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„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy

na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście

udali się tam zwyczajem świątecznym.”

(Łk 2, 41 – 42)

W Polsce zwyczaj pielgrzymowania,
szczególnie do sanktuariów maryjnych,
jest bardzo żywy. W sierpniu niezliczone
rzesze ludzi pokonują setki kilometrów
dążąc do Matki Bożej na Jasnej Górze.



Złote gody parafii w Sobowidzu

W dniu 6 sierpnia 1997 r. od-
będą się uroczystości związane
z 50-leciem powstania rzymsko-
katolickiej parafii pod wezwa-
niem Przemienienia Pańskiego
w Sobowidzu. Obchody rozpocz-
nie o godz. 1800 Msza św. konce-
lebrowana pod przewodnictwem
ks. biskupa Zygmunta Pawło-
wicza z udziałem zaproszonych
byłych proboszczów tej parafii:
ks. Bogdana Napierały i ks. Ta-
deusza Markiewicza. Po Mszy
św. planowane są imprezy kul-
turalne i rozrywkowe na wol-
nym powietrzu dla różnych grup
wiekowych. Za naszym pośred-
nictwem ks. proboszcz Marian
Krzywda serdecznie zaprasza
mieszkańców okolicznych para-
fii na te uroczystości.

A oto kilka najważniejszych
informacji o kościele i parafii
w Sobowidzu:
� 1789 – powstaje pierwszy ko-

ściół ewangelicki;
� 1838 – rozpoczyna się budowa

plebanii;
� 1842 – 43 – powstaje nowy ko-

ściół (po pożarze istniejącego);
� 1864 – generalna przebudowa

świątyni (zmiana bryły kościo-
ła);

� 1897 – 99 – częściowa przebu-
dowa kościoła (absyda, zakry-
stia, wieża);

� 15 sierpnia 1946 – powstaje
parafia katolicka pod wezwa-
niem Przemienienia Pańskie-
go.
Pierwszym proboszczem tej

parafii został ks. Józef Wdowiak,
który kierował nią aż do przej-
ścia na emeryturę w roku 1972
i później był rezydentem aż do
tragicznej śmierci w pożarze ple-
banii w roku 1982. Jego następ-
cą został ks. Bogdan Napierała,
który pełnił tę funkcję trzy la-
ta. Kolejnym proboszczem został
ks. Tadeusz Markiewicz, który
w roku 1991 wyjechał na Biało-
ruś, a jego następcą zostaje od
6 sierpnia 1991 roku obecny pro-
boszcz ks. Marian Krzywda.

Rok 1995 zapisuje się chlub-
nie w historii parafii, ponieważ
28 maja otrzymuje święcenia ka-
płańskie parafianin ks. Wojciech
Langowski.

Obecnie parafia liczy 2000
wiernych i obejmuje wsie: So-
bowidz, Gołębiewo Wielkie, Go-
łębiewo Średnie, Klępiny i Ro-
ściszewko. W parafii działa Ra-
da Parafialna, Żywy Różaniec,
Wspólnota Dzieci Bożych i mi-
nistranci, a od 24 października
1993 roku służy parafianom pan
Mikołaj Zimny jako nadzwyczaj-
ny szafarz Eucharystii.

Stanisław Dziemiński
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Rozmowa z proboszczem parafii w Sobowidzu

Redakcja: Zbliżają się uro-
czystości 50-lecia powstania ka-
tolickiej parafii w Sobowidzu.
W jaki sposób parafia przygoto-
wuje się do tego wydarzenia?

Ks. Marian Krzywda: Do
obchodów 50-lecia istnienia pa-
rafii katolickiej przygotowujemy
się już od dłuższego czasu w sfe-
rze duchowej, a takim widzial-
nym znakiem, który pozostanie,
jest zmiana całego wystroju wnę-
trza kościoła, która będzie re-
alizowana w ciągu trzech naj-
bliższych lat. Autorką projektu
jest siostra Maristella ze Zgro-
madzenia Św. Pawła, absolwent-
ka architektury sztuki sakral-
nej w Mediolanie, a całość prac
nadzoruje Wojewódzki Konser-
wator Zabytków. Przed 6 sierp-
nia bieżącego roku, tj. datą uro-
czystości, chcemy dokonać wy-
miany tynków wewnątrz kościo-
ła, wykonać posadzkę marmuro-
wą w prezbiterium oraz wymie-
nić tabernakulum i wystrój pre-
zbiterium.

– Jak ksiądz ocenia zaanga-
żowanie parafian w te prace?

– Praktycznym sprawdzia-
nem zaangażowania parafian
jest ich duża ofiarność, mimo
często trudnych warunków ma-
terialnych rodzin, a także osobi-
sty udział w pracach nie wyma-

gających wysokich kwalifikacji.
Zaangażowanie to oceniam wy-
soko i liczę, że będzie ono wzra-
stało z postępem prac.

– Czy Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków wspiera finansowo
to przedsięwzięcie?

– Z przykrością muszę po-
wiedzieć, że nie. Tak więc ca-
ły wysiłek finansowy spoczywa
na parafii. Zawsze jednak mo-
gę liczyć na miejscowych spon-
sorów, ponieważ są to ludzie do-
brego serca i wrażliwi na potrze-
by wspólnoty parfialnej.

– Może kilka zdań na temat
pracy księdza w szkole w Sobo-
widzu i współpracy z gronem pe-
dagogicznym. . .

– Cieszę się, że w ogóle pra-
cuję w szkole, ponieważ probosz-
czowie w miastach z reguły nie
uczą w szkołach, a ja przez kon-
takt z dziećmi czuję się ciągle
młody. Współpraca z nauczycie-
lami układa się wspaniale, z dy-
rekcją szkoły – wręcz wzoro-
wo, a to znacznie ułatwia pra-
cę. Tworzymy wspólnie warun-
ki, aby dzieci mogły inaczej od-
bierać przekazywaną im wiedzę
i wartości, w sposób nowocze-
sny i skuteczny, absorbujący ca-
łego człowieka, dostosowany do
wieku. I to wszystko jest moż-
liwe dzięki współpracy i wza-

3



jemnemu zrozumieniu. Realizu-
ję w ten sposób również swoje
powołanie nauczycielskie.

– Jak ksiądz ocenia niektó-
re działania centralnych władz
państwowych zmierzające do de-
precjacji nauki religii w szko-
łach?

– Próbuje się zepchnąć spra-
wy religii na margines. Jest
w tym jakiś cel – wydaje się,
że szkoła ma być tylko źródłem
wiedzy, natomiast zapomina się
o jej roli wychowawczej w szero-
kim tego słowa znaczeniu. Moim
zdaniem, jest to krótkowzroczne
i niebezpieczne. Decyzja o usu-
nięciu oceny z religii ze świadec-
twa ogólnego może spowodować,
że przez samych uczniów przed-
miot ten zostanie oceniony jako
nieważny. I tutaj powinni wkro-
czyć rodzice, aby takiemu podej-
ściu dzieci przeciwdziałać. Nato-
miast, moim zdaniem, nauka re-
ligii w szkołach ponadpodstawo-
wych ma również swoje ujem-
ne strony, a mianowicie osłabio-
ne zostały wszelkie ruchy mło-
dzieżowe przy parafiach i więź
młodzieży z własną parafią – ob-
serwujemy to nie tylko w ma-
łych miejscowościach, ale rów-
nież w miastach.

– Czytelników „Kany” z pew-
nością zaciekawią informacje
o osobistych zainteresowaniach
księdza. . .

– Bardzo lubię zwierzęta,
a szczególnie ptaki. W domu
mam psa, który nie tylko pilnu-
je dobytku, ale też jest mi przy-
jacielem. Głównym moim zain-
teresowaniem, w wolnych chwi-
lach, jest słuchanie muzyki. Kie-
dyś było to czynne uprawianie
muzyki na akordeonie i perku-
sji – gdyby trzeba było zagrać, to
bym zagrał, ale obecnie nie mam
na to czasu, ani możliwości. Naj-
chętniej słucham jazzu i muzy-
ki klasycznej. Preferuję jazz, po-
nieważ ta muzyka żyje, a ja nie
lubię stagnacji. Lubię, gdy coś
się dzieje, nie potrafię usiedzieć
w miejscu i nic nie robić – tkwi
we mnie góralski duch. Kilka ra-
zy w roku staram się być w te-
atrze, a szczególnie lubię Teatr
Muzyczny w Gdyni. Lubię stare,
dobre powieści, do których czę-
sto wracam, bo znajduję w nich
wiele przykładów do pracy dusz-
pasterskiej. Muszę być „na bie-
żąco” nie tylko w zakresie teo-
logii, ale po trosze w wielu dzie-
dzinach, abym mógł rozmawiać
z dziećmi i młodzieżą, i ich ro-
zumieć, dlatego np. staram się
oglądać bajki. Bardzo też lubię
poetów klasycznych, takich jak
Asnyk i Norwid, do których to-
mików poetyckich często zaglą-
dam.

– Zmieńmy może temat. Jest
okres wakacji i urlopów – jakie
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plany urlopowe ma ksiądz na ten
rok?

– O prawdziwym urlopie to
ja już naprawdę zapomniałem od
sześciu lat. Kiedy byłem wika-
riuszem w Gdańsku czy Sopo-
cie, organizowałem często różne
wyjazdy, a latem zostawały mi
jeszcze trzy tygodnie na urlop.
Wyjeżdżałem wtedy w rodzinne
strony, do Bochni, w góry, całko-
wicie „na dziko” na łono przyro-
dy. W tym roku, o ile wykonamy
zaplanowane prace przy koście-
le do 6 sierpnia, to w drugiej po-
łowie miesiąca może uda mi się
na kilka dni wyjechać w rodzin-
ne strony.

– I osobiste pytanie – co jest
marzeniem księdza, jako pro-
boszcza tej parafii?

– Moim marzeniem i to wiel-
kim marzeniem, jest żeby tę

wspólnotę parafialną dało się
zintegrować. Jest to trudne,
bo uwarunkowane historycznie.
Większość parafian to ludzie na-
pływowi z różnych stron kra-
ju. Brak jest więzi wynikających
ze wspólnej historii i kultury.
Chciałbym, aby ta wspólnota in-
tegrowała się szybciej, aby lu-
dzie czuli się odpowiedzialni nie
tylko za kościół, ale również za
siebie nawzajem, żeby nie było
tej obojętności, jaka jest obecnie
i w tym kierunku staram się ro-
bić, co tylko w mojej mocy.

– Dziękujemy księdzu ser-
decznie za rozmowę i życzymy
spełnienia marzeń oraz błogosła-
wieństwa Bożego w dalszej pracy
dla parafii.

Rozmawiał
Stanisław Dziemiński

KOMENTARZ LITURGICZNY: Sierpień 1997 r.

3 sierpnia: 18 niedziela
zwykła. W codziennej pogoni
za chlebem człowiek może za-
pomnieć o tym co najważniejsze
– stawanie się nowym człowie-
kiem przez przyjmowanie w du-
chu wiary Słowa Bożego i Eu-
charystii.

10 sierpnia: 19 niedziela
zwykła. Jezus uczy: „To jest
chleb, który z nieba zstępu-
je. (. . .) Jeśli kto spożywa ten

chleb, będzie żył na wieki.” Zna-
czy to, że ten człowiek, któ-
ry przyjmuje Chrystusa, który
przez sakramenty został wszcze-
piony w Chrystusa, znajduje się
w nurcie życia Bożego trwające-
go na wieki. Trzeba się zatem
dać Bogu „pociągnąć” i pozwolić,
by nas prowadził. Drogą jest Eu-
charystia jako pokarm ludu piel-
grzymującego do domu Ojca.
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17 sierpnia: 20 niedzie-
la zwykła. Jezus jest prawdą
i życiem, a prawdą Jezusa jest
Ewangelia. Tylko ten, kto za-
głębia się w Ewangelii, odczytu-
je sens swego powołania. Chleb
Eucharystyczny daje życie Boże
tym, którzy z wiarą Go spożywa-
ją.

24 sierpnia: 21 niedziela
zwykła. Wielu uczniów Jezu-
sa słuchających Jego „mowy eu-
charystycznej” uważało, że jest
trudna i nie można jej przyjąć
– dlatego odeszli. Inni pozosta-
li. Czy ci najlepsi? Przecież był

wśród nich i Judasz. Pozostać
przy Jezusie, czy odejść? Decy-
zję tę podejmować winniśmy ze
względu na Jezusa i Jego wy-
magania, które nam przekazuje,
a nie pod wpływem zgorszenia
w kościele, czy parafii.

31 sierpnia: 22 niedzie-
la zwykła. Człowiek naprawdę
jest wolny, gdy nie pożąda bo-
gactw ani władzy i nie boi się lu-
dzi, ani nawet śmierci. Jezus był
jako człowiek rzeczywiście wol-
ny. W szkole Jezusa uczymy się
być ludźmi wolnymi.

ks. E. Szymański

Ważniejsze święta

6 sierpnia: Przemienienie
Pańskie – odpust w Sobowi-
dzu. Pan Jezus przemienił się
dla utwierdzenia wiary Aposto-
łów i ukazania chwały, która cze-
ka wyznawców Chrystusa.

8 sierpnia: Św. Dominika.
Urodził się około 1170 roku. Za-
łożył zakon kaznodziejski, któ-
ry rozszerzył się szybko w ca-
łym Kościele. W Gdańsku klasz-
tor oo. dominikanów mieści się
przy bazylice św. Mikołaja, od
niego również wywodzi się słyn-
ny Jarmark Dominikański.

15 sierpnia: Wniebowzię-
cie Matki Bożej – tytuł na-

szego kościoła parafialnego,
odpust w naszej parafii. Te-
go dnia obchodzimy również ju-
bileusz 25-lecia pracy duszpa-
sterskiej w Trąbkowskim Sank-
tuarium ks. dziekana Edwar-
da Szymańskiego. Wniebowzię-
cie Maryi przypomina ludzkości
powołanie do chwały w niebie.

18 sierpnia: W Archidie-
cezji Gdańskiej – św. Maksy-
miliana Kolbe (1894 – 1941).
Św. Maksymilian założył Niepo-
kalanów koło Warszawy i w Ja-
ponii. Był również założycielem
Rycerstwa Niepokalanej i gorli-
wym czcicielem Matki Bożej.
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26 sierpnia: Matki Bożej
Częstochowskiej. Kult Mat-
ki Bożej w Jej Wizerunku Ja-
snogórskim wzrósł zwłaszcza po
obronie Jasnej Góry przed po-
topem szwedzkim w 1655 roku.
W 1717 Obraz został ukorono-

wany papieskimi koronami. Ja-
sna Góra jest głównym ośrod-
kiem kultu Matki Bożej w Pol-
sce i duchową stolicą naszej Oj-
czyzny.

ks. E. Szymański

Relacja z pielgrzymki nauczycieli do Włoch

Cały rok trwały przygoto-
wania do wyjazdu, nie tylko
pod względem materialnym, ale
także uzupełnienia wiadomości
o Włoszech. Przyjemnie było
w zimowe wieczory pomyśleć
o cieple italskiego słońca. Ale im
bliżej było do wyjazdu, a w kraju
coraz cieplej, pojawiały się wąt-
pliwości, czy dam radę, jak prze-
żyję zmianę klimatu i jak wy-
trzymam rozłąkę z dziećmi.

Nadszedł 22.06., dzień wyjaz-
du – jeszcze ostatnie pożegnanie
z Sanktuarium – urokliwa Msza
św. o 3.30, i w drogę.

Włochy, wymarzone i tajem-
nicze miejsce, znane tylko z pod-
ręczników szkolnych, progra-
mów telewizyjnych. Moje spo-
tkanie z Italią na zawsze pozo-
stanie mi w pamięci jako spotka-
nie z intelektem i emocją. Mo-
je wspomnienia nie są chrono-
logiczne, nie są także zapisem
kronikarskim. Jest to mój za-
pis spotkania z religią, z ludź-
mi i obyczajami. W Rzymie dzię-
ki księdzu Wiesławowi Stolco-

wi obejrzeliśmy tyle arcydzieł
i zabytków intelektu ludzkie-
go, że teraz w domu trudno
jest w to uwierzyć. Zwiedziliśmy
Katakumby – miejsce pochów-
ku pierwszych chrześcijan. Nie-
opisywalne jest wrażenie, jakie
ono na mnie wywarło. Tak bli-
sko przecież byłam źródeł religii,
mogłam oddychać tym samym
powietrzem co pierwsi chrześci-
janie. A tu tyle grobów, tak bli-
sko Jezusa. Miałam wrażenie, że
ta Wielka Miłość ku Niemu jest
jeszcze w tych skałach, że jeżeli
ich dotknę to będę mogła wziąć
jej troszkę do mojego domu. I tak
uczyniłam.

Rzym – to miasto, w którym
trudno nie płakać ze wzruszenia,
że jest się tam, że patrzy się na
budowle, które liczą setki lat.

Środa 25.06. była bardzo waż-
nym dniem – mianowicie uda-
liśmy się na audiencję general-
ną. Cieszyłam się na myśl spo-
tkania z Papieżem, ale nie wie-
działam, że przeżyję ją tak głębo-
ko. Uczestniczyłam we Mszach
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Bazylika św. Piotra na Watykanie, główny cel pielgrzymki.

św. celebrowanych przez Papie-
ża w Częstochowie, na Zaspie,
w Gdyni – znałam więc klimat
tych spotkań.

Ale wtedy w Rzymie płaka-
łam jak dziecko, gdy ujrzałam
Jego dobrą postać wchodzącą na
schody ołtarza. Wstydziłam się
moich łez, ale koleżanka szep-
nęła – a ja dziś mam urodzi-
ny, i taki prezent. Doprawdy, nie
zapomnę tych urodzin do koń-
ca życia. To wielki dar i wielkie
przeżycie – podsumowała dzień
wieczorem. Spotkanie z Ojcem
św. na wszystkich zrobiło ogrom-
ne wrażenie. Ile mocy ma w so-
bie ten człowiek, który potrafi
skierować nasze myśli ku Bogu,
a który jest tak skromny i pro-
stolinijny. Z Ojcem św. spotkali-
śmy się jeszcze w niedzielę na
modlitwie Anioł Pański. I znów
oczekiwanie, kiedy pojawi się po

uroczystej Mszy św. . . . na naj-
wyższym piętrze. I znowu te sło-
wa w języku polskim – Witam
pielgrzymów z Polski – tyle ra-
zy słyszane przecież w telewizji.
Ale dopiero na Placu Św. Pio-
tra robią na człowieku wrażenie
Człowiek nagle łagodnieje, przy-
wraca mu się właściwa hierar-
chia wartości. Tak blisko obcując
z Bogiem, z dziedzictwem kultu-
ry, a w końcu z historią, zysku-
je się inne spojrzenie, czuje się,
że można tworzyć własne życie
w zgodzie z Bogiem, troszcząc
się o innych. A przecież tak czę-
sto u siebie w domu o tym zapo-
minamy.

Ale ponieważ we Włoszech
pełno jest pamiątek z Polski –
pojechaliśmy również na Mon-
te Cassino. Klasztor znajduje się
na wysokiej, bardzo stromej gó-
rze. Żaden podręcznik historii
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nie uzmysłowił mi jaki trud wło-
żyli polscy żołnierze. I to chyba
był cud – że im się udało zdobyć
klasztor. Dopiero będąc na szczy-
cie, zwiedzając klasztor w towa-
rzystwie przeuroczego pana An-
gelo, dowiedzieliśmy się, że wca-
le jako naród nie jesteśmy w Cas-
sino lubiani. Według miejsco-
wej ludności to Polacy zburzyli
klasztor. I na nic tłumaczenie, że
przecież amerykańska polonia
w znaczący sposób sfinansowa-
ła całą odbudowę klasztoru (po-
dobno w 70 %). Nie lubią i już.
Na Monte Cassino ksiądz
E. Szymański odprawił
Mszę św. o godz. 12.00,
kiedy wszyscy Włosi udają
się na sjestę, my staliśmy
na cmentarzu i w pełnym
słońcu modliliśmy się do
Boga za tych wszystkich,
którzy tu zginęli.

I kiedy na koniec Mszy,
zaintonowali „Boże coś
Polskę”, znowu w gardle
pojawiła się znajoma blo-
kada. Ta chwila, ten czas
– i znowu refleksja – Bo-
że dziękuję Ci, że mogę tu
być i to widzieć.

Dane nam było w Rzy-
mie zobaczyć cuda archi-
tektoniczne, Bazylikę św.
Piotra, przecudne mozai-
ki, rzeźbę Michała Anio-
ła „Mojżesz”; Pałac św.
Anioła, łuki triumfalne.

Tam każdy kamień, każdy ka-
wałek muru jest świadkiem hi-
storii, o której można godzinami
opowiadać.

Było jeszcze jedno miejsce
w Rzymie, które wywarło na
mnie wrażenie – Święte Schody.
Są to schody przywiezione z Je-
rozolimy, którymi szedł Chry-
stus na sąd do Piłata. Krzyżowcy
przywieźli 33 stopnie i ustawili
w Rzymie. Żeby schody się nie
zniszczyły, obudowano je drew-
nem. Kiedy przed naszym wyjaz-
dem, mój tata mówił mi o nich

Uczstnicy pielgrzymki składają kwiaty na cmen-
tarzu bohaterów Monte Cassino.
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i o tradycyjnym ich pokonaniu
(idzie się po nich na kolanach –
odmawiając różaniec) stwierdzi-
łam, że nie dam rady tego uczy-
nić w taki sposób, w jaki nakazu-
je tradycja, przyzwyczajałam się
do tej myśli, że zobaczę scho-
dy i je dotknę. Wierzcie czy nie,
ale będąc tam w pewnej intencji
przeszłam te schody i dałam ra-
dę!

I znowu sprawdza się praw-
da, że człowiek dużo może, że
wystarcza to miejsce i ta chwila.

Nasze wędrowanie po Ita-
lii wiodło przez Loreto. Miej-
sce kultu „Czarnej Madonny”.
W Loreto znajduje się „Św. Do-
mek” – w którym miało miej-
sce zwiastowanie (znowu i tym
razem przywieziony został przez
krzyżowców). W Św. Domku
mieliśmy Mszę św. (nie każ-
dej grupie to jest dane), co
umocniło nas w nadziei i mi-
łości, bo znowu świadkami cu-
du przemiany słowa w ciało by-
ły cegły. Wystarczyło je dotknąć,

a przez to uczestniczyć w Ta-
jemnicy. A z ciekawostek, w Lo-
reto nas Polaków lubią. Polscy
lotnicy uratowali podczas poża-
ru kopułę kościoła. Mamy tam
nawet polską kaplicę. A nasza
pieśń „Czarna Madonna” jest
przetłumaczona i chętnie śpie-
wana przez chorych i pątników
zbierających się wieczorem na
dziedzińcu.

Moje odkrywanie Włoch, źró-
deł naszej wiary, dopiero się roz-
poczęło. Wiem że jest jeszcze tyle
miejsce, w których warto być –
po to, aby podziwiać, po to, aby
kochać Boga za dzieło stworze-
nia, po to, aby wdychać atmos-
ferę historii, wreszcie po to, aby
kształtować i wzbogacać siebie.
Bo to co przeżyliśmy, co przeży-
jemy, tego nam nikt nie odbierze.
A ta podróż nauczyła pokory wo-
bec ducha i intelektu.

Maria Sautycz

Wrażenia z pielgrzymki

mówią uczestnicy pielgrzymki do Włoch

Mariola Jankowska: Całe
12 dni naszej wyprawy uważam
za udane, ale największe wraże-
nia wywarły na mnie 3 miejsca.
Przede wszystkim Monte Cas-
sino. W trakcie wspinaczki au-

tokaru na wzgórze klasztorne,
wyobrażałam sobie trud żołnie-
rzy, którzy ten klasztor zdoby-
wali pod ogniem nieprzyjaciela,
ich męstwo, wręcz bohaterstwo.
Obecność w tym miejscu wy-
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Wnętrze Świętego Domku w Loreto.

wołała we mnie ogromne wzru-
szenie, a najbardziej przeżyłam
Mszę św. na polskim cmentarzu,
gdzie wręcz odczuwałam obec-
ność żołnierzy, którzy tam pole-
gli.

Kolejne miejsce to Asyż. Ja-
dąc do Włoch bardzo chciałam
być tam, ponieważ ucząc dzieci
o św. Franciszku, chciałam zo-
baczyć i dowiedzieć się znacz-
nie więcej niż z książek. I tu-
taj, niestety, odczuwam pewien
niedosyt, ponieważ myślałam, że
głębiej przeżyję spotkanie z ro-
dzinnym miastem św. Francisz-
ka. Samo miasto jest przepięk-
ne i cieszyłam się, że tam byłam,
lecz zabrakło mi jakiejś głębszej

refleksji, głębszego odbioru tego
miejsca.

Trzecie przeżycie to możli-
wość bycia w Domku Świętej Ro-
dziny w Loreto – było to ogrom-
ne wrażenie, ponieważ w domu,
w którym mieszkał sam Jezus,
mogliśmy uczestniczyć we Mszy
św. – to zdarzenie zapamiętam
do końca życia.

Jadwiga Pianowska: By-
łam w Rzymie po raz pierwszy
i właściwie wszystko wywarło na
mnie duże wrażenie, a szcze-
gólnie bazyliki. Z nich najwięk-
sza Bazylika św. Piotra zachwy-
ciła mnie swoim ogromem i wy-
strojem. Duże wrażenie wywarły
na mnie Święte Schody, po któ-
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rych wchodziliśmy na kolanach.
Kiedy dotarłam na samą górę,
to się popłakałam, bo wydawa-
ło mi się, że wszystko cokolwiek
robię jest takie niewielkie, ta-
kie niedoskonałe wobec tego, co
zrobił dla nas Chrystus. Rów-
nież wielkie wrażenie wywarły
na mnie Katakumby, w których
grzebani byli pierwsi chrześcija-
nie, którzy za wiarę w Chrystu-
sa oddawali życie. Innego rodza-
ju odczucia – to spotkanie z Oj-
cem św., to radość, że mogłam
tam być i Go widzieć. W pamię-
ci utkwiły mi również zabytki
starożytnego Rzymu i przepięk-
ne rzymskie fontanny, klasztor
na Monte Cassino i tam odpra-
wiona Msza św., całe stare mia-
sto w Asyżu pięknie zachowane
i o dziwo zamieszkane i tętnią-
ce życiem, Muzeum Watykań-
skie i wiele innych miejsc. Ogól-
nie mogę powiedzieć, że wszyst-
ko w rzeczywistości było ciekaw-
sze i piękniejsze niż moje wcze-
śniejsze wyobrażenia na podsta-
wie widokówek, książek, telewi-
zji czy opowiadań.

Piotr Pianowski: Najbar-
dziej cieszyłem się ze spotka-
nia z Papieżem z tego wzglę-
du, że nie uczestniczyłem oso-
biście w niedawno zakończonej
pielgrzymce Ojca św. do Ojczy-
zny. W Rzymie mogłem Papieża
zobaczyć i odebrałem ten kon-
takt jako spotkanie z Namiestni-

kiem Chrystusa. Odczuwało się,
że Ojciec św. reprezentuje god-
ność Kościoła i jest najważniej-
szą Osobą, a my pojechaliśmy
się z tą Osobą spotkać. Drugie
ważne wydarzenie, to nawiedze-
nie grobu św. Piotra, który jest
moim patronem. Za ważny znak
osobisty uznałem to, że w przed-
dzień moich imienin mogłem na-
wiedzić grób św. Piotra, a w dniu
imienin byłem w Bazylice św.
Piotra. Dzięki temu silniej od-
czułem łączność ze swoim patro-
nem. Kiedyś wydawało mi się,
że przypadkowo noszę to imię,
ale teraz coraz bardziej czuję się
związany ze św. Piotrem, coraz
silniej odbieram go jako swego
patrona i przewodnika na dro-
dze wiary.

Na koniec chciałbym się po-
dzielić przeżyciem wielkiej ra-
dości, której doznałem, gdy mo-
głem wykąpać się w Morzu Tyr-
reńskim – biegałem po falach
i cieszyłem się jak dziecko. Było
to w przepięknym zakątku, góry
schodzące do morza z zabytko-
wymi budowlami na szczytach.
W tym urokliwym miejscu peł-
niej odczułem radość życia.

Dorota Bąk: Do tej pory je-
stem pod dużym wrażeniem Ba-
zyliki św. Piotra, która jest dla
mnie dokładnym, wręcz fizycz-
nym, spełnieniem słów Chrystu-
sa: „Piotrze Ty jesteś opoką,
a na tej opoce zbuduję mój Ko-
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ściół”. W jednym miejscu jest
grób św. Piotra, na nim Ba-
zylika jego imienia i jednocze-
śnie stolica Kościoła katolickiego
– wszystko w miejscu pamięta-
jącym początki chrześcijaństwa,
a na bazie tego miejsca powstał
cały Kościół Powszechny. Duże
wrażenie, chociaż nie tak wiel-
kie jak Bazylika św. Piotra, wy-
warły na mnie Katakumby. Mo-
im zdaniem, zbyt mało czasu po-
święcono im w trakcie zwiedza-
nia i dlatego te wrażenia nie były
tak wielkie, chociaż wszyscy wie-
dzieli, że jest to miejsce szczegól-
ne.

To co się wszystkim podoba-
ło, poza oczywiście zabytkami,
to przyroda Włoch, palmy, olean-
dry pięknie kwitnące i wszech-
obecne, to drzewa pomarańczo-
we i dzieci, które kopały owo-
ce pomarańczy, a my patrząc
na to mieliśmy ochotę spróbo-
wać jak te, tam łatwo dostępne
i powszechne, owoce smakują.
Utkwiły mi w pamięci spotkania
z dwoma „dobrymi aniołami”.
Pierwsze odbyło się w trakcie
noclegu w Czechach, kiedy z po-
wodu choroby jednej z uczestni-
czek pielgrzymki trzeba było je-
chać do szpitala. Mieliśmy du-
że problemy z dojazdem nocą
do szpitala, ale zupełnie przy-
padkowy kierowca swoim samo-
chodem pilotował nasz autokar
kilkadziesiąt kilometrów aż pod

sam szpital i tak szybko odje-
chał, że nawet nie zdążyliśmy
mu podziękować.

Drugie spotkanie z „dobrym
aniołem”, to również przypadko-
we spotkanie z Włochem o imie-
niu Angelo, naszym całodnio-
wym przewodnikiem i sponso-
rem w jednej osobie w trakcie
pobytu na Monte Cassino i póź-
niej na nadmorskiej plaży.

Kazimiera Kozak: Trudno
mi, tak na gorąco, coś bardzo
konkretnego powiedzieć na te-
mat tych 12 dni naszej wypra-
wy. Na pewno była ona ogromnie
męcząca dla mnie. Program był
tak napięty, że nie było praktycz-
nie czasu na wypoczynek, ale
też dzięki temu tak wiele zoba-
czyliśmy. Początkowo, po powro-
cie, miałam wrażenie komplet-
nego chaosu, ale teraz gdy oglą-
dam zdjęcia, gdy to wszystko co
widzieliśmy jakoś się uporządko-
wało, to po prostu wiem, gdzie
byliśmy, co widzieliśmy i jestem
bardzo zadowolona. Myślę, że po
uporządkowaniu zdjęć, po wy-
mianie wrażeń z innymi uczest-
nikami wyjazdu, to wszystko tak
się utrwali w pamięci, że bę-
dę pamiętała o tym przez dłu-
gie lata. Wiem, że inni mówili
o zabytkach i miejscach, gdzie
byliśmy, ja natomiast chcę po-
wiedzieć o dwóch osobach, któ-
re w trakcie wyprawy i jesz-
cze teraz szczerze podziwiam.
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Pierwsza osoba, to nasza Pani
Doktor, która poświęcając swój
czas i często tracąc okazję do
zwiedzania czy podziwiania al-
bo odpoczynku, niosła pomoc za-
wsze i o każdej porze potrze-
bującym pomocy medycznej. Tą
drogą, przez wypowiedź publicz-
ną w czasopiśmie „Kana”, prze-
kazuję Jej naszą wdzięczność
i podziw. Drugą osobą jest nasz
ksiądz, który wytrzymywał du-
że tempo podróży i chciał być
przy każdym i z każdym roz-
mawiać. Na pewno był zmęczo-
ny, ale cały swój czas poświę-
cał nam, abyśmy dobrze się czu-
li ze sobą i z księdzem – był
chyba aż nadopiekuńczy. Jeste-
śmy tym dwu osobom szczegól-
nie wdzięczni, że z tak liczną
grupą wytrzymali i tak bardzo
się nami opiekowali.

Mariusz Paradecki: Jeśli
chodzi o wrażenia z naszej wy-
cieczko-pielgrzymki, już podczas
powrotu, na terenie Polski, po-
wiedziałem w autokarze, że za-
uważyłem jakby dwojakiego ro-
dzaju modlitwę, poza tymi od-
mawianymi przez nas w auto-
karze. A mianowicie: jedna mo-
dlitwa to podziw dla Stwórcy za
dzieło stworzenia, gdy jechali-
śmy przez Alpy, podziwialiśmy
góry i doliny np. podczas zjaz-
du z Tortoretto do Asyżu i drugi
rodzaj modlitwy, gdy podziwia-
liśmy zabytki, bazyliki, kościoły,

to odczytywałem w nich swoistą
modlitwę ludzi, którzy je budo-
wali.

Inna refleksja – nie potra-
fiłem wcześniej zrozumieć, kie-
dy mówiono o Św. Schodach,
bo nie byłem przyzwyczajony
żeby gdziekolwiek chodzić na
kolanach, a dopiero kiedy nas
ks. Wiesław Stolc tam wprowa-
dził, kiedy wytłumaczył wszyst-
ko, kiedy zobaczyłem jak ludzie
się zachowują, to zrozumiałem
że inaczej nie można.

Duże wrażenie zrobiło na
mnie Monte Cassino, gdy w po-
twornym upale oglądaliśmy na-
grobki na cmentarzu żołnierzy
polskich i odczytywaliśmy imio-
na, nazwiska, wiek tych ludzi –
22, 24, 21 lat. Polegli gdzieś tam,
daleko od domów, samotnie – po
prostu brak słów. Wielkie wra-
żenie wywarła na mnie Bazyli-
ka św. Piotra, szczególnie widok
w dół spod kopuły – doprawdy
coś wspaniałego.

Odniosłem również niesamo-
wite wrażenie, kiedy byliśmy na
Anioł Pański w Watykanie, a na
placu było wiele tysięcy ludzi
i w momencie kiedy Ojciec św.
odchodził i podniósł rękę na po-
żegnanie, to ja byłem święcie
przekonany, że ten gest był skie-
rowany do mnie osobiście.

Zafascynowany jestem Asy-
żem – inaczej sobie to miasto
wyobrażałem. Zwiedziliśmy tam
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pierwszy kościółek św. Francisz-
ka, odtworzone cele zakonników,
grób św. Franciszka, pierwszą
i drugą bazylikę – wszystko to
zrobiło na mnie wielkie wraże-
nie.

Oczywiście Rzym – tu nasu-
nęła mi się refleksja, że jesteśmy
u źródeł, bo przecież starożyt-
ny Rzym jako miasto, to źródło
naszej obecnej kultury europej-
skiej.

I na koniec trochę o lu-
dziach – Włosi to ludzie wspa-
niali, uśmiechnięci, otwarci na
wszelkie kontakty, bezpośredni
i przyjaźni.

I tak zupełnie na koniec, chcę
kilka słów powiedzieć o ks. Wie-
sławie, który spełnił w tej na-
szej wyprawie szczególną rolę,
a mianowicie wprowadził taki
bardzo spokojny, wyważony na-
strój, a kiedy nas oprowadzał
po kościołach czy zabytkach, był
bardzo naturalny, bardzo cierpli-
wy, nie opuszczało go poczucie
humoru i zawsze starał się oto-
czyć nas swoją opieką, tak, że
tą swoją postawą bardzo mocno
nas do siebie przywiązał.

Barbara Paradecka: Prze-
żyłam bardzo Mszę św. na Mon-
te Cassino, mimo że była ona
skromna, bo grupa nasza nie
dysponowała zbyt pięknym śpie-
wem. Przeżycie to związane jest
z książką „Szkice spod Mon-
te Cassino” Wańkowicza, po-

nieważ omawiam ją z dziećmi
w szkole i zawsze miałam pro-
blem, jak im wytłumaczyć poję-
cie patriotyzmu. W trakcie poby-
tu na cmentarzu żołnierzy pol-
skich uzmysłowiłam sobie, jaką
drogę przebyli ci żołnierze z Ro-
sji do Włoch po to, by na obcej
ziemi złożyć czystą ofiarę wła-
snego życia i to ich postawa
jest doskonałym wzorem patrio-
tyzmu.

Przy pokonywaniu Św. Scho-
dów nie bardzo mogłam się sku-
pić ze względu na dużą ilość
osób, a taka umiejętność szyb-
kiego „wyłączenia się” nie każ-
demu jest dana – przebyłam więc
schody, oczywiście na kolanach,
ale brakowało mi skupienia.

No i oczywiście Asyż. Tam żył
św. Franciszek, który zawsze uj-
mował mnie swoją skromnością
ale jednocześnie był pełen rado-
ści życia. Widziałam jego sarko-
fag i na tej podstawie wiem, że
był to bardzo malutki człowie-
czek, ale jaki wielki człowiek.
Również samo miasto skłoniło
mnie do następującej refleksji:
jacy jesteśmy mali chociaż żyje-
my w końcu XX wieku, a tam
średniowiecze i co oni osiągnęli,
a co my obecnie?

Zdzisława Dziemińska: Po
raz drugi miałam szczęście być
na pielgrzymce we Włoszech i po
raz drugi Rzym i inne miasta
zrobiły na mnie wielkie wraże-
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nie. Tak się złożyło, że w wie-
lu miejscach byłam po raz dru-
gi, ale poza Rzymem i Wenecją,
pozostałe miejscowości widzia-
łam po raz pierwszy. Szczególnie
Rzym zobaczyłam jakby na no-
wo, a to ze względu na wspania-
łego przewodnika, ks. Wiesława
Stolca, który swoją wiedzą i wiel-
kim zaangażowaniem odkrywał
nam tajemnice Rzymu. Bardzo
żałowałam, że podczas audien-
cji ogólnej byliśmy tak daleko od
Ojca św., a że jest to bardzo waż-
ne mogę stwierdzić po audiencji
5 lat temu. Wówczas dane nam
było, zupełnie niespodziewanie,
być przy samym Papieżu. Wie-
lu z nas wymieniło z Nim uścisk
dłoni i rozmawiało. Po audiencji
przez długi czas trwaliśmy w Ba-
zylice nie wierząc, że to rzeczy-
wiście miało miejsce i dziękowa-
liśmy Bogu za tak wielkie szczę-
ście.

Poruszę może temat podró-
żowania, a właściwie komfortu
jazdy. Przed pięciu laty jeździ-
liśmy zwykłym autobusem, bez
żadnych wygód, a w warunkach
Włoch było to niezmiernie uciąż-
liwe. Tym razem mieliśmy auto-
kar wręcz luksusowy, wynajęty
z Biura Turystyczno-Pielgrzym-
kowego Parafii p. w. św. brata Al-
berta z Gdańska i chwała za to
organizatorom, tj. Panu Mariu-
szowi Paradeckiemu i ks. pro-
boszczowi, że w tym względzie

oszczędzono wszystkim olbrzy-
miego zmęczenia. Również noc-
legi i posiłki były na dobrym
poziomie, a także warunki piel-
grzymowania zachęcają do po-
nownego uczestnictwa w podob-
nych wyjazdach.

Na koniec chciałabym po-
dziękować wszystkim uczestni-
kom pielgrzymki, a szczególnie
„mojej” małej grupce, w któ-
rej stale przebywałam, za miłą
atmosferę, zrozumienie, cierpli-
wość i wielką wzajemną toleran-
cję, bez której trudno byłoby ze
sobą wytrzymać w specyficznych
warunkach pielgrzymowania.

ks. Edward Szymański: Na
pewno dla wszystkich przeży-
ciem podczas takiej pielgrzym-
ki jest przede wszystkim spo-
tkanie z Ojcem św., dla mnie
też. Większość moich rozmów-
ców ze wzruszeniem mówiła
o swoich przeżyciach ze spotka-
nia z Papieżem, chociaż były
to tylko spotkania na audien-
cji ogólnej i na Anioł Pański.
Dla mnie szczególnym przeży-
ciem niewątpliwie była Msza św.,
którą sprawowałem na cmenta-
rzu polskich żołnierzy na Monte
Cassino. Miałem szczęście dwu-
krotnie odprawiać Mszę świę-
tą w tym miejscu. Pierwszy
raz przed 16 laty wspólnie ze
ś. p. ks. bp. Kluzem, a teraz
w skwarze włoskiego słońca –
sam. Wytrwale towarzyszył nam

16



Uczestnicy pielgrzymki w Castel Gandolfo.

zawsze w naszych religijnych
przeżyciach szafarz Eucharystii
Piotr Pianowski. Drugim dużym
przeżyciem były dla mnie Ka-
takumby, gdzie tyle tysięcy lu-
dzi w okrutny sposób umęczo-
no i zamordowano, a ich szczątki
tam złożono. Miejsce to do dziś
jest świadectwem wiary naszych
przodków, na bazie której sami
budujemy naszą wiarę. Tam rze-
czywiście dotarliśmy aż do fun-
damentów wiary w Chrystusa.

W Loreto odprawiłem Mszę
św. w Domku Najśw. Maryi
Panny. Uświadomiłem sobie, że
w tym domku, w którym my je-
steśmy, nieważne czy jest to ca-
ły dom czy też tylko fragmenty,
ale tam, w tym miejscu, przed

dwoma tysiącami lat chodził Je-
zus, Maryja i Józef, i w tym miej-
scu są nasze stopy – to niebywałe
szczęście i niezapomniane prze-
życie.

W moim odczuciu, nasza gru-
pa pielgrzymkowa to byli wspa-
niali ludzie, tacy wszyscy życz-
liwi, wzajemnie się rozumieją-
cy, służący jeden drugiemu, cho-
ciaż wiem, że nauczyciele to na
pewno indywidualności, osobo-
wości wypracowane przez lata
nauki, ale w tym przypadku je-
stem zbudowany wielką życzli-
wością nauczycieli wobec księ-
dza i ich wielkim zainteresowa-
niem pomnikami kultury chrze-
ścijańskiej. Z uwagą słuchali na-
szego przewodnika ks. Wiesła-
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wa, któremu jakże nie podzięko-
wać za tyle czasu i serca, które
nam poświęcił przez 5 dni poby-
tu w Rzymie, od rana do wie-
czora. Umęczył się sam i umę-
czył być może nas, ale moim zda-
niem, po to jest pielgrzymka, że-
by się zmęczyć, bo nie pojecha-
liśmy na wypoczynek, ale żeby
coś zobaczyć, coś przeżyć. Myślę,
że jestem wyrazicielem wszyst-
kich uczestników pielgrzymki co
do ciepłych słów wdzięczności
pod adresem ks. Wiesława, któ-
ry wcześniej telefonował do Pol-
ski, pytając czy już wyjechaliśmy,
a potem wyjechał nam na spo-
tkanie poza Rzym, opiekował się
nami przez 5 dni i na koniec od-
prowadził nas poza miasto.

Pozytywną niespodzianką dla
mnie byli kierowcy naszego au-
tokaru, którzy naprawdę wczu-
wali się w nasze nastroje, na-
sze potrzeby, służyli nam i sie-
bie wzajemnie rozumieli. Ude-

rza ich wielka erudycja i wprawa
w poruszaniu się po nieraz bar-
dzo trudnych trasach.

Wyrażam też wdzięczność
tym wszystkim nauczycielom,
którzy w czasie pielgrzymki włą-
czyli się w modlitwę, chociaż nie-
kiedy miałem o to obawy.

Wyrzucam sobie natomiast
to, że za mało się przygotowa-
łem do pielgrzymki tak, by wcze-
śniej duchowo wprowadzać lu-
dzi w przeżycia, które mają na-
stąpić, np. w Katakumbach, na
Monte Cassino czy w Loreto.
Od tego przygotowania i wpro-
wadzenia na pewno mocno po-
tem zależy wewnętrzne przeży-
wanie tych wszystkich niezwy-
kłych miejsc. Myślę i mam na-
dzieję, że pod tym względem na-
stępnym razem będzie lepiej.

Rozmawiał
Stanisław Dziemiński

cdn.

Reminiscencje jubileuszu

Publikujemy w „Kanie” treści przemówień wygłoszonych podczas pa-
miętnej uroczystości jubileuszu koronacji Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
w dniu 12 czerwca 1997 r. przez przedstawicieli naszej parafii.

Oto tekst powitania arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego wypowiedziany
w imieniu parafian przez Andrzeja Dończyka.

Ekscelencjo, jak szybko biegnie
czas świadczy to, iż jeszcze przed
oczyma mamy obraz, kiedy to 12
czerwca 1987 roku podczas Mszy
św. na Zaspie pielgrzym naszym cza-

sów, Ojciec św. Jan Paweł II wkła-
dał na skronie Pani naszej Trąbkow-
skiej złote korony, a już minęła de-
kada jej koronacji. Było to dla nas
parafian, ale i także dla całej spo-
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łeczności Wyżyny Gdańskiej, wielkie
święto i przeżycie. Koronacja Obra-
zu Matki Boskiej Trąbkowskiej dała
nam nowy impuls do jeszcze gorliw-
szej miłości i wiary w Pana naszego
Jezusa Chrystusa, dała nam siłę i za-
pał, aby jeszcze bardziej upiększyć
nasze Sanktuarium Trąbkowskie.

Tak się złożyło, iż jubileusz ko-
ronacji Matki Boskiej Trąbkowskiej
zbiegł się z ponowną wizytą Ojca św.
do naszej Ojczyzny. Wszyscy jeste-
śmy jeszcze pod wrażeniem jego wi-
zyty, w myślach zawartych w jego
kazaniach, choć pozostaje mały żal,
że nie nawiedził tym razem naszej
diecezji.

Wiemy jak dużo trudu i wysił-
ku kosztowało jego Ekscelencję to-

warzyszenie Papieżowi w jego piel-
grzymce po kraju, dlatego tym więk-
sze podziękowanie należy się Jego
Ekscelencji za to, że znalazł czas
i siły, aby razem z nami przed obli-
czem Cudownego Obrazu podzięko-
wać Bogu za szczęśliwy przebieg wi-
zyty Ojca św. za dziesięciolecie ko-
ronacji obrazu Matki Boskiej Trąb-
kowskiej.

My ze swojej strony będziemy
prosić Matkę naszą, aby wyjednała
u Ojca swego dla Ekscelencji łaską
zdrowia i siły, aby dalej mógł nas pro-
wadzić ścieżką do Boga.

Serdeczne Bóg zapłać.

A oto słowa przepięknej modlitwy dziękczynnej sławiącej Maryję, które w
imieniu młodzieży naszej parafii wypowiedzieli jej przedstawiciele:

Dziękujemy Ci Maryjo, że je-
steś wśród nas! Dziękujemy za świę-
te imię Twoje, któremu zgotowałaś
mieszkanie w sercach naszych!

Dziękujemy za życie i wiarę, któ-
rą nam poznać dałaś, przez Jezusa –
Syna Twego.

Dziękujemy Ci Maryjo za mi-
łość, za kwiaty, za słońce, za każdy
uśmiech i każdy nowy dzień.

Dziękujemy, że dane jest nam żyć
w tym Sanktuarium, gdzie Ty królu-
jesz i szerzysz Swą chwałę!

Przed Twym obliczem składamy
gorące podziękowania Arcypasterzo-
wi za podjęcie starań o ukoronowa-
nie Twoich skroni i Twego Syna.

Dziękujemy Papieżowi, że nało-
żył złoty diadem na Twoje skronie.

Dziękujemy za miłość, którą ota-
czasz nas i wszystkich, którzy przy-

chodzą do Ciebie w pielgrzymce wia-
ry.

Zawierzamy Ci Maryjo młode po-
kolenie, które przejmuje to dziedzic-
two Twojej czci w nowym tysiącle-
ciu.

Zawierzamy Tobie naszą przy-
szłość, nasze oceany trosk, nadziei
i miłości.

Oddajemy Tobie nawet to, czego
nie chcemy oddać. Ubezpieczamy je
w Twoich świętych, Matczynych dło-
niach.

Ofiarujemy Ci nasze otwarte ser-
ca i prosimy, żebyś je pobłogosławiła,
gdy tak trwają w ciszy, osłonięte Twą
mocą.

Przyjmij Maryjo w swoje ręce
wiązkę naszych darów, by je ofia-
rować Swojemu Synowi wypraszając
łaski u Jego stóp.
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Plan nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą

Sierpień

Kleszczewo
1. Grzegorz Baumgart
2. Janina Gliniecka
3. Przemysław Sautycz
4. Edward Majewski
5. Stanisław Jaroń
6. Zbigniew Majewski
7. Brunon Lewandowski
8. Joachim Dufke
9. Gertruda Dufke

10. Jerzy Dufke
11. Brunon Wenzel
12. Leszek Deja
13. Dariusz Buga
14. Jan Rebiszka
15. Waldemar Lewczuk
16. Helena Kulewicz
17. Zygmunt Kujawski

18. Jan Misior
19. Gabriel Malinowski
20. Henryk Latocha
21. Urszula Kwidzińska
22. Roman Kujawski
23. Henryk Malinowski
24. Stanisław Janus
25. Felicja Ogórek

Dariusz Raźniewski
26. Mieczysław Papis
27. Herta Ulatowska
28. Zygmunt Homa
29. Janusz Brzózka

Jacek Brzózka
Tomasz Chyliński

30. Eugeniusz Lipa
31. Ryszard Lipa

Uwaga:
1. W sobotę 30 sierpnia o godz. 900 w klubie rolnika w obecności

Obrazu Matki Bożej odprawiona zostanie Msza św. dla rodzin,
które w sierpniu gościły u siebie Matkę Bożą. Złożymy wówczas
nasze postanowienia rodzinne (na piśmie) oraz ofiarę na Mszę
św. dziękczynną za nawiedzenie. Po Mszy św. Obraz Matki Bożej
przekazany zostanie rodzinie Ryszarda Lipy.

2. Każdorazowe pożegnanie i powitanie Obrazu Matki Bożej odby-
wa się w mieszkaniu rodziny przyjmującej Obraz.

3. Nie stawiamy świec przed Obrazem.
4. Nie przymocowujemy żarówek do obudowy Obrazu.
5. Cena pamiątkowego obrazka nie ulega zmianie i nadal wynosi

10 zł.
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POEZJA

Masz ty ziemio

Masz ty ziemio już Wojciecha z czasów Piasta,
wzgórze moren w jego wierze dzisiaj wzrasta,
jego słowo, jego prawda oraz droga
tu przywiodły na tę ziemię miłość Boga.

Masz ty ziemio i swą Panią Matemblewską,
dla niej matki dziś oddają cześć największą,
Ona broni, ona chroni matki łono
oraz ziemię tak na nowo odrodzoną.

Masz ty ziemio piękną Panią z Trąbek Wielkich,
która łaski swe rozlewa na lud wszelki,
Jej łaskawość, wszelka miłość oraz troska
z niebios wzięta, żniwna nasza Matko Boska.

Jan Orczykowski

Trąbkowska Pani

Patrzysz na nas tu Mateczko na Trąbkowskim tronie,
bo kochając, tutaj jesteś ku naszej obronie,
by nam krzywda się nie działa, a Twój Syn łaskawy
błogosławił i wybaczał nasze ludzkie sprawy.

Patrzysz na nas tu Mateczko, by ogarnąć wszystko,
trudy nasze i radości, domowe ognisko,
pracę w roli, siewy, żniwa, kraj Twój ukochany,
który strzeżesz za to wszystko, że jest Ci oddany.

Patrz nam zawsze tu Mateczko, bo z Tobą żyć chcemy,
wskaż nam drogę i pokieruj czy dobrze idziemy,
nasze prośby wierna Pani tyś zawsze zaniosła,
za to dzięki Ci składamy Królowo Trąbkowska.

Jan Orczykowski
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DLA DZIECI

Serdecznie witamy dzieci – na wakacje przygotowaliśmy koloro-
wanki-łamigłówki. Niestety rozwiązania i tym razem nie będą na-
gradzane. Życzymy dobrej zabawy.

Jezus powiedział do Piotra: „Tej nocy zanim . . . . . . . . . . . . . . . .
trzy razy się mnie zaprzesz.” Połącz kropki, a otrzymasz znaczenie
słów, które zostały opuszczone.



Intencje Mszy św. w sierpniu

1. Pierwszy piątek miesiąca, prze-
błagalna za grzechy parafian
– z róży św. Maksymiliana,
p. Świerczek

2. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci matki Bożej – z róży
bł. Kingi, p. Wiebe

3. Za ś. p. Józefa Garczyńskiego,
godz. 700

Za ś. p. Elżbietę Laga, godz. 830

4. Za ś. p. Franciszkę i Jana Selków
5. Za ś. p. Rozalię, Józefa, Francisz-

ka i Witolda Piszczuków
6. Za ś. p. Władysława Płazę
7. Za ś. p. Waleskę Bławat
8. Za zmarłych z rodziny Karasek

i Elmanowskich
9. Za ś. p. Augustynę i Józefa Zdro-

jewskich oraz za zmarłych z ro-
dziny Zdrojewskich

10. Za ś. p. Brunona Senger,
godz. 700

Za ś. p. Annę i Franciszka Suss,
godz. 830

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

12. Za ś. p. Danutę, Martę i Bernarda
Lewańczyków oraz za zmarłych
z rodziny Kania

13. Za ś. p. Romana Jaszczyka
w 15-rocznicę śmierci oraz za
zmarłych z rodziny Drągów

14. Za ś. p. Łucję Kaszuba
15. Dziękczynna w 5 rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Moniki
i Dariusza Kosińskich, godz. 700

Dziękczynna w 25-lecie pracy
kapłańskiej ks. E. Szymańskiego
w Trąbkowskim Sanktuarium,
godz. 1200

16. Dziękczynna w 3 rocznicę sakra-
mentu małżeństwa Katarzyny
i Jacka Brzózków

17. Za zmarłych z rodziny Leszków
i Myśliwiec, godz. 700

Za ś. p. Zofię i Władysława (11
rocznica śmierci) Wróblewskich,
godz. 830

18. Za ś. p. Władysława Płazę
19. O wysłuchanie próśb, załatwie-

nie ważnych spraw i o błogo-
sławieństwo Boże dla Tadeusza,
Anny, Karoliny, Macieja

20. Dziękczynna w 14 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Doroty
i Zdzisława Jaszewskich

21. Za ś. p. Jana, Janinę, Józefa,
Mieczysława i za dusze najbar-
dziej zapomniane

22. Za ś. p. Monikę Grenz
23. Za ś. p. Alojzego Ptach
24. Za ś. p. Zygmunta Świeczkow-

skiego, godz. 1100

25. Za ś. p. Romana Jaszczyka oraz
za zmarłych z rodziny Jaszczy-
ków i Drągów

26. Za ś. p. Bronisława
Sokołowskiego

27. Za zmarłych z rodziny Płockich
i Lisów

28. Dziękczynna w 15 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Marioli
i Krzysztofa Jankowskich oraz
w 38 rocznicę sakramentu mał-
żeństwa Henryki i Zygmunta
Platów

29. Za ś. p. Łucję Selka
30. O zdrowie dla Marianny Gralla
31. Za ś. p. Władysława Knitter i za

ś. p. Kazimierza Surmę,
godz. 830

Za ś. p. Stanisława Grallę,
godz. 1100
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W parafii

Pierwsza rocznica chrztu
4 sierpnia: Waldemar Mateusz Hennig
17 sierpnia: Krzysztof Kazimierz Kamiński
17 sierpnia: Joanna Natalia Zarzycka

W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia) ob-
chodzimy jubileusz 25-lecia pracy kapłańskiej w Trąbkow-
skim Sanktuarium Księdza Dziekana Edwarda Szymańskie-
go. Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do licznego udzia-
łu w uroczystej Mszy św. dziękczynnej, która sprawowana
będzie w kościele trąbkowskim o godz. 1200.
Z okazji jubileuszu składamy drogiemu Kapłanowi gorące
podziękowania za tyle lat gorliwej pracy duszpasterskiej,
za ofiarność i serce, za wyrzeczenia ponoszone dla dobra
rodziny parafialnej.
Jednocześnie za pośrednictwem Matki Bożej prosimy Pana
Boga by obdarzał Go wieloma łaskami, aby raczył Mu błogo-
sławić na dalsze lata owocnego duszpasterzowania pośród
nas.

Redakcja „Kany”

Inne rocznice
30 sierpnia: 65-lecie szkoły polskiej w Ełganowie:
� Msza św. o godz. 1100

� Uroczysta akademia w szkole o godz. 1330

� Spotkanie koleżeńskie o godz. 1500

� Bal w sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich o godz. 2000

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

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


