
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Lipiec 1997 Nr 7

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy

i rozważała je w swoim sercu”

(Łk 2, 19)

Lat już dziesięć
Lśnisz w papieskich tu koronach
Niczym gwiazda nad stajenką,
Która w czasie świętej Wilii,
Wszystkim świeci nam w okienko.

W polach jesteś nam pszenicą,
A na miedzy macierzanką.
W Sanktuarium tym Królową,
A w zmaganiach nam Hetmanką.

Jesteś naszą zielną, siewną,
Urodzajem żyznych niw.
I pogodą najpewniejszą
W czasie naszych złotych żniw.

Nic bez Ciebie, wszystko z Tobą,
Boś Ty drogą pewną z dróg.
Gdzie u kresu po nas wyjdzie,
Sam odwieczny dobry Bóg.

Zygmunt Bukowski



Bądź pozdrowiona, pełna łaski Maryjo

Jak szybko mija czas. Już
10 lat minęło od niezapomnia-
nej koronacji Cudownego Ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej
na Gdańskiej Zaspie 12 czerwca
1987 r. przez Ojca Świętego Jana
Pawła II.

Zżyliśmy się z Tobą Maryjo.
Drogie jest sercu każdego pa-
rafianina Twoje oblicze. Twoje
oczy czule spoglądają na nas,
dzieci Twoje, do Ciebie przy-
chodzące. Ty przemawiasz nie-
ustannie z tego Obrazu i prosisz:
„Uczyńcie wszystko, cokolwiek
mój Syn wam powie.” Ty nas wy-
chowujesz do głębszej miłości, do
bardziej dojrzałego życia wiarą,
do odpowiedzialności za Kościół,
ten misyjny i ten, który stanowi
rodzina parafialna.

To dzięki Tobie Matko, w każ-
dą sobotę letniego czasu mo-
dlą się w ciszy grupy parafian
przed Najświętszym Sakramen-
tem, wystawionym do adora-
cji. Członkowie Żywego Różań-
ca ofiarowują Msze św. w pierw-
szy czwartek, piątek i sobo-
tę każdego miesiąca w inten-
cjach: o powołania, przebłagal-
nych i ku Twojej chwale, a ryce-
rze Niepokalanej odprawiają co-
dziennie przy kaplicach różańco-
wych cząstkę różańca za para-
fię. Wielu ze swoimi problema-
mi co sobotę przychodzi na No-

wennę i Mszę św. i pokrzepieni,
a często wdzięczni za wysłucha-
ne prośby, w radości zawierzają
Ci siebie i swoje rodziny.

Nadeszła 10 rocznica korona-
cji. Cóż Ci Matko damy za Twe
hojne dary? Ty sama chyba pod-
powiedziałaś, że chcesz być w go-
ścinie w każdej rodzinie para-
fii. I oto, 16 lutego, w pierwszą
niedzielę Wielkiego Postu, wyru-
szyłaś, jak ongiś w góry do św.
Elżbiety, dziś do nas, do rodzin
naszych: „Zagrody nasze widzieć
przychodzisz i jak się dzieciom
Twoim powodzi.” Rodziny przyj-
mują Cię bardzo serdecznie bar-
dzo gościnnie. Przygotowują Ci
nie tylko wspaniałe ołtarze do-
mowe, ale i serca swoje oczysz-
czają z grzechów. Przyjmują Je-
zusa Eucharystycznego, by „czy-
ste serce Bożej Matce darować”.

Jakże piękne są postanowie-
nia rodzinne, zapisane na karcie
papieru i w sercu. Wymienię nie-
które z nich:

� Przyrzekamy z całą rodziną,
że więcej nie opuścimy Mszy
św. niedzielnej.

� Będziemy modlić się codzien-
nie w intencji Ojca św.

� Będziemy żyć zgodnie w na-
szym małżeństwie.

� Będziemy życzliwi dla innych
ludzi i wyrozumiali dla nich.
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� Chcemy współpracować z dusz-
pasterzem parafii.

� Chcę duchowo adoptować jed-
no dziecko i przez 9 miesięcy
odmawiać 10 „Zdrowaś Mary-
jo”, by matka go nie zabiła.

� Będziemy więcej pomagać na-
szej parafii.

� Będę codziennie modlić się
o nawrócenie grzeszników.

� W każdą sobotę ktoś z rodziny
będzie uczestniczyć w Nowen-
nie do Matki Bożej.

� Postanawiam raz w miesiącu
przystąpić do spowiedzi św.

� Będziemy uczestniczyć we
Mszy św. we wszystkie święta
Maryjne.
Pamiątką nawiedzenia jest

przyjęcie pięknego obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej umiesz-
czonego w ramce.

Twój jubileusz zmobilizował
naszą rodzinę parafialną do
udziału w Misji św. prowadzo-
nej przez o. Waldemara Michal-
skiego (koordynatora misyjnego
na całą Polskę) oraz o. Andrze-
ja Drwala ze zgromadzenia oo.
redemptorystów. Misja trwała od
niedzieli 1 czerwca do niedzieli
8 czerwca. Jakże podniosłe by-
ły nabożeństwa: obrzęd pojed-
nania, odnowienie ślubów mał-
żeńskich, udzielenie sakramen-
tu chorych i poświęcenie krzyża
misyjnego, który tak wspaniale
odnowili panowie z Przymierza
Rodzin.

Myślę, że bardzo uroczy-
ście przeżyli parafianie Mszę
św. dziękczynną jubileuszową.
Przewodniczył jej Metropolita
Gdański, Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski, który odrębnym li-
stem pasterskim, odczytanym
w niedzielę 8 czerwca w ko-
ściołach archidiecezji, zaprosił
wiernych do Trąbek Wielkich.
Dziękuję za przygotowanie pięk-
nych przemówień dzieciom, mło-
dzieży i dorosłym, za napisa-
nie wiersza jubileuszowego pa-
nu Zygmuntowi Bukowskiemu
z Mierzeszyna. Dziękuję paniom
za trud przyjęcia kapłanów na
plebanii, księdzu Zygmuntowi
Słomskiemu za oprawę muzycz-
ną.

Pomnikiem materialnym ucz-
czenia jubileuszu Maryjnego są
ufundowane dwa dzwony wraz
z wybudowaną dzwonnicą oraz
położenie granitowej posadzki
w kościele. Składam najserdecz-
niejsze podziękowania wszyst-
kim panom, którzy przyczynili
się do wybudowania dzwonnicy
i pracującym przy położeniu po-
sadzki. Pracowało ich tak wie-
lu, że boję się wymieniać nazwi-
ska, by kogoś nie pominąć, ale
złotymi zgłoskami, drodzy pa-
nowie, wasze nazwiska zapisa-
ła w swoim sercu Boża Matka,
której codziennie powierzaliśmy
wspólnie, z wielką ufnością, sie-
bie samych i swoje rodziny.
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Składam podziękowanie Przy-
mierzu Rodzin, które dochód
z „Kany” przekazało na potrze-
by naszego sanktuarium, przy-
czyniając się do wyposażenia
prezbiterium w krzesła. Najser-
deczniejsze podziękowania kie-
ruję do wszystkich parafian za
niespotykaną ofiarność na rzecz

naszego kościoła i do wszyst-
kich, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do uczcze-
nia 10-lecia koronacji Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej. Pro-
szę przyjąć te skromne refleksje
wraz z moimi uczuciami szczerej
wdzięczności.

ks. Edward Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY: Lipiec 1997 r.

6 lipca: 14 Niedziela zwy-
kła. Dziś łatwiej nam uwierzyć
w Jezusa niż mieszkańcom Na-
zaretu. Trudno jednak uwierzyć
w Jezusa obecnego w człowie-
ku stojącym obok mnie. (I czyta-
nie: Ez 2, 2 – 5) Bóg posyła Eze-
chiela do „reszty” Izraela, czyli
ocalałych z najazdu babilońskie-
go. Nie kryje, że spotka go opór
i zatwardziałość ludzi. (II czyta-
nie: 2 Kor 12, 7 – 10) Paweł Apo-
stoł zdaje sobie sprawę, że jest
słaby, a wszystko zawdzięcza ła-
sce i potędze Boga. Wspomnia-
ny „wysłannik szatana” wskazu-
je na jakąś chorobę, o której nic
bliższego nie wiemy. (Ewangelia:
Mk 6, 1 – 6) Jezus napotyka nie-
wiarę i w rodzinnym Nazarecie.
Zdumiewa swoich ziomków na-
uką i cudami, ale widzą w Nim
tylko cieślę, który chce uchodzić
za kogoś niezwykłego.

13 lipca: 15 Niedziela zwy-
kła. Świat cierpi na przesyt sło-
wa. Jakie ma być słowo, by
przekonało o prawdzie Króle-
stwa Bożego? Musi być prawdzi-
we, czyli takie, którym się żyje.
(I czytanie: Am 7, 12 – 15) Pro-
rokiem zostaje tylko ten, które-
go Bóg powoła i pośle. Prorok
mówi w imieniu Boga. W No-
wym Testamencie wielkim Pro-
rokiem jest Jezus Chrystus. Peł-
ni swe prorockie posłannictwo
przez duchownych i świeckich,
których wyposażył w łaskę wiary
i słowa, aby jaśniała moc Ewan-
gelii. (II czytanie: Ef 1, 3 – 14)
Bóg wybrał nas w Chrystusie,
Bóg zna nas i kocha od wieków.
Wszystkim ludziom pragnie ob-
jawić swą wielkość i dobroć.
Znakiem Bożego wybraństwa są:
przeznaczenie na przybranych
synów, odpuszczenie występków,
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oznajmienie tajemnicy woli Bo-
żej. Bez Chrystusa jestem ni-
czym i niczego nie zrozumiem
ani nie dokonam. (Ewangelia:
Mk 6, 7 – 13) Jezus zwielokrot-
nia swoją działalność przez ro-
zesłanie uczniów. Są oni posłani,
aby nieść światu radosną nowinę
i skłonić ludzi do postępowania,
jakiego wymaga Królestwo Boże
zapoczątkowane przyjściem Je-
zusa na ziemię. jezus daje po-
słanym wskazówki: praktykowa-
nie ubóstwa, odwaga, wolność od
złudzeń i wiara w Bożą moc gło-
szonego słowa.

20 lipca: 16 Niedziela zwy-
kła. We współczesnym świecie
wartość człowieka mierzy się po-
siadanym majątkiem, lub zarob-
kiem. Ale czy tacy ludzie są na-
prawdę szczęśliwi? Życie pędzi
ich w gorączkowym pośpiechu.
Nie możemy stać się niewolni-
kami codziennych trosk. Trzeba
znaleźć czas, by pójść „na miej-
sce pustynne”, by w ciszy usły-
szeć głos Boga. Takim czasem są
w parafii dni rekolekcji, czy Misji
św. Dla katolika jest powinnością
sumienia w nich uczestniczyć.
(I czytanie: Jr 23, 1 – 6) Królo-
wie Izraela byli nierzadko złymi
pasterzami. Przez proroka Jere-
miasza Bóg zapowiada na nich
karę. Bóg sam zatroszczy się
o swój lud i da mu dobrych pa-
sterzy. Jezus przychodzi jako do-
bry Pasterz zapowiedziany przez

Jeremiasza. (II czytanie: Ef 2,
13 – 18) Chrystus jednoczy ludzi.
Nie czyni żadnych różnic między
ludźmi. Zarówno za pogan, jak
i Żydów Pan Jezus przelał krew,
czyniąc ich jednym ludem, no-
wym ludem. (Ewangelia: Mk 6,
30 – 34) Pan Jezus jest dobrym
Pasterzem. Rozmnaża chleb, aby
nakarmić słuchających Jego na-
uki. Tak będą czynić zawsze Je-
go uczniowie, rozdawać ludowi
chleb słowa i chleb Eucharystii.

27 lipca: 17 Niedziela zwy-
kła. Człowiek potrzebuje chleba.
Jego brak, to życie nie w ubó-
stwie, lecz w nędzy. Ubóstwo jest
wymogiem Ewangelii, zaś nędza
jest skandalem cywilizowanego
świata i winna być wyrzutem
sumienia dla bogatych. Ludzie,
których nakarmił Pan Jezus,
mieli ułatwioną drogę do pogłę-
bienia wiary w Jego posłannic-
two. (I czytanie: 2 Krl 4, 42 – 44)
Elizeusz rozmnaża chleb. Przy-
pomina to dar manny na pu-
styni oraz rozmnożenie chleba
przez Pana Jezusa. Nie jest to
tylko podobieństwo, ale kateche-
za eucharystyczna, wprowadza-
jąca nas w zrozumienie Chleba
Eucharystycznego. (II czytanie:
Ef 4, 1 – 6) Jedność jest podsta-
wowym prawem Kościoła. Jedna
wiara, jeden Bóg i jeden Chrzest,
to źródło, z którego Kościół sta-
le się odradza. Jedność wśród
ludzi jest możliwa, jeśli oni bę-
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dą „znosić się nawzajem w mi-
łości”. Gdzie brak jedności, tam
zanika wspólnota z Chrystusem.
Utrzymanie jedności w Koście-
le jest stałym zadaniem wierzą-
cych. Tylko Kościół zjednoczo-
ny jest obrazem trójjedynego Bo-
ga. (Ewangelia: J 6, 1 – 15) Je-
zus rozmnaża chleb. Nakarmie-

ni chcieli jednak widzieć w Jezu-
sie mesjasza politycznego, który
przepędzi okupanta i założy mo-
carstwo. Ludzie zawsze usiłują
manipulować Kościołem. Tym-
czasem, ani Jezus, ani Kościół,
nie ma posłannictwa polityczne-
go. Jest ponad wszelką polityką.

ks. E. Szymański

Miłość i cierpienie

(fragmenty)

Wielokrotnie zastanawiałam
się nad tajemnicą istnienia czło-
wieka, świata i tego wszystkie-
go, co nas otacza. Wiele lat temu
poruszyły mnie słowa usłyszane
od mojego taty: „kogo Pan Bóg
miłuje, temu krzyży nie żału-
je” oraz „im większe cierpienie,
tym większe zbawienie”. Wów-
czas ich nie rozumiałam. Z cza-
sem zrodził się nawet bunt. Dla-
czego Bóg, który jest Miłością,
tak bardzo mnie dotyka? Dla-
czego daje tak wiele cierpienia
i upokorzenia? Dlaczego jest mi
tak trudno? Dlaczego ludzie od-
płacają złem za dobro? Dlacze-
go depczą i niszczą radość ży-
cia? Przecież w niczym nie za-
winiłam. Swoim życiem nikomu
nie wyrządzam krzywdy, a wręcz
przeciwnie, każdego dnia mam
otwarte serce na drugiego czło-
wieka. W miarę możliwości idę
z wyciągniętą, pomocną ręką do
każdego, kto jej potrzebuje. Gdy

nie ma innej możliwości, mo-
dlitwą obejmuję człowieka, któ-
ry wyrządził mi krzywdę lub
nie żyje według Bożych przy-
kazań. Myślę, że jak nie moż-
na oddzielić korzenia od rośli-
ny – bo gdy to uczynimy, rośli-
na uschnie, a korzeń wyda być
może nową, ale już okaleczoną
i o opóźnionym wzroście roślinę
– tak nie można oddzielić miłości
i cierpienia. Są one nieodłączne
w życiu człowieka.

Droga naszego życia jest
trudna. Czasami słyszymy, jak
w chwilach zwątpienia ludzie za-
dają sobie pytania: Po co ja ży-
ję? Po co się narodziłem? Na co
mi takie życie, w którym jest tyl-
ko trud i ciężka praca, niepowo-
dzenia, upokorzenia, zło i smu-
tek? Dlaczego jest taka niespra-
wiedliwość? Odpowiedź na te py-
tania możesz znaleźć tylko w Bo-
gu, który jest prawdziwą Miło-
ścią i który tobie tę miłość ofiaro-
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wuje. Wystarczy tylko Mu zaufać
i zawierzyć. Na nic człowieko-
wi alkohol, narkotyki, czy lek na
uspokojenie. One leczą tak bar-
dzo płytko i pozostawiają za sobą
coraz więcej rozgoryczeń i pora-
żek. W takim przypadku należy
z całą mocą swojego serca, swo-
jej miłości wypowiedzieć słowa:

O Boże i Panie, wielki i mocar-
ny, jakież cudowne jest życie pod
Twoją opieką, Twoją łaską. Sto-
krotne dzięki za to wszystko, za
dar życia i Twoją Ojcowską opie-
kę.

Halina Kanka
Kleszczewo

Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

Św. Tomasz – Apostoł (3 lipca)
Był jednym z 12 uczniów Pana Jezusa, który początkowo nie

uwierzył w zmartwychwstanie swego Mistrza. Dopiero, kiedy zoba-
czył rany Zbawiciela i mógł włożyć rękę do Jego boku wykrzyknął:
„Pan mój i Bóg mój”. Św. Tomasz jest patronem architektów i „dro-
gą” dla ludzi szukających Boga.

Św. Benedykt – opat (11 lipca)
Urodził się we Włoszech w Nicei ok. roku 480. Zagrożony roz-

pustnym życiem w stolicy, wyjechał z Rzymu i osiadł w pustelni
pod Subiaco, gdzie nauczył się ascezy chrześcijańskiej. W roku 529
wyjechał z Subiaco do Monte Cassino, które stało się ośrodkiem
życia religijnego w Europie. Reguła św. Benedykta ukazuje drogę
do doskonałości religijnej poprzez praktykę panowania nad sobą,
umartwienia, pokory, posłuszeństwa, modlitwy, ciszy oraz odłącze-
nia się od świata i jego trosk. Św. Benedykt jest patronem Europy
i patronem otrutych.

Św. Jadwiga – królowa (17 lipca)
Urodziła się w 1374 r. jako najmłodsza córka króla Węgier i Polski

Ludwika Andegaweńskiego. Dla dobra własnej ojczyzny oraz per-
spektywy nawrócenia pogańskiej Litwy, zgodziła się na małżeństwo
z Władysławem Jagiełłą, które pociągnęło za sobą unię Polski z Li-
twą. Królowa Jadwiga miała wielki wkład w rozwój nauki i kultury
polskiej. W tym roku, podczas pielgrzymki Ojca św., zaliczona zo-
stała w poczet świętych.
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Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Lipiec

Ełganowo
1. Stanisław Zittermann
2. Franciszek Surma
3. Jerzy Flisikowski

4. Stefania Felchnerowska
5. Gertruda Brembor
6. Marian Brembor
7. Zbigniew Niemczyk

We wtorek, dnia 8 lipca o godz. 1900 w Ełganowie w szkole odpra-
wiona zostanie Msza św., po której nastąpi uroczyste przewiezienie
obrazu na nawiedzenie do Kleszczewa. Ks. proboszcz prosi, aby na
godz. 1900 do szkoły w Ełganowie przybył Ireneusz Struckiel z de-
legacją z Kleszczewa.

Kleszczewo
8. Ireneusz Struckiel

Małgorzata Garczyńska
9. Władysław Korcipa

10. Aniela Abram
11. Aleksander Plak
12. Zygmunt Kielas
13. Tadeusz Bławat
14. Aniela Jelińska
15. Roman Zielke
16. Ryszard Kruk
17. Gerard Lewandowski
18. Marcin Janiszewski
19. Jan Kantak
20. Tadeusz Abram

21. Jan Kielas
Roman Ogórek

22. Kazimierz Stanolewicz
23. Czesław Gawryjołek

Jadwiga Garczyńska
24. Herbert Tiborski
25. Halina Richert
26. Zygmunt Plata
27. Krzysztof Jankowski
28. Eckhard Selka

Jan Selka
Andrzej Zieman

29. Władysław Myszk
Zbigniew Myszk

30. Ryszard Ohl
31. Janusz Kalinowski

W czwartek 31 lipca o godz. 1900 w klubie rolnika w Kleszczewie
dla rodzin, które w lipcu gościły u siebie Matkę Bożą, odprawiona
zostanie Msza św. Po Mszy św. obraz przekazany zostanie rodzinie
Baumgartów.
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POEZJA

Serce Sercu
Nie wiem czy znajdę Matuś słowo godne Ciebie
bo to że kochasz i tulisz mnie w każdej potrzebie
czuję w słownym przekazie i jasnym spojrzeniu
kochasz nawet gdy milczysz w matczynym westchnieniu

Jak wyrazić Ci wdzięczność tak chciałbym podołać
czy tak pięknie me serce otworzyć ja zdołam
wiem że nie jest to wiele Matuś przyjmij proszę
zapewnienie że ja Cię w sercu również noszę

Jan Orczykowski

Niechaj. . .

Niechaj ustaną wszystkie zegary
niechaj zamilkną symfonie świata.
Uciszcie płacz dziecka
– dajcie jemu co pragnie.
Poranne ptaki niech przestaną śpiewać
niechaj i ja
przestanę buty zdzierać
i ciało me niech zastygnie na zawsze.
Niechaj nie rosną róże w ogrodzie
i gwiazdy niech zgasną na zawsze.
Księżyc ciemności przyodzieje pelerynę
i słońce niech zesmutnieje.
Niechaj zamilkną na zawsze
zwieńczone wodospady mych twórczych alternatyw.
Niechaj porosną płaczące wierzby
w pustyniach mego serca.
Powieki me niech utoną w wiecznym śnie
gdy bez Bożej Miłości mam przeżyć
choć jeden dzień i trwać w nim do końca.

Joanna Płocke

9



DLA DZIECI

Pan Jezus używał tego jako łóżka i pulpitu. A do czego tobie
byłoby to potrzebne?



Intencje Mszy św. w lipcu

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i zakon-
ne – z róży bł. Anieli Salawy,
p. Szostek

4. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian –
z róży św. Alberta Chmielow-
skiego, p. Kowalczyk

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci matki Bożej – z róży
bł. Michała Kozala, p. Kusaj

6. Dziękczynna w 11 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Doroty
i Teofila Bąków

7. Dziękczynna w 73 rocznicę uro-
dzin Anny Drąg

8. Za ś. p. Helmuta Rickauer
9. Za ś. p. Mieczysława Bławata

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

11. Za ś. p. Leona Hendrycha
12. Za ś. p. Władysława Bogdana
13. Za zmarłych z rodziny Surmów,

godz. 700

Za ś. p. Paulinę Szyca i ś. p. Kry-
stynę Niemczyk

14. Za ś. p. Kazimierza Surmę –
w 10 rocznicę śmierci

15. Dziękczynna w 45 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Ilzy i Ja-
na Kielasów

16. Za ś. p. Urszulę Salewską,
za ś. p. Willego Salewskiego oraz
za ś. p. Marię Plicht

17. Za ś. p. Alfreda Karasek
18. Za zmarłych z rodziny

Kitowskich
19. Dziękczynna w 31 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Adeli
i Manfreda Kracke

20. Za zmarłych z rodziny Leszków
i Myśliwiec, 700

21. Za zmarłych z rodziny Pirchów
i Lempkowskich

22. Za ś. p. Jadwigę Laskowską
23. Za zmarłych z róży św. Magdale-

ny, p. Karcz
24. Dziękczynna w 15 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Jadwigi
i Piotra Pianowskich

25. Za ś. p. Jakuba Czerw
26. Za ś. p. Marię i Jerzego

Szwindowskich
27. Za ś. p. Alojzego Ptach, 830

28. Za ś. p. Piotra Wilka i za zmar-
łych z rodziny Wilków

29. Za ś. p. Łucję Selka
30. Za ś. p. Ignacego Olszewskiego
31. O powołania kapłańskie i zakon-

ne – z róży bł. Teresy Ledóchow-
skiej, p. Chmielewskiej
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W parafii

7 lipca pięcioro parafian obchodzi pierwszą rocznicę chrztu:
Bartosz Stefańczyk z Trąbek Wielkich,
Maria Bogumiła Skierka z Ełganowa,
Damian Dariusz Zawadzki z Czerniewa,
Wiktoria Paulina Żukowska z Kleszczewa,
Daniel Jan Ohl z Kleszczewa.

20 lipca pierwszą rocznicę sakramentu małżeństwa obcho-
dzą Joanna i Szymon Krause z Trąbek Wielkich.

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 lipca: 11 rocznica ślubu Doroty i Teofila Bąków,
Msza św. o godz. 1100

15 lipca: 45 rocznica ślubu Ilzy i Jana Kielasów,
Msza św. o godz. 1800

19 lipca: 31 rocznica ślubu Adeli i Manfreda Kracke,
Msza św. o godz. 1800

24 lipca: 15 rocznica ślubu Jadwigi i Piotra Pianowskich,
Msza św. o godz. 1800

Rocznice śmierci
29 lipca: Pierwsza rocznica śmierci Łucji Selka z Kleszczewa

Inne rocznice
1 lipca: Druga rocznica ustanowienia parafii w Postołowie

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

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


