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Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie,

niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje.

(Mt 16, 24)



ODPUSTY DAREM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Część trzecia

W poprzednich numerach
„Kany” w miesiącu maju i czerw-
cu wyjaśniłem warunki uzyska-
nia odpustu, czyli darowania ka-
ry za grzechy już odpuszczone,
ale nie odpokutowane. Podałem
też praktyki religijne obdarowa-
ne odpustem zupełnym.

W niniejszym numerze przy-
bliżę te praktyki religijne, za
które możemy uzyskać odpust
cząstkowy, a niekiedy zupełny.
Jest 15 takich ćwiczeń ducho-
wych. Podaję te, które są nam
zasadniczo znane i które prak-
tykujemy. Są to:

Adoracja Najświętszego
Sakramentu

Za nawiedzenie Najświętsze-
go Sakramentu w celu adora-
cji zyskujemy odpust cząstkowy,
a jeśli adorujemy Najświętszy
Sakrament co najmniej pół go-
dziny, odpust będzie zupełny.

Nawiedzenie cmentarza

Za każde modlitewne nawie-
dzenie cmentarza zyskujemy od-
pust cząstkowy, a w dniach od
1– 8 listopada (oktawa Dnia Za-
dusznego) zyskujemy odpust zu-
pełny. Odpust ten może być ofia-
rowany tylko za dusze w czyśćcu
cierpiące.

Modlitwa

Akt ofiarowania Najświętsze-
mu Sercu Jezusowemu (po lita-
nii do Najświętszego Serca Je-
zusowego). Zwykle odmawiamy
go w pierwsze piątki miesią-
ca i zyskujemy odpust cząst-
kowy. Odpust zupełny zyskamy
za odmówienie go w uroczystość
Chrystusa Króla (przed pierw-
szą niedzielą Adwentu).

Pobożne słuchanie kazania

Za słuchanie Słowa Bożego
w czasie Mszy św. zyskujemy od-
pust cząstkowy. Natomiast kto
w czasie Misji św. wysłucha kilku
kazań (co najmniej 3) i weźmie
udział w uroczystym błogosła-
wieństwie na zakończenie Misji
św. – uzyskuje odpust zupełny.

Modlitwa różańcowa

Za pobożne odmówienie
cząstki różańca (5 tajemnic)
można uzyskać odpust zupeł-
ny, jeśli bez przerw odmówi się
całą cząstkę różańca, rozważając
przy tym treść tajemnicy zapo-
wiedzianej według zatwierdzo-
nego miejscowego zwyczaju. Za
prywatne odmawianie różańca –
także nie w kościele – zyskujemy
odpust cząstkowy.
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Czytanie Pisma św.

Odpust cząstkowy wierny zy-
skuje za czytanie ze czcią Pisma
św. Odpust będzie zupełny, je-
śli będzie to czynił przynajmniej
przez pół godziny.

Pieśń: Przed tak wielkim
Sakramentem

Za jej odśpiewanie wierny
uzyskuje odpust cząstkowy. Od-
pust będzie zupełny za jej od-
śpiewanie w Wielki Czwartek
i uroczystość Bożego Ciała.

Odnowienie przyrzeczeń
chrztu św.

Za odnowienie przyrzeczeń
chrztu uzyskujemy odpust cząst-
kowy. Odpust będzie zupełny,
gdy je uroczyście odnowimy
w Wielką Sobotę podczas nabo-
żeństwa Wigilii Paschalnej lub
w rocznicę własnego chrztu.

Dla przypomnienia chcę wy-
jaśnić, że odpust cząstkowy nie
określa konkretnie jaka część
kary za grzechy już odpuszczone
będzie darowana.

By uzyskać odpust cząstko-
wy czy zupełny trzeba zawsze
spełnić wymagane przez Kościół
warunki.

Warunki ogólne

1) Trzeba być ochrzczonym;
2) Nie można być ekskomuniko-
wanym (czyli w karze kościel-
nej);

3) Trzeba znajdować się w stanie
łaski uświęcającej;
4) Należy mieć wzbudzoną in-
tencję;
5) Trzeba wypełnić w określo-
nym czasie i we właściwy sposób
nakazane czynności obdarzone
odpustem.

Czyn, do którego przypisany
jest odpust, musi być dokonany
we właściwy sposób. Mianowicie:
a) osobiście – przez tego, któ-
ry chce zyskać odpust. Wyją-
tek stanowi złożenie jałmużny.
W takiej sytuacji rodzice mogą
zadośćuczynić temu wymaganiu
w imieniu swoich dzieci (dotyczy
to odpustu jubileuszowego);
b) całkowicie – trzeba wyko-
nać dany czyn bez dodatków
i skróceń (jeśli np. w czasie od-
mawiania różańca pominie się
1 czy 2 paciorki, to ten fakt nie
spowoduje utraty odpustu);
c) w duchu pobożności – to
znaczy nie z próżności, aby się
ludziom przypodobać, ale czyn
musi być wykonany z głębokim
zaangażowaniem wewnętrznym;
d) nadobowiązkowo – musi to
być czyn, który człowieka coś
kosztuje, np. poświęcenie czasu
na modlitwę kosztem oglądania
telewizji. Nie może to być czyn,
do którego ktoś jest zobowiązany
na podstawie nakazu przykaza-
nia;
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Wyjątek: kto spełnia zadaną na
spowiedzi pokutę sakramental-
ną, która pokrywa się z prakty-
ką, do której przywiązany jest
odpust (np. Droga Krzyżowa), to
równocześnie wypełnia pokutę
i zyskuje odpust.

Wyjaśnienie wątpliwości:

1. Czy zyskując odpust za zmar-
łych trzeba być w stanie łaski
uświęcającej, skoro zmarły znaj-
duje się w stanie łaski uświęca-
jącej, przebywając w czyśćcu?

Odpowiedź: Wymagane jest oso-
biste zaangażowanie (jak to wy-
żej zostało powiedziane). Przeto
stan łaski uświęcającej koniecz-
ny jest również w zyskiwaniu
odpustów dla zmarłych.

2. Czy modlitwa, do której przy-
pisany jest odpust, musi być
odmówiona w całości?

Odpowiedź: Taka modlitwa mo-
że być odmówiona na przemian
z drugą osobą (np. różaniec) lub
śledzona myślą, gdy ktoś inny
głośno ją odmawia. Wierni nie

mogący mówić (niemi) mogą zy-
skać odpust wznosząc pobożnie
myśli do Boga lub śledząc oczy-
ma tekst modlitwy.

3. Czy zyskujemy odpust w uro-
czystość patrona Kościoła, które-
go obchody przeniesiono na inny
dzień?

Odpowiedź: Przepisy kościelne
wyjaśniają, że jeśli uroczystość
patrona jest przeniesiona na in-
ny dzień, to zarazem i odpust
można zyskać podczas obcho-
dów tej uroczystości. Jeżeli z zy-
skaniem odpustu związane jest
nawiedzenie kościoła, to moż-
na uczynić to od południa dnia
poprzedzającego, aż do północy
kończącej dzień oznaczony.

Warto zaznaczyć, że są takie od-
pusty, do których podano ramy
czasowe, np. czytanie Pisma św.
przez pół godziny. Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu przez co
najmniej pół godziny. Nawiedze-
nie cmentarza od 1– 8 listopada.

c. d. n.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Lipiec 1998

5 lipca: 14 Niedziela zwykła

Iz 66, 10 –14c

Ga 6, 14 –18

Łk 10, 1–12. 17 – 20

Bywa, że znajdujemy zadowole-
nie z wykonywanej pracy. Takie
zadowolenie mieli Apostołowie
po powrocie z misji. Musieli
pewnie dotrzeć do wielu serc,
wielu nawrócić, skoro mówili,
że nawet złe duchy są im po-
słuszne. Jezus wskazał, że może
być radość większa. Radość tych,
którzy pozornie nic nie osiąga-
ją, ofiarując swoją pracę Bogu.
Naprawdę Bóg działa przez nas
i jest sprawcą wszelkiego dobra.
Posyłając Apostołów na pracę mi-
syjną polecił im: „módlcie się”,
co oznacza, że mają pozosta-
wać stale w łączności z Tym,
który ich posyła. On sam do-
kona wszystkiego posługując się
uczniami.

12 lipca: 15 Niedziela
zwykła

Pwt 30, 10 –14

Kol 1, 15 – 20

Łk 10, 25 – 37

Uczony w prawie pyta Jezusa:
„Kto jest moim bliźnim?” Jezus

odpowiada zaskakującym pyta-
niem: kto z trzech przechodzą-
cych, którzy ominęli ograbione-
go, pobitego człowieka leżącego
przy drodze do Jerycha, był jego
bliźnim? Nie jest tu ważne ani
pochodzenie ani przekonanie re-
ligijne, ani pełniona funkcja dru-
giego człowieka, ale ważne jest
serce dawane człowiekowi będą-
cemu w potrzebie. Czy ja jestem
bliźnim osób będących w po-
trzebie, przedstawicieli obcego
narodu, ludzi o innym światopo-
glądzie czy pełniących inne od
mojej funkcje?

19 lipca: 16 Niedziela
zwykła

Rdz 18,1–10a
Kol 1, 24 – 28
Łk 10, 38 – 42

Maria lepszą cząstkę obrała.
Ważne jest spełnienie codzien-
nych posług (praca Marty), ale
ważne jest również słuchanie
Słowa Bożego. Nie samym chle-
bem żyje człowiek, ale wszelkim
słowem pochodzącym z ust Boga.
Słuchajcie naprzód Słowa Boże-
go, a wszystko inne będzie wam
dodane – mówi w innym miejscu
Pan Jezus. Ważniejszy jest po-
karm dla duszy niż pokarm dla
ciała.
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26 lipca: 17 Niedziela
zwykła

Rdz 18, 20 – 32
Kol 2, 12 –14
Łk 11, 1–13

Chrystus uczy modlitwy. Fakt,
że Jezus się modlił – i to często
– przed ważnymi dokonaniami
(np. przed wyborem Apostołów),
potrafił nawet całą noc trwać
na modlitwie, skłonił Aposto-

łów do wyrażenia prośby: „Panie
naucz nas się modlić”. W cen-
trum modlitwy Jezusowej jest
uwielbienie Boga, prośba o chleb
i darowanie winy oraz o zba-
wienie duszy. Jezus w Ewangelii
podkreśla potrzebę modlitwy wy-
trwałej, ufnej i z poddaniem się
woli Bożej.

ks. E. Szymański

ŚWIĘTA I WYDARZENIA

Szczególne i godne podkreślenia
jest bardzo znane święto Mat-
ki Bożej z Góry Karmel –
16 lipca. Z tym świętem zwią-
zana jest praktyka szkaplerza
w formie medalika lub płótna no-
szonego przez członków różnych
zgromadzeń zakonnych, w któ-
rych regułę wpisany jest kult
Matki Bożej. Do praktyki no-
szenia szkaplerza przywiązana
jest szczególna opieka i pomoc
Matki Bożej w trudnych chwi-
lach życia. Odpust obchodzą
karmelici w Drzewinie.

Ponadto w lipcu czcimy dwóch
apostołów:
św. Tomasza Apostoła – 3 lipca,
św. Jakuba Apostoła – 25 lipca.

Lipiec jest miesiącem, w któ-
rym czcimy wielu polskich świę-
tych i błogosławionych. W tym

miesiącu przypadają liturgiczne
obchody wspomnień następują-
cych świętych i błogosławionych
Polaków.

6 lipca – bł. Marii Teresy Ledó-
chowskiej. Jest to dzień modlitw
w intencji misji oraz patronalne
święto Apostolstwa Chorych.

13 lipca – świętych pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta.

17 lipca – św. Jadwigi królowej.
Jest to dzień modlitw w inten-
cji Kościoła na Litwie. Litwa
zawdzięcza św. Jadwidze swój
chrzest dzięki jej małżeństwu
z księciem litewskim Jagiełłą.

18 lipca – bł. Szymona z Lipnicy.

20 lipca – bł. Czesława.

24 lipca – bł. Kingi. Diece-
zja tarnowska i zakon klarysek
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w Starym Sączu, gdzie znajdu-
ją się relikwie błogosławionej,
przygotowuje się do kanoniza-
cji błogosławionej Kingi, której
ma dokonać Ojciec św. podczas

spodziewanej w przyszłym roku
pielgrzymki do Ojczyzny.

ks. E. Szymański

ŚWIĘTUJCIE W PANU
Część trzecia

1. Zagrożenia świętowania
niedzieli

Wynikają one z wielu przy-
czyn. Wyliczę niektóre z nich:
a) Migracja ze wsi do miasta
sprawiła, że w nowym środowi-
sku następuje zagubienie tradycji
i zwyczajów, którymi żyli ludzie
w swoich wiejskich parafiach.
b) Sekularyzacja (zeświecczenie)
życia i wmawianie (w minionym
okresie), że religia jest sprawą
prywatną obywateli, sprawiły, że
pojawiło się podejście: „na Mszę
św. nie uczęszczam, gdyż nie czuję
potrzeby”.
c) Praca podejmowana w niedzielę
bywa podwójnie wynagradzana,
więc chęć dodatkowego zarobku
zwycięża nakaz świętowania.
d) Niedziela to dzień rozgrywek
sportowych, wycieczek, spędzania
weekendu poza własnym środo-
wiskiem, więc brakuje miejsca na
uczestniczenie we Mszy św. lub
podporządkowuje się ją rozryw-
kom masowym.

e) Wielu katolików w zeświecczo-
nym środowisku traktuje świę-
towanie wybiórczo. Uznaje tylko
większe święta, np. Boże Naro-
dzenie (pasterka), Wielkanoc (re-
zurekcja), Boże Ciało (procesja),
Wszystkich Świętych (zapalenie
świeczki na grobach) i nie po-
strzega niedzieli jako pamiątki
zmartwychwstania.
f) Pogoń za zyskiem, przejawia-
jąca się w tłumnym odwiedzaniu
giełd samochodowych, bazarów
i wielkich marketów, praca na
roli i działce, „leczenie kaca”,
zawody sportowe organizowane
w niedzielne przedpołudnia, pro-
wadzą systematycznie do wzrostu
obojętności religijnej w rodzinach
i spłycania wiary, co nieuchron-
nie prowadzi do zaniku poczucia
obowiązku uczestnictwa w nie-
dzielnej liturgii. Niepokoi fakt,
że do takiej sytuacji przyczyniają
się katolicy – organizatorzy im-
prez sportowych i biorący w nich
udział – nie uświadamiając sobie,
jak skutecznie niszczą Chrystu-
sową ofiarę Wielkiego Piątku po-
przez swoją nieobecność na Mszy
św.
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2. Podstawy biblijne świętowania
niedzieli

Pierwsza niedziela – to zmar-
twychwstanie Chrystusa. Tre-
ścią tej niedzieli jest wyjaśnia-
nie Pisma św. i posiłek Eucha-
rystyczny (z uczniami idącymi
do Emaus), udzielenie Apostołom
Ducha Świętego i posłannictwa.

Św. Jan doznaje „zachwyce-
nia” w dzień Pański (Ap 1,10)

3. Niedziela w pismach
Ojców Kościoła

W roku 112 Pliniusz Młod-
szy pisze do cesarza Trajana, że
chrześcijanie w dniu świętym gro-
madzą się, aby uczestniczyć we
wspólnej wieczerzy.

Św. Justyn w II wieku tak
oto opisuje świętowanie niedzieli:
W dniu zwanym dniem słońca
– niedzielą, zbierają się wszy-
scy z miast i wiosek na wspólną
uroczystość. Wtedy czyta się pa-
miętniki apostolskie albo pisma
prorockie, jak czas pozwala. Gdy
je ktoś skończy, przełożony prze-
mawia i usilnie zachęca do wcie-
lenia w życie tych pięknych nauk.
Następnie wszyscy się modlimy.
Zgromadzenie wiernych odbywa
się w niedzielę, ponieważ Chry-
stus tego dnia zmartwychwstał.

Dla św. Bazylego niedziela,
wywodząca swój szczyt od zmar-
twychwstania Chrystusa zajmuje
pierwsze miejsce wśród wszyst-
kich dni.

4. Niedziela w dokumentach
Kościoła

W świetle tych świadectw le-
piej rozumiemy naukę Soboru
Watykańskiego II, który mó-
wi: „Niedziela jest najstarszym
i pierwszym dniem świątecznym,
który należy tak przedstawić
i wpoić w pobożność wiernych,
aby stał się również dniem ra-
dości i odpoczynku od pracy”
(Konstytucja o Liturgii 106). Obo-
wiązujący od 1992 r. Katechizm
Kościoła Katolickiego w numerze
2177 podaje: „Niedzielna celebra-
cja dnia Pańskiego i Eucharystii
stanowi centrum życia Kościoła”.

Kodeks Prawa Kanonicznego
– kanon 1246 podaje: „Niedzie-
la, w czasie której jest celebro-
wane Misterium Paschalne, na
podstawie tradycji apostolskiej,
powinna być obchodzona w ca-
łym Kościele jako najdawniej-
szy dzień świąteczny nakazany”.
W pierwotnym Kościele niedzie-
la była dniem wspólnoty, dniem
pojednania, znakiem wiary. Póź-
niej położono większy nacisk na
III przykazanie Boże: „Pamię-
taj, abyś dzień święty święcił”,
nakazując powstrzymanie się od
pracy i uczestniczenie we Mszy
św. Przez to utraciła ona cha-
rakter radosnej uczty wspólnoty
wierzących w Chrystusa.

W okresie posoborowym Ko-
ściół w nauczaniu powraca do
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pierwszej celebracji niedzieli jako
wspólnego przeżywania w rado-
ści Wieczerzy Pańskiej. Czym jest
Wielkanoc w ciągu roku kościel-
nego, tym jest niedziela w tygo-
dniu.

Katechizm Kościoła Katolic-
kiego wyjaśnia, że kto podwa-
ża święty charakter niedzieli,
ten narusza sam fundament
Kościoła. Kościół otrzymał dzień
święty od Pana. Dzień święty jest
darem, którym się można cie-
szyć, ale nie można nim mani-
pulować, ani zmieniać jego sensu
i struktury. On należy do Chry-
stusa przypominając ustawicznie
wierzącym zwycięstwo Chrystu-
sa Pana odniesione w wielki
dzień zmartwychwstania. Przez
sprawowanie w nim Eucharystii
(Mszy św.) jest on zapowiedzią
ostatecznego przyjścia Chrystu-
sa. Niedziela więc jest dniem:
a) zgromadzenia wiernych dla

uczczenia Chrystusa,
b) słuchania słowa Bożego,
c) uczestniczenia we Mszy św.,
d) komunii, czyli zjednoczenia

z Bogiem.
Katechizm Kościoła Katolickiego
w numerach 1167 i 1177 podkre-
śla, że Kościół jako wspólnota żyje
w pełni poprzez Eucharystię, gdy
gromadzi się wokół zmartwych-
wstałego Pana, przez Niego zwo-
łana i zjednoczona w Duchu Świę-
tym. Ten najświętszy dzień jest

dniem Eucharystii (czyli dzięk-
czynienia), dniem wspólnoty wie-
rzących. To właśnie w uczest-
nictwie we Mszy św. niedzie-
la znajduje pełny sens i całą
moc. Dlatego nazywa się ją słusz-
nie „dniem Eucharystii”. Nie da
się zaś oddzielić Eucharystii od
zmartwychwstania i od Kościo-
ła, bo ona buduje „Kościół jako
wspólnotę”. Celebracja Euchary-
stii, jako dzieło całej wspólnoty
stanowi o istocie chrześcijańskiej
niedzieli.

Kodeks Prawa Kanonicznego
zobowiązuje wiernych do udziału
w niedzielę we Mszy św., podkre-
śla konieczność powstrzymania
się od niekoniecznej pracy i ta-
kich zajęć, które utrudniają od-
dawanie Bogu czci, przeżywanie
radości właściwej dniowi Pańskie-
mu oraz korzystania z należnego
odpoczynku duchowego i fizycz-
nego (kanon 1247).

Zatem celebrowanie świętości
niedzieli jest znakiem wierności
Panu. Poprzez całe wieki wierni
zawsze otaczali szczególną czcią
i przeżywali w najgłębszej radości
ten święty dzień. A co myśmy
zrobili z niedzielą? Czy nasze
„podróbki” niedzieli sprzyjają od-
daniu czci należnej Chrystuso-
wi, życiu rodzinnemu, własnemu
uświęceniu? Ciąg dalszy nastąpi.

ks. E. Szymański
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BOŻE CIAŁO W PARAFII
Fotoreportaż
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W tym roku procesja Bo-
żego Ciała przeszła już trady-
cyjną trasą w Trąbkach Wiel-
kich. Zangażowaniu parafian za-
wdzięczamy, jak co roku, pięknie

udekorowane ołtarze na trasie
procesji. Przedstawiamy migaw-
ki fotograficzne z tej podniosłej
manifestacji wiary w Chrystusa.
Zdjęcia wykonał A. Wojewódka.
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PRZEŚLADOWANIE KOŚCIOŁA DZISIAJ

„Mnie prześladowano i was
prześladować będą” powiedział
Pan Jezus Apostołom. Czy to
możliwe, żeby u końca XX wie-
ku Kościół był prześladowa-
ny? Tak. Religią najbardziej
dziś prześladowaną jest ka-
tolicyzm. Oto fakty podane
w najnowszym opracowaniu Ni-
ny Shea, doradcy w Komisji do
spraw Wolności Religii prezy-
denta Billa Clintona.

W 1996 roku zamordowano
156 tysięcy chrześcijan. Śred-
nio co godzinę ginęło śmiercią
męczeńską 17 wyznawców Chry-
stusa.

Najbardziej wrogie wobec
chrześcijan są islamski funda-
mentalizm i ateistyczny komu-
nizm. Islamski fundamentalizm
odstępstwo od wiary w Allacha
karze śmiercią.

Państwem, w którym prze-
śladowanie chrześcijan osiągnę-
ło rozmiary ludobójstwa jest Su-
dan. Mało się niestety o tym
mówi i pisze. W Sudanie w ostat-
nim dziesięcioleciu zginęło po-
nad 1,3 miliona chrześcijan,
a około 3 miliony zmuszono do
opuszczenia kraju. Całe wsie są
wywożone na pustynię i lokowa-
ne w obozach koncentracyjnych
zwanych jak na ironię „obozami

pokoju”. Zdarzają się przypad-
ki nie tylko torturowania, ale
i krzyżowania chrześcijan. Ko-
biety i dzieci chrześcijańskie są
sprzedawane w niewolę za ce-
nę 15 dolarów. Aby nie uciekły
są zakuwane lub obcina się im
kończyny. W ostatnich latach
w Sudanie sprzedano w niewolę
25 tysięcy dzieci. Raporty dono-
szą o spędzaniu chrześcijan na
ogromne stadiony, gdzie nie do-
wozi się im żywności. Około 100
tysięcy dzieci po stracie rodziców
błąka się w poszukiwaniu jedze-
nia. Wycieńczone często stają się
łupem dzikich zwierząt. W stycz-
niu br. w Sudanie oddział policji
zburzył trzy kościoły.

Do grupy państw bardzo nie-
tolerancyjnych wobec chrześci-
jan zalicza się również Paki-
stan. Posądzono tam, na przy-
kład, jedenastoletniego chłopca
analfabetę o napisanie na mu-
rze hasła urągającego Mahome-
towi. Chłopcu udało się zbiec do
Niemiec, a władze Pakistanu wy-
znaczyły nagrodę za jego zabicie.
Gdy matka innego chłopca sta-
nęła w obronie maltretowanego
syna – powitano ją strzałami
z broni, a ponadto muzułmanie
zniszczyli całą jej wieś. Tysią-
ce muzułmanów atakuje wioski
zamieszkałe przez chrześcijan,
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podpala je, a mieszkańców pod-
daje torturom.

Nie jest lżejszy los katolików
mieszkających w Arabii Saudyj-
skiej, która ma niechlubną opi-
nię kraju najbardziej represyj-
nego wobec chrześcijan. Straż-
nicy świętych miejsc islamu –
Mekki i Medyny – nie tolerują
żadnej innej religii. Muzułmań-
skie prawo tego kraju skazuje
na śmierć każdego, kto porzuci
islam i przyjmie wiarę w Chry-
stusa. Wyrokowi śmierci podle-
ga wówczas zarówno nawrócony
jak i nawracający. Prawo zabra-
nia posiadania więcej niż jednego
egzemplarza Biblii, zabrania czy-
tania literatury chrześcijańskiej,
spotkań modlitewnych – nawet
we własnym mieszkaniu, a na-
wet rozmowy z muzułmanami
na temat chrześcijaństwa. Nad
przestrzeganiem tych przepisów
czuwa 44 tys. funkcjonariuszy
policji politycznej. Za donos na
chrześcijan wyznaczona jest wy-
soka nagroda. Mimo takich trud-
ności wzrasta w tym kraju liczba
wierzących w Chrystusa. Około
2600 muzułmanów ryzykując ży-
ciem przyjęło w ostatnich latach
sakrament chrztu.

Do grona krajów, w których
prześladowani są chrześcijanie
należą również Egipt, Algieria,
Syria, Irak, Nigeria, Indonezja
i Uzbekistan.

W Egipcie byli muzułmanie,
którzy przeszli na katolicyzm

cierpią prześladowanie polegają-
ce na aresztowaniach i tortu-
rach. Oblicza się, że w 1992 r.
ofiarą islamskich fundamentali-
stów padło ponad 1100 osób.
W lutym i marcu roku 1998
zamordowano 19 koptyjskich
chrześcijan.

W Algierii w maju 1996 r.
zamordowano 7 zakonników tra-
pistów. Ich jedyną winą była mo-
dlitwa o pojednanie katolików
i muzułmanów.

Podobnie trudny los mają
chrześcijanie w Syrii i w Iraku.
Chrześcijanie są więzieni, tortu-
rowani i deportowani z kraju.
Chrześcijanom trudno znaleźć
pracę, a nawróconych na chrze-
ścijaństwo muzułmanów traktu-
je się jako zdrajców.

W Uzbekistanie literatura
i filmy o tematyce chrześcijań-
skiej są zabronione. W Indonezji
dochodzi do burzenia kościołów,
i tu islamiści są górą. W krajach
azjatyckich, takich jak: Chiny,
Wietnam, Laos i Korea Północ-
na, Kościół jest nadal prześlado-
wany.

W Chinach istnieje Kościół
oficjalny, uznany przez państwo,
ale nie utrzymuje on więzi ze
Stolicą Apostolską, i prześlado-
wany Kościół podziemny, uzna-
jący zwierzchnictwo papieża. Bi-
skupi, kapłani i wierni Kościo-
ła podziemnego poddawani są
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represjom i prześladowaniu. Bi-
skupów i księży za odprawianie
po kryjomu Mszy św. skazuje
się na wieloletnie kary w naj-
cięższych obozach pracy. Prote-
stanci w Chinach nie są prze-
śladowani, poza małymi wyjąt-
kami. W chińskich więzieniach
jest więcej chrześcijan niż w ja-
kimkolwiek kraju.

Władze Wietnamu objęły cał-
kowitą kontrolę nad życiem re-
ligijnym chrześcijan. Pismo św.
należące do obywateli czy tury-
stów jest rutynowo konfiskowa-
ne.

W Laosie kilka miesięcy temu
rząd wydał zakaz wyznawania

religii za wyjątkiem buddyzmu
i animizmu. Zarządził sporzą-
dzenie list tych, którzy wierzą
w Chrystusa.

Dochodzą do nas szokujące
wieści, jak np. o młodym mu-
zułmaninie w Pakistanie, który
zamordował własną siostrę, bo
przyjęła chrzest.

Aktualna jest więc i dziś mo-
dlitwa za prześladowany Kościół
w wielu krajach Afryki, Azji
i Oceanii. Organizacje międzyna-
rodowe różnymi sposobami usi-
łują stać w obronie prześladowa-
nych za przekonania religijne.

ks. E. Szymański

AKTUALNOŚCI GMINNE

22 maja odbyła się trzecia
w tym roku sesja Rady Gmi-
ny. Omówiono na niej między
innymi następujące sprawy:

1. Przewodniczący RG LZS –
Wiesław Kempa i dyr. GOK-
SiR – Lidia Orzechowska, poin-
formowali radnych o działalno-
ści sportowej na terenie gminy,
a szczególnie o wydatkach na
zespoły piłki nożnej, uczestni-
czące w rozgrywkach ligowych
klasy A i B oraz trampkarzy.
Celem dyskusji było wypracowa-
nie jasnych i zdrowych zasad
finansowania z budżetu gminy

drużyn piłkarskich. Temat wy-
wołał gorące spory i ostatecz-
nie ustalono, że należy zorgani-
zować spotkanie prezesów LZS
z przedstawicielami RG LZS i Za-
rządu Gminy, na którym wypra-
cuje się zasady mające wejść
w życie od nowego sezonu pił-
karskiego.

2. Podjęto uchwałę o przeznacze-
niu pieniędzy z nadwyżki budże-
towej za 1997 rok na dofinanso-
wanie letniego wypoczynku dzie-
ci z najuboższych rodzin, orga-
nizowanego przez parafię Posto-
łowo, parafię Godziszewo oraz
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GOPS w Trąbkach Wielkich przy
współpracy z Caritasem.

3. Podjęto uchwałę o nieod-
płatnym przejęciu przez gmi-
nę od Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa nieruchomości
i urządzeń infrastruktury wiej-
skiej (np. kotłownie, hydrofor-
nie, kanalizacje, świetlice, ulice
osiedlowe) pozostałych po byłych
PGR.

4. Ustalono udział mieszkań-
ców Postołowa w kosztach bu-
dowy wodociągu w kwocie 1500
zł od każdego przyłącza, przy
czym całkowity koszt budowy
planowanej do realizacji w la-
tach 1998 –1999 szacowany jest
na 400 tys. zł.

5. Zwiększono opłatę za korzy-
stanie z przedszkola w Trąbkach
Wielkich z 30 na 35 zł mie-
sięcznie od dziecka, począwszy
od 1 września 98 r. Utrzyma-
no w mocy zasadę, że na każ-
de kolejne dziecko z tej samej
rodziny, uczęszczające jednocze-
śnie do przedszkola, opłata jest
niższa o 50 %.

6. Wstępnie postanowiono prze-
dłużyć pełnienie funkcji dyrekto-
ra szkoły podstawowej na kolejne
5 lat następującym osobom:
� Halinie Podolskiej – dyr. SP

w Kłodawie,
� Kazimierze Kozak – dyr. SP

w Czerniewie,

� Zofii Szymańskiej – dyr. SP
w Mierzeszynie,

� Mariuszowi Paradeckiemu –
dyr. SP w Trąbkach Wielkich.
Natomiast ze względu na ne-

gatywną opinię Rady Pedago-
gicznej, wystawioną obecnej dyr.
SP w Sobowidzu, pani Barbarze
Harbul, postanowiono warunko-
wo przedłużyć jej kadencję o 1
rok. Jeżeli ta propozycja nie uzy-
ska akceptacji Rady Pedagogicz-
nej, na kolejnej sesji radni podej-
mą decyzję o przeprowadzeniu
konkursu na to stanowisko.

***
23 maja na stadionie w Trąb-

kach Wielkich odbyły się III
Otwarte Mistrzostwa Wybrzeża
Weteranów Lekkiej Atletyki. Za-
wody te zorganizował Klub Wete-
rana LA przy współpracy Okrę-
gowego Związku LA w Gdańsku
i GOKSiR w Trąbkach Wiel-
kich. Klub Weterana LA obcho-
dzi w tym roku 20-lecie dzia-
łalności, a jednym z aktywnych
jego działaczy jest Sylwester Ma-
liszewski.

Na zawody przybyło 90 spor-
towców z całej Polski, w tym
5 byłych olimpijczyków: Berna-
deta Blechacz, Jarosława Jóź-
wiakowska, Lech Boguszewicz,
Kazimierz Kropidłowski i Kazi-
mierz Zimny. Gościem imprezy
był poseł ziemi gdańskiej Jan
Kulas. Olimpijczycy, poza ry-
walizacją sportową, spotkali się
z uczniami szkół podstawowych
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Brązowy medal w biegu na 100 m zdobyła Gabriela Ziemian z Trąbek Wielkich.

z terenu gminy. Dla naszych
dzieci spotkanie i rozmowy ze
słynnymi sportowcami, to nie
tylko lekcja historii, ale też do-
skonała okazja do popularyzacji
sportu.

Oficjalne otwarcie mistrzostw
poprzedziło zapalenie znicza
przez najstarszego uczestnika
zawodów. Rywalizacja odbywała
się na bieżni, skoczni i rzut-
niach, a ciekawostką było roze-
granie, po raz pierwszy na na-
szym stadionie, konkursu w rzu-
cie młotem, w trakcie które-
go ustanowiony został rekord
Polski weteranów. Ponieważ po-
goda dopisała, a organizatorzy

i sędziowie sprawnie prowadzi-
li zawody, nikt na stadionie się
nie nudził, w wolnych chwilach
korzystając z kuchni polowej,
serwującej smaczną grochówkę
i kiełbaski na gorąco. Zwycięz-
cy w poszczególnych konkuren-
cjach otrzymali medale, puchary
i pamiątkowe dyplomy. Należy
podkreślić, że wśród nich by-
li również mieszkańcy naszej
gminy: Marcin Masa (złoty me-
dal w biegu na 100 m), Sylwe-
ster Maliszewski (srebrny medal
w pchnięciu kulą) oraz Gabriela
Ziemian (brązowy medal w biegu
na 100 m).

16



Po zawodach uczestnicy udali
się do „Gawry”, gdzie przy ogni-
sku i pieczonym prosiaku mi-
ło spędzili popołudnie. Na ręce
Sylwestra Maliszewskiego, głów-
nego organizatora mistrzostw,
spłynęło bardzo wiele gratula-
cji i podziękowań za wzoro-
wo przygotowaną i przeprowa-
dzoną imprezę. W planach na
przyszłość poważnie mówiło się
o organizacji w Trąbkach Wiel-
kich cyklicznych zawodów lek-
koatletycznych dla weteranów,
proponując nadanie im imienia
Jana Kielasa, niedawno zmar-
łego olimpijczyka, urodzonego
w Demlinie gm. Skarszewy. Za-
wody takie na pewno byłyby
wyróżnieniem, ale również do-
skonałą promocją gminy, tym
bardziej, że zawodnicy z naszej
gminy uczestniczą w zawodach
w całym kraju, zdobywając na-
wet medale na Mistrzostwach
Polski Weteranów.

***
25 maja na stadionie w Trąb-

kach Wielkich odbył się tur-
niej finałowy woj. gdańskiego na
1998 rok z cyklu „Piłkarska ka-
dra czeka”. Wzięły w nim udział
4 najlepsze zespoły z rozgrywek
eliminacyjnych. Pierwsze miej-
sce w turnieju finałowym i awans
do dalszych rozgrywek wywal-
czyła drużyna z Gniewa. Kolejne
miejsca zajęły zespoły z Kolbud,
Żelistrzewa i Cedrów Małych.

W rozgrywkach tych uczestniczą
chłopcy ze szkół podstawowych.

***
29 maja w Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Trąbkach Wielkich
odbył się IV Konkurs Recyta-
cji Poezji Zygmunta Bukowskie-
go. Eliminacje przeprowadziły
wszystkie szkoły z terenu gmi-
ny, a do konkursu finałowego
zakwalifikowało się 21 uczniów
z siedmiu szkół. Każdy wyko-
nawca recytował trzy wiersze,
w tym jeden obowiązkowy z naj-
nowszego zbioru poety, zatytuło-
wanego „W twórczym żniwie”.

Do jury konkursu zaproszo-
no dwie nauczycielki z Pszczółek
oraz przedstawicielkę biblioteki
z Pruszcza Gdańskiego. Konkurs
stał na wysokim poziomie, mimo
olbrzymiej tremy wykonawców,
którzy występowali przed auto-
rem wierszy Z. Bukowskim, ks.
Gerardem Borysem z Mierze-
szyna, nauczycielami ze swoich
szkół, przedstawicielami Rady
Gminy i pozostałymi uczestni-
kami konkursu. Jury, po długiej
naradzie, postanowiło przyznać
następujące nagrody i wyróżnie-
nia:
� I miejsce: Weronika Kornatow-

ska ze SP w Warczu,
� II miejsce: Anna Błaszczak ze

SP w Sobowidzu,
� III miejsce: Żaneta Janiszew-

ska ze SP w Trąbkach Wiel-
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Uczestnicy konkursu z autorem wierszy, Zygmuntem Bukowskim (w środku
z kwiatami).

kich.
� Wyróżnienia otrzymali: Kin-

ga Kotula ze SP w Trąbkach
Wielkich, Paweł Megger ze SP
w Czerniewie i Marta Oroń ze
SP w Sobowidzu.
Za trzy pierwszy miejsca przy-

znano nagrody pieniężne, album
rzeźb Zygmunta Bukowskiego
pt. „Malowane dłutem” oraz
tomik jego poezji. Po wręcze-
niu nagród głos zabrał autor
wierszy, który serdecznie podzię-
kował wykonawcom za piękne
interpretacje, a organizatorom
i członkom jury za wspaniale
przeprowadzony konkurs.

***

2 czerwca odbyła się IV sesja
Rady Gminy, na której omawia-
no wyłącznie kwestie powierze-
nia stanowisk dyrektorom szkół
podstawowych na następną ka-
dencję. Zgodnie z ustaleniami
z III sesji, podjęto uchwały
w sprawie przedłużenia powie-
rzenia stanowiska dyrektora na
5-letnią kadencję w szkołach
w Czerniewie, Kłodawie, Mie-
rzeszynie i Trąbkach Wielkich.

W związku z sytuacją zaist-
niałą w SP w Sobowidzu, Rada
Gminy podjęła uchwałę o przy-
stąpieniu do konkursu na stano-
wisko dyrektora w tej szkole.

***
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6 czerwca na nowej scenie
stadionu w Trąbkach Wielkich
odbył się III Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej Szkół
Podstawowych Gminy Trąbki
Wielkie, którego organizatorem
jest GOKSiR przy współpracy
nauczyciela muzyki ze Szkoły
Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich Janusza Beyera. W festi-
walu wzięło udział 40 dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych,
gdzie wcześniej odbyły się elimi-
nacje. Podkłady muzyczne dla
wykonawców przygotował Ja-
nusz Beyer, a sprzęt nagłaśnia-
jący użyczyła firma BOX. Ju-
ry konkursu stanowili studenci
Akademii Muzycznej z Gdań-

Uczestnicy festiwalu piosenki szkolnej i młodzieżowej.

ska, zaproszeni przez Janusza
Beyera. Przy sprzyjającej pogo-
dzie konkurs przebiegał spraw-
nie dzięki zaangażowaniu licznej
grupy organizatorów.

Laureatami tegorocznego fe-
stiwalu zostali:
W grupie dzieci kl. I-III:
� I miejsce: Kasia Keler z Trąbek

Wielkich,
� II miejsce: Marta Kulwikow-

ska z Trąbek Wielkich,
� III miejsce: Marta Idem z So-

bowidza.
W grupie dzieci z kl. IV-VI:
� I miejsce: Weronika Kornatow-

ska z Warcza,
� II miejsce: Marek Fryc z Kło-

dawy,
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Moment poświęcenia wozu strażackiego w uroczystość Bożego Ciała.

� III miejsce: Ewelina Wojtas
z Trąbek Wielkich.

W grupie dzieci z kl. VII-VIII:
� I miejsce: Darek Adamczak

z Kłodawy,
� II miejsce: Natalia Niemczyk

z Warcza,
� III miejsce: Żaneta Janiszew-

ska z Trąbek Wielkich.
W przerwie konkursu publiczno-
ści zaprezentowały się dzieci gra-
jące w zespole fletowym i zespo-
le elektronicznych instrumen-
tów klawiszowych, które prowa-
dzi p. Janusz Beyer.

Równocześnie z festiwalem
na stadionie przeprowadzono
szereg gier i zabaw w związ-
ku z obchodzonym 1 czerwca
Dniem Dziecka.

***

11 czerwca, na zakończenie
procesji Bożego Ciała do 4 ołta-
rzy, przed ostatnim z nich usytu-
owanym przy Urzędzie Gminy,
ks. proboszcz Edward Szymań-
ski dokonał poświęcenia niedaw-
no zakupionego wozu bojowego
jednostki OSP z Trąbek Wiel-
kich. W procesji uczestniczyli
prawie wszyscy strażacy z tej
jednostki z pocztem sztandaro-
wym na czele i niedawno zało-
żoną drużyną młodzieżową. Po
poświęceniu wozu ks. proboszcz
życzył strażakom, aby nowy po-
jazd służył im i mieszkańcom
przez wiele lat w ratowaniu mie-
nia, a nieraz i życia.

***
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13 czerwca w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Trąbkach Wielkich
50-lecie związku małżeńskiego
obchodzili państwo Anna i Anto-
ni Drawz z Kaczek. Z tej okazji
z rąk wójta otrzymali medale
„Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” przyznane przez prezyden-
ta RP wraz z listem gratulacyj-
nym. Od władz gminnych i kie-
rownika USC jubilaci otrzymali
pamiątkowy dyplom, upominek
rzeczowy, bukiet czerwonych róż
i życzenia wszelkiej pomyślności.
Przy lampce szampana i muzyce
wspominano minione lata. Pań-
stwo Anna i Antoni wychowali
troje dzieci i doczekali się 5 wnu-
ków i 2 prawnuków. Od kilku
już lat są na emeryturze. Redak-
cja również składa Szanownym
Jubilatom najlepsze życzenia.

***
Na 20-lecie twórczej działal-

ności artystycznej poety i rzeź-
biarza Zygmunta Bukowskiego
z Mierzeszyna, staraniem arty-
sty, przy pomocy finansowej i rze-
czowej wielu instytucji i spon-
sorów (bardzo znaczący wkład
finansowy wniosła Rada Gmi-
ny Trąbki Wielkie), wydany zo-
stał album rzeźb pt. „Malowane
dłutem”. Album zawiera ponad
60 fotografii, przedstawiających
część prac rzeźbiarskich arty-
sty. Niestety, znaczna część jego
prac jest poza granicami kraju,
dlatego brak ich dokumentacji

fotograficznej w tym albumie.
Wydanie opracowano bardzo sta-
rannie na papierze kredowym,
w znacznej części w kolorze, tak
więc album ten jest nie tylko
dokumentem dokonań rzeźbiar-
skich Zygmunta Bukowskiego,
ale i ozdobą każdego księgo-
zbioru. Serdecznie polecamy za-
poznanie się z tym albumem
i ewentualne jego nabycie, cho-
ciaż mogą być z tym problemy, bo
nakład wynosi tylko 1000 egz.,
a chętnych do jego posiadania
jest bardzo wielu.

***

Wzorem kilku ostatnich lat,
Zarząd Gminy ufundował nagro-
dy dla najlepszych absolwentów
szkół podstawowych. W tym ro-
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ku nagrodą jest książka zatytu-
łowana „Ja – człowiek” oraz oko-
licznościowy dyplom. Upominki
te zostały wręczone przez przed-
stawicieli Zarządu Gminy, którzy
uczestniczyli w uroczystościach
zakończenia nauki w szkole pod-
stawowej w dniu 17 czerwca.

Poniżej przedstawiamy na-
zwiska najlepszych absolwentów
w poszczególnych szkołach, któ-
rym Zarząd Gminy przyznał na-
grody.
Trąbki Wielkie: Edyta Rogall,
Piotr Andrzejewski, Piotr Ku-
jach, Agnieszka Preuss, Agniesz-
ka Karcz, Ksenia Markowa;

SP Drzewina: Michał Masło-
wiecki, Anna Urban;
SP Sobowidz: Adam Kleczew-
ski, Rafał Jasiński, Janusz Bu-
rzyński, Stanisław Świętorecki,
Monika Gręda, Anna Pawlukie-
wicz;
SP Czerniewo: Jadwiga Pawe-
lec, Małgorzata Kowalczyk, Do-
rota Groszek;
SP Kłodawa: Radosław Figura,
Daniel Sadoch;
SP Mierzeszyn: Piotr Lorenc,
Ewa Pieczykolan, Barbara Soły-
ga.

S. D.

Bieżący stan prac przy budowie banku w Trąbkach Wielkich.
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 24 maja br.
odbyło się kolejne robocze po-
siedzenia Rady Duszpasterskiej,
w którym uczestniczyło 18 z 25
członków Rady.

Na początku już tradycyjnie
ks. proboszcz E. Szymański po-
witał wszystkich obecnych i po-
dziękował za ich udział w po-
siedzeniu. Jednocześnie wyraził
swoje zaniepokojenie nieobecny-
mi, szczególnie tymi, których
nie było po raz kolejny. Następ-
nie ks. proboszcz przypomniał
w krótkim streszczeniu tema-
ty ostatniego posiedzenia z 22
lutego br., m. in. ufundowanie
żyrandoli, nagłośnienia na ze-
wnątrz kościoła i dalszą wymia-
nę stropu nad salkami kateche-
tycznymi. Ustosunkowując się
do poruszonych zadań stwier-
dził, że ich realizacja przebiega
zgodnie z planem i raczej nie
trzeba się obawiać o ich za-
kończenie w określonym termi-
nie. Ksiądz poruszył też różne
inne bieżące sprawy jak: usta-
wienie krzyża na skrzyżowaniu
w Kleszczewie oraz w najbliż-
szym czasie ustawienie podob-
nego znaku na nowym osiedlu
w Trąbkach Wielkich. W dysku-
sji sporo czasu poświęcono na
temat chodnika na cmentarzu,

który w tym roku powinien po-
wstać oraz drugiego śmietnika
w tylnej części cmentarza na
przyszłość. Ksiądz zasygnalizo-
wał także obawę dotyczącą obsu-
wania się muru przykościelnego
wzdłuż chodnika od bramy ko-
ścioła w kierunku poczty, który
po ostatnim obniżeniu chodnika
nie ma pewnego oparcia.

W trakcie dyskusji nad spra-
wami bieżącymi ks. dziekan za-
proponował poszerzenie Rady
Parafialnej o kilka pań dzia-
łających na rzecz Kościoła, aby
w Radzie znalazła się chociaż jed-
na przedstawicielka z każdej wsi
naszej parafii. W uzasadnieniu
ksiądz podkreślił bardzo ważną
rolę jaką spełniają kobiety w ży-
ciu Kościoła. Propozycja księdza
otrzymała pełne poparcie Rady.

Kolejnym tematem posiedze-
nia było omówienie procesji Bo-
żego Ciała. Szczegóły były poda-
ne w trakcie niedzielnych ogło-
szeń parafialnych. Uzgodniono,
że procesja będzie przebiegać
wzorem roku ubiegłego. W cza-
sie omawiania tego tematu padła
propozycja, aby ołtarze na dro-
dze procesyjnej przygotowywały
poszczególne wioski przy pomo-
cy właścicieli posesji, ponieważ
jest to sprawa całej wspólnoty
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parafialnej, a nie tylko poje-
dynczych rodzin. Na to posie-
dzenie Rady został zaproszony
ks. kleryk Dominik Cichy, któ-
ry kończył praktykę w naszej
parafii. W obecności Rady ks.
E. Szymański podziękował mu
za współpracę i gorliwe wypeł-
nianie obowiązków, życząc jedno-
cześnie wielu łask Bożych – wy-
trwałości i doczekania święceń
kapłańskich. W imieniu Rady
podziękowania i życzenia złożył
przew. Rady J. Sroka, wręcza-
jąc mu wiązankę kwiatów jako
symbol naszej wdzięczności.

Ks. kleryk Dominik ze wzru-
szeniem podziękował wszystkim,
których spotkał w naszej parafii

uznając, że ta praktyka była dla
niego dobrą szkołą umocnienia
wiary na drodze, którą obrał. Za-
pewniał, że w swoich modlitwach
będzie wspominał naszą życzli-
wość, ale i prosił także o modli-
twę w jego intencji. Na zakończe-
nie wspomniał, że pragnie przy-
jeżdżać przed Tron naszej Matki
Trąbkowskiej, by prosić za jej
pośrednictwem o łaski wytrwa-
nia w powołaniu. W tej miłej
i życzliwej atmosferze w mo-
dlitwie zostało zakończone to
spotkanie, Następne spotkanie
Rady ustalono na czas przed
odpustem parafialnym.

J. Sroka

POEZJA

Gminne świątki

Figurki świątki stoją tu w gminie
Każda mówiąca o swym artyście
Czasie co rzeźbił w swej godzinie
Na nich zostawił ślad oczywiście
Tańczyły po nich różności aury
Lecz one stoją, nie zamarły
Wtopione w pejzaż, pokolenia
Żyją tu z nami jak ta ziemia.

Jan Orczykowski
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Matkę Bożą

Trąbki Wielkie – Lipiec

1. Henryk Krause
2. Jan Keler
3. Jan Wysota
4. Ryszard Reimus
5. Brunon Rogall
6. Günter Rogall
7. Mieczysław Budnik
8. Andrzej Szymikowski
9. Tadeusz Zalewski

10. Wiesław Bąk
11. Paweł Zalewski
12. Helena Kinder
13. Stanisław Niedźwiecki
14. Leszek Głowacki

Szymon Krause
15. Roman Tysler

Andrzej Tysler
16. Andrzej Gorzyński

17. Jurgen Tucholski
Dariusz Tucholski

18. Andrzej Wojewódka
19. Dariusz Sanik
20. Stanisław Jasiński

Tomasz Jasiński
21. Witold Żagiell
22. Jerzy Karpiński
23. Henryk Matuszkiewicz
24. Wiesław Matuszkiewicz
25. Marek Kwiatkowski
26. Stanisław Trochimiuk
27. Janusz Tiborski
28. Marek Stefańczyk
29. Szczepan Głowacki
30. Kazimierz Cieszyński
31. Jerzy Gralak

Uwaga:

1. Rodzina mająca Obraz przynosi go do kościoła na wieczorną Mszę
św. Po Mszy św. zabiera go rodzina zapraszająca Matkę Bożą.

2. Członkowie rodziny przyjmują w tym dniu Komunię św., a jeśli
potrzeba, korzystają z sakramentu pokuty, by godnie, radośnie
i z czystym sercem przyjąć Bożą Matkę.

3. Proszę nie stawiać świec bezpośrednio przed Obrazem i nie
przypinać ozdób do Obrazu.

4. Msza św. dla rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej w lipcu będzie
w sobotę, 1 sierpnia o godz. 1800. Wówczas można na tacę złożyć
skromną ofiarę na Mszę św. dziękczynną i nabyć oprawiony obrazek
Matki Bożej Trąbkowskiej w cenie 10 zł. Również codziennie można
go nabyć w zakrystii.

5. Na ustaloną godzinę (około godz. 2100) do rodziny mającej Obraz
przybędzie kapłan na modlitwę wieczorną, połączoną z Apelem
Jasnogórskim.
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SZKOŁA TO NASZ DRUGI RODZINNY DOM

Pierwszego września 1997 r.
uroczystą Mszą św. z udziałem
nauczycieli i uczniów, także tych
najmłodszych – z „zerówki”, roz-
poczęliśmy nowy rok szkolny,
a 17 (klasy ósme) i 19 czerwca
uroczyście go zakończyliśmy.

Dziękujemy Panu Jezusowi
za zdobytą wiedzę, za sakra-
ment Eucharystii klas drugich,
za sakrament bierzmowania, do
którego przystąpiły klasy siódme
i ósme. Dziękujemy Panu Jezu-
sowi za dobrych rodziców zatro-
skanych o wychowanie dzieci.
Dziękujemy za gorliwych na-
uczycieli i wychowawców, któ-
rych Pan postawił na drodze
życia dzieci, by z pełnym po-
święceniem i oddaniem służyli
dziatwie w kształtowaniu ich
umysłów i serc. Dziękujemy pa-
niom katechetkom za trud bu-
dowania wiary i miłości do Boga
i ludzi w dziecięcych sercach.

Jakże zmieniła się korzyst-
nie współpraca szkoły i Kościo-
ła w naszej parafii. Dziękuję
w imieniu chorych paniom dy-
rektorkom szkół w Ełganowie
i Czerniewie za życzliwą zgodę
na odprawianie w szkole kil-
ka razy w roku Mszy św. dla
chorych. Ilu ludzi zgromadziło
się w minionym roku w szko-
le w Czerniewie na Mszy św.

podczas powitania i pożegnania
Matki Bożej nawiedzającej ro-
dziny. Pierwszy raz w dziejach
szkoły odbyła się tam Pasterka,
a w Wielkim Poście w Środę
Popielcową Msza św. z posypa-
niem głów popiołem. Od wielu
lat, dzięki inicjatywie pana dy-
rektora, Dni Szkoły w Trąbkach
Wielkich łączą się z uroczystą
Mszą św. z udziałem Polonii
gdańskiej. Do tradycji już należą
szkolne jasełka.

Dziękuję serdecznie wszyst-
kim nauczycielom za życzli-
wą współpracę, za modlitewny
udział we Mszy św. w Dniu
Nauczyciela, za wspólny opła-
tek, za udział w rekolekcjach
dla nauczycieli. Dziękuję dyrek-
cjom szkół za wyrozumiałość wo-
bec moich niedociągnięć. Szcze-
gólne podziękowania kieruję do
pań katechetek za bezpośrednią
współpracę w religijnym kształ-
towaniu młodych parafian. Dzię-
kuję panom kierowcom i pracow-
nikom administracyjnym w po-
szczególnych szkołach.

Życzę miłych, szczęśliwych,
bo przecież zasłużonych, waka-
cji.

ks. E. Szymański
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INTENCJE MSZY ŚW. Lipiec 1998

1. Za śp. Józefa Świeczkow-
skiego oraz za śp. Waleskę
Starosta

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne w parafii – z róży
św. Teresy od Dz. Jezus –
p. Lewandowskiej

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy pa-
rafian – z róży św. Franciszka
– p. Kielas

4. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Jadwigi – p. Papis

5. Za śp. Pawła Formellę,
godz. 700

Za śp. Weronikę i Bolesława
Chmielewskich, godz. 830

Za śp. Tomasza Sławińskiego
i za zmarłych z rodziny
Sławińskich, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

6. Za śp. Helenę Niemczyk
7. Za zmarłych z rodziny

Szmyczek
8. Za śp. Józefa Rodę oraz za

śp. Martę i Józefa Zawickich
9. Za śp. Mieczysława Bławat

10. Za śp. Józefa Bachusz i za
zmarłych z rodziny Bachusz

11. Za śp. Jana Hendrych, w 27.
rocznicę śmierci

12. Za śp. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 700

Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 830

Za śp. Annę, Franciszka,
Zygmunta i Brunona
z rodziny Suss, godz. 1100

13. Za śp. Danutę, Martę
i Bernarda Lewańczyków

14. Za śp. Władysława i Henryka
Dąbrowskich

15. Za zmarłych z rodzin
Orlikowskich i Salewskich

16. Za śp. Alojzego Ptach
17. Za śp. Alfreda Karassek
18. Za śp. Urszulę, Stanisławę,

Willego z rodziny Salewskich
oraz za śp. Marię Plicht

19. Za śp. Annę Sokołowską,
godz. 700

Za śp. Jana Karnat, godz. 830

Dziękczynna z intencji
rodziny Madejskich oraz
za zmarłych z rodziny
Gumińskich i Makurat,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

20. W pewnej intencji, z intencji
p. Kisickiej

21. Za śp. Jadwigę Laskowską
22. Za śp. Pawła i Helenę

Lewandowskich
23. Za śp. Tomasza, Eckharta,

Klarę, Franciszka, Karola
i Cecylię z rodziny
Sławińskich

24. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich oraz za
śp. Ignacego Olszewskiego
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25. Za śp. Jakuba Czerw
26. Za śp. Annę i Pawła

Sulewskich, godz. 700

Za śp. Helenę Szymczyk
i za śp. Czesława Bujak
oraz za zmarłych z rodzin
Szymczyków i Oroniów,
godz. 830

Za parafian, godz. 1100

27. Za śp. Tadeusza Dudek
28. Za śp. Jana Karnath
29. Dziękczynna
30. Za śp. Piotra Wilka oraz za

zmarłych z rodziny Wilków
31. Za śp. Ignacego Olszewskiego

ROCZNICE

6 lipca I rocznicę sakramentu chrztu obchodzą:

Karina Kinga Brzózka, Kleszczewo Wielkie
Nikolina Karolina Konieczna, Trąbki Wielkie

Rocznice sakramentu małżeństwa:

10 lipca: 5 rocznica sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Adama
Brembor
23 lipca: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Zbigniewa
Lorkowskich
30 lipca: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty i Jana
Sieniek

19 czerwca br. w Katedrze Oliwskiej z rąk Arcybiskupa
Metropolity Gdańskiego otrzymał święcenia diakonatu Do-
minik Cichy, który w naszej parafii pełnił praktykę kleryka.
Wdzięczni za jego gorliwość i zaangażowanie, którymi zdo-
był nasze serca, życzymy mu wytrwania w powołaniu. Za
przyczyną Matki Bożej Trąbkowskiej modlimy się za niego,
aby napełniony Duchem Świętym wzrastał i doskonalił się
na drodze ku pełnemu kapłaństwu.
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