upadku
pierwszych ludzi. Następstwem
owego upadku są: strach i wstyd,
tchórzostwo i kłamstwo, usiło-
wanie zrzucenia winy na dru-
gich. Bóg okazuje się łagodnym
sędzią. Nie człowieka przekli-
na, lecz węża-szatana. Człowiek
jednak wciąż sięga po zakaza-
ny owoc – po władzę, pienią-
dze – i nie czuje się szczęśli-
wy, gdy go posiądzie. Prawdzi-
we szczęście przynosi zjednocze-
nie z Chrystusem. (II czytanie:
2 Kor 4, 13 – 5, 1) Apostoł czu-
je ciężar swego urzędu apostol-
skiego. Podtrzymuje go na du-
chu wiara i nadzieja spotkania
z Chrystusem w chwale. (Ewan-
gelia: Mk 3, 20 – 35) Ewangelia
ukazuje Jezusa, Jego bliskich,
uczonych w Piśmie i Jego krew-
nych. Bliscy – to Jego zwolenni-
cy; uczeni w Piśmie stwierdza-
ją, że jest opętany; prawdziwym
krewnym Jezusa jest ten, kto
słucha Słowa Bożego i wypełnia
je.
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15 czerwca: jedenasta nie-
dziela zwykła. Jezus mówi
o tym, co jest nieoczekiwane, za-
skakujące, niekiedy nawet wyda-
je się nie do pojęcia. Czyni tak,
bo jest inny niż człowiek, a jed-
nocześnie tak ludzki i bliski czło-
wiekowi. Dlatego warto Mu za-
ufać (I czytanie: Ez 17, 22 – 24)
Bóg zapowiedział karę za złama-
nie Przymierza. Zapowiedź speł-
niła się. Jerozolima i Świątynia
zostały zburzone, a król i część
narodu uprowadzeni do niewoli
babilońskiej. Zapowiada jednak
ratunek. Zapowiedź ta urzeczy-
wistni się w pełni w czasach me-
sjańskich. (II czytanie: 2 Kor 5,
6 – 10) Św. Paweł myśli o wła-
snej śmierci w świetle wiary. Bę-
dzie ona dotarciem do ojczyzny,
do domu Ojca po długim piel-
grzymowaniu. On śmierć nieja-
ko wbudował w życie, i to nada-
ło jego działaniu jasny kierunek.
(Ewangelia: Mk 4, 26 – 34) Przy-
powieść o ziarnku gorczycy ob-
razuje los Kościoła. Jak ziarnko
zasiane w ziemię, tak i królestwo
Boże, wzrasta powoli, w sposób
tajemniczy, ale stale i mocą nad-
przyrodzoną.

22 czerwca: dwunasta nie-
dziela zwykła. Jezus nie tyl-
ko mówił w przypowieściach, ale
i czynił cuda, które sięgają głę-
bin samego Boga i naszego ży-
cia w Bogu. (I czytanie: Job 38,
1. 8 – 11) Hiob w rozmowie z Bo-
giem godzi się ze swoim cierpie-
niem. Nie otrzymuje jednak wy-
jaśnienia sensu cierpienia. Od-
powiedź przynosi Chrystus. Jest
nią Jego krzyż i zmartwych-
wstanie. (II czytanie: 2 Kor 5,
14 – 17) Do żarliwej działalności
przynagla Pawła Apostoła mi-
łość. Miłość Boga czeka na od-
powiedź człowieka. (Ewangelia:
Mk 4, 35 – 41) Cuda są znaka-
mi, poprzez które Bóg przema-
wia do ludzi. Budzą wiarę w Bó-
stwo Jezusa. Uciszenie burzy na
jeziorze było znakiem, przez któ-
ry Chrystus umocnił wiarę Apo-
stołów.
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29 czerwca: trzynasta nie-
dziela zwykła – uroczystość
świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Święci Piotr i Pa-
weł ponieśli śmierć męczeńską
podczas prześladowań chrześci-
jan za cesarza Nerona. (I czy-
tanie: Dz 12, 1 – 11) Cudowne
uwolnienie św. Piotra z więzie-
nia jest dla nas znakiem ła-
ski Jezusa, który w sakramen-
cie pokuty uwalnia nas z wię-
zów grzechów. (II czytanie: 2 Tm
4, 6 – 9. 17 – 18) Św. Paweł prze-
widuje bliską śmierć i oczekuje

nagrody za wierną służbę Bogu.
(Ewangelia: Mt 16, 13 – 19) „To-
bie dam klucze królestwa nie-
bieskiego.” Jezus spodziewa się,
że jego uczniowie mają jasne po-
jęcie, kim On jest. Dlatego sta-
wia pytanie, za kogo Go uwa-
żają. Wiarę w ich imieniu wy-
znaje Piotr. Jezus potwierdza je-
go wyznanie. Odtąd będzie „opo-
ką”, czyli fundamentem kościo-
ła, którego nie zwyciężą moce
zła.

ks. E. Szymański

Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Ełganowo
Czerwiec:
1. Mieczysław Oroń
2. Jan Bukowski

Dariusz Bukowski
Leszek Wieczorek

3. Wojciech Szulc
4. Adam Kisicki
5. Piotr Torbicki
6. Eugeniusz Kwidziński
7. Roman Salewski
8. Zbigniew Pauls
9. Wojciech Skierka

10. Kazimierz Myszke
11. Stanisław Kusaj
12. Edward Grześlak
13. Jan Gliński

14. Mirosław Grześlak
15. Zygmunt Kisicki
16. Krzysztof Stępień
17. Mieczysław Czerniewski
18. Jerzy Jaszewski
19. Władysław Belau
20. Paweł Zajączkowski
21. Zofia Bachusz
22. Krzysztof Bachusz
23. Stanisław Chmielewski
24. Jan Chmielewski
25. Horst Pauls
26. Jadwiga Wiebe
27. Franciszek Konkel
28. Zygmunt Masa
29. Anna Tarczyńska
30. Bogdan Bara
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RADA DUSZPASTERSKA

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 1900, po Mszy
św. wieczorowej, odbyło się posiedzenie robocze Duszpasterskiej Ra-
dy Parafialnej, w którym wzięli udział prawie wszyscy członkowie
Rady. Po wspólnej modlitwie ksiądz proboszcz podziękował serdecz-
nie za życzliwą współpracę i zaangażowanie się radnych w prace
przygotowawcze do uroczystego jubileuszu dziesięciolecia korona-
cji Cudownego Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej. Wyrazy podzię-
kowania skierował zwłaszcza do pana Bukowskiego za wykonanie
fundamentu pod dzwonnicę, do panów Płocke i Karpińskiego za
wykonanie dzwonnicy i do ich pomocników w tym dziele, do pa-
na Zygmunta Preussa za ofiarowanie materiałów na dzwonnicę, do
pana Józefa Sroki oraz panów Marchewicza i Kołka za pracę i orga-
nizowanie pomocy do pracy, do panów radnych z wiosek za pomoc
w pracach przy wymianie posadzki w kościele.

Z okazji zbliżających się Misji św. w parafii (od 1 do 8 czerwca)
ksiądz poprosił radnych o dopilnowanie odnowienia krzyży i figur
przydrożnych oraz krzyża misyjnego przy kościele. Zaproponował
również, by przed tak rzadkim wydarzeniem, jakim są Misje św.,
radni dostarczyli do wszystkich rodzin parafii zaproszenie i program
Misji, wraz z osobistym listem księdza skierowanym do parafian.

Następnie ksiądz przedstawił Radzie dotychczasowe wydatki po-
niesione w związku z wymianą posadzki w kościele oraz z budową
dzwonnicy. Przekroczyły one już kwotę 170 milionów starych zło-
tych.

Zastanawialiśmy się wspólnie nad możliwościami wykorzystania
płyt ze zdemontowanej starej posadzki. Padła propozycja użycia ich
na cmentarzu oraz przy dzwonnicy. Szerzej omawialiśmy nadcho-
dzącą uroczystość jubileuszu koronacji, a także potrzebę remontu
starej salki katechetycznej. Istnieje możliwość połączenia obu sal
wspólnymi drzwiami, jednak prace te proponowano przełożyć na
przyszły rok.

Radni zaproponowali zorganizowanie jednodniowej pielgrzymki
do Lichenia lub innego sanktuarium Maryjnego. Udział w Apelu
Jasnogórskim zakończył robocze i bardzo miłe spotkanie.

Józef Sroka

8



DLA DZIECI

Cześć! Witamy was serdecznie w kolejnym numerze „Kany”. Ha-
sło z kwietniowej krzyżówki brzmiało:

ZBAWICIEL ŚWIATA
Nagrodę – obrazek Matki Bożej Trąbkowskiej – wylosował Mar-

cin Kromer z Trąbek Wielkich.
Dziś prezentujemy krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie czte-

rowyrazowe hasło. No to do dzieła!
Przypominamy, że na rozwiązania czekamy tylko do 20 każdego

miesiąca.

2

20

3 9

12 8

14 18

5 10 1 4

25

13 15 23

24

7

11 6

17 19 16

21 26 22

1. Syn Abrahama

2. . . . Wojtyła

3. Zdradził Pana Jezusa

4. Ilu było Apostołów?

5. Po wtorku

6. Inaczej – podziękowanie

7. Wyrazów obcych

8. Książka do religii

9. Kościelny lub cywilny

10. Duch . . .

11. Trąbki . . .

12. Monety

13. Święte miasto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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21 czerwca – wakacje! Czego oczekuję od tych wolnych dni? Jak
je spędzę, co przeżyję, co zobaczę?

My życzymy wam, żeby były jak najciekawsze, pełne słońca i ra-
dości. Przypominamy, że Pan Jezus czeka na Was także podczas
wakacji. Pamiętajcie o codziennej modlitwie oraz o niedzielnej Mszy
świętej.

Modlitwa na wakacje

Panie Jezu, wakacje to cudowna rzecz!
Jest się wolnym: każdego ranka można obmyślać swój dzień.
Można spotkać starych przyjaciół i poznawać nowych.

Czego oczekujesz ode mnie, Panie, w czasie tych wakacji?
Czy tylko tego, żebym roztaczał wokół siebie radość i przyjaźń?

Naucz mnie, Panie Jezu, nie zapominać o nikim,
bo rodzice i inni dorośli też przecież potrzebują wakacji.

Spraw abym był wrażliwy na potrzeby otaczających mnie osób.
Daj mi wiele pomysłów, jak szerzyć szczęście wokół siebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, z całego serca
za radość życia i za radość kochania.

Amen.
Kalendarz „Tęcza” 1991 r.
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Intencje Mszy św. w czerwcu

1. Za ś. p. Franciszka Onasza, 700

Za ś. p. Aleksandra Ulatowskie-
go, 830

2. Dziękczynna w 54 rocznicę uro-
dzin Czesławy Miecznikowskiej,
z intencji dzieci wdzięcznych za
wychowanie

3. Za zmarłych z rodziny Zulew-
skich, Piechowskich i Sierżantów
Druga intencja: o zdrowie dla
Jadwigi Zarembskiej

4. Za ś. p. Jana Stefana oraz za
ś. p. Norę Nowak

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i zakon-
ne – z róży św. Jacka,
p. Hendrych
Druga intencja: za ś. p. Wiktora
i Jadwigę Radelskich oraz za
ś. p. Wiktorię i Alberta Kisickich

6. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian –
z róży bł. Karoliny, p. Bębenek

7. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci matki Bożej – z róży bł. Je-
rzego Matulewicza, p. Czajkowej
Druga intencja: za ś. p. Gertrudę
i Franciszka Preuss

8. Za ś. p. Irenę Kilas, 700

Za ś. p. Jadwigę i Bernarda
Stolców, 830

Za ś. p. Seweryna Wasiluka i za
ś. p. Mariana Dymitruka oraz za
zmarłych z rodziny Dymitruków,
1100

9. Za ś. p. Jana i Frydę Bielskich
oraz za ś. p. Matyldę Alba

10. Za ś. p. Witolda Piszczuka oraz
za zmarłych z rodziny Zieman

11. Za ś. p. Pawła Fenskiego
oraz za zmarłych z rodziny
Sienkiewiczów

12. Dziesiąta rocznica koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej
– Msza św. dziękczynna

13. Za ś. p. Jana Nadolskiego oraz
za ś. p. Feliksa Kitowskiego

14. Za ś. p. Łucję Kaszuba
15. Za zmarłych z rodziny Leszków

i Myśliwiec, 700

Za ś. p. Stanisławę Kwiatkowską
– w 20 rocznicę śmierci, 830

Za ś. p. Huberta Dufke, 1100

16. Za ś. p. Leona Potrykus oraz za
ś. p. Martę Filbrandt

17. Za ś. p. Zenona Szwocha
18. Dziękczynna w 9 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Haliny
i Piotra Lewańczyków

19. Za ś. p. Helmuta Rickauer
20. Za ś. p. Stanisława i Leona

Książek
21. W pewnej intencji,

p. Trofimowicz
22. Za ś. p. Zofię Blokus oraz za

zmarłych z rodziny Blokus, 700

Za ś. p. Kazimierza Dubielę, 830

Za ś. p. Aleksandra Ulatowskie-
go, 1100

23. Za ś. p. Jana Witczaka
24. Za ś. p. Jana Elmanowskiego,

w pierwszą rocznicę śmierci
25. Za ś. p. Władysława Knitter
26. Za ś. p. Mariana Piechowskiego
27. Dziękczynna w 5 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Hanny
i Jacka Preussów oraz w 55
rocznicę urodzin Franciszka
Preussa

28. Za ś. p. Józefa Zawickiego,
w 4 rocznicę śmierci

29. Za ś. p. Łucję Selka, 700

30. Za ś. p. Leona, Jadwigę i Stani-
sławę Tiborskich

11



W parafii

2 czerwca: Pierwsza rocznica chrztu Macieja Stankiewicza i Sylwii
Pelagii Czerw

24 czerwca: Pierwsza rocznica śmierci Jana Elmanowskiego

23 czerwca – Dzień Ojca

Z okazji Dnia Ojca, wszystkim Tatusiom
składamy moc najserdeczniejszych życzeń.

Życzymy dużo zdrowia, radości i pociechy z dzieci.

Redakcja „Kany”

Redakcja „Kany” przeznaczyła kwotę 500 zł, uzyskaną ze sprze-
daży gazetki, na remont naszego kościoła i przekazała ją księdzu
proboszczowi E. Szymańskiemu.

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.
Adres redakcji: „Kana”

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


