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ŚWIĘTA PASCHALNE

Czym jest niedziela dla całego
tygodnia, tym jest Niedziela Wielka-
nocna dla wszystkich niedziel całego
roku.

Święto Paschy jest kontynuacją
pamiątki wyjścia Izraelitów pod wo-
dzą Mojżesza z niewoli egipskiej do
Ziemi Obiecanej.

Pascha znaczy przejście. Chry-
stus swoją męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem, nadał temu świętu
nową treść. To On przeprowadza
nas z niewoli grzechu do życia w ła-
sce uświęcającej. Święto naszego
odkupienia zbiega się w czasie ze
świętem żydowskiej paschy. W dzień
przed Paschą (piątek), Pan Jezus
umarł na krzyżu za nasze grzechy.
Natomiast po zakończeniu święta
paschalnego w poranek niedzielny
powstał z martwych. My chrześcija-
nie celebrujemy to wydarzenie jako
największe dzieło zbawcze Chrystu-
sa.

Paschę Chrystusa, czyli Jego
zmartwychwstanie – przejście ze
śmierci do życia, poprzedza Tridu-
um Sacrum, czyli Trzy Dni Święte.
Są to: Wielki Czwartek, Wielki Pią-
tek i Wielka Sobota. Kościół obcho-
dzi uroczyście Paschę przez 50 dni
do Niedzieli Zesłania Ducha Święte-
go. Świętowanie Paschy rozpoczyna
się w Kościele uroczystą Mszą świę-
tą Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek, w której wspominamy
pamiątkę ustanowienia Najświęt-
szego Sakramentu i sakramentu
kapłaństwa. We Mszy św. Wieczerzy

Pańskiej powinna uczestniczyć cała
wspólnota parafialna, dziękując Pa-
nu Jezusowi za dar Eucharystii, za
to, że pozostał z nami pod postacia-
mi chleba i wina, „po wszystkie dni,
aż do skończenia świata”. Pod tymi
postaciami jest naszym pokarmem
na drogę do życia wiecznego.

Drugi święty dzień, to Wielki
Piątek. Dzień, w którym umarł
Chrystus, składając Ojcu Niebie-
skiemu siebie w ofierze przebła-
galnej za nasze grzechy. Czwarta
prawda wiary przypomina nam to
w słowach: „Syn Boży stał się czło-
wiekiem i umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia”. Wielki Piątek
to dzień powagi, dzień wdzięczności
Bogu za dar Odkupienia. Wdzięcz-
ność tę wyraża chrześcijanin przez
post i wstrzemięźliwość. Uczestni-
czy w uroczystej adoracji krzyża,
rozważając mękę Pana Jezusa pod-
jętą z miłości dla nas.

Trzecim z wielkich dni świętych
poprzedzających zmartwychwstanie
jest Wielka Sobota. W tym dniu
naszą uwagę kierujemy na Grób
Pański. Trzeba znaleźć czas na
uczczenie Pana Jezusa w grobie. Po
stracie bliskich osób idziemy w za-
dumie na ich grób, miejsce wiecz-
nego spoczynku, by kolejny raz ich
wspomnieć, a w modlitwie wyrazić
im wdzięczność. Jakże nie wyrazić
wdzięczności Chrystusowi przeby-
wającemu w grobie, który z miłości
dla nas oddał życie w ofierze krzyża,
by wysłużyć nam zbawienie.
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Centralnym przeżyciem tego
dnia jest „Wigilia Paschalna”, któ-
ra jest matką wszystkich wigilii:
Podczas liturgii tej wigilii doko-
nuje się uroczystego poświęcenia
światła, którego symbolem jest pas-
chał. Chrystus sam nazwał siebie
„światłością świata”. Z poświęce-
niem światła łączy się śpiew boga-
tego w treści, zbawczego Orędzia
Paschalnego. W pierwotnym Ko-
ściele podczas obchodu Wigilii Pas-
chalnej udzielano chrztu świętego,
do którego kandydaci byli przy-
gotowani w czasie Wielkiego Po-
stu. Przed udzieleniem sakramentu
chrztu odbywa się poświęcenie wo-
dy chrzcielnej. Wszyscy ochrzcze-
ni po poświęceniu wody, odnawia-
ją przyrzeczenia chrzcielne złożone
niegdyś w naszym imieniu przez
rodziców i chrzestnych. Te przy-
rzeczenia dotyczą woli unikania
grzechu i wyrzeczenia się szatana
oraz przywiązań do grzechu. Byśmy
mogli sprostać podjętym przyrze-
czeniom, wzywamy wstawiennictwa
świętych, w śpiewanej litanii do
wszystkich świętych.

W pierwotnym Kościele, po przy-
jęciu chrztu świętego lub odno-
wieniu przyrzeczeń chrzcielnych,
ochrzczeni podczas tej wigilii otrzy-
mywali sakrament bierzmowania,

po czym w uroczystej Mszy św.
przyjmowali Komunię św. Msza św.
kończyła się procesją o świcie, wyra-
żającą radość ze zmartwychwstania
Chrystusa.

Po odnowie liturgii przez Sobór
Watykański II Kościół nawiązuje
do ducha liturgii wigilii Wielkiej
Soboty przeżywanej przez pierw-
szych chrześcijan. Przepisy litur-
giczne stanowią, że cały obchód tej
świętej wigilii powinien odbyć się
w nocy, to znaczy, rozpocząć się po
zachodzie słońca i skończyć przed
niedzielnym świtem uroczystą pro-
cesją rezurekcyjną.

By okazać wierność duchowi li-
turgii wigilii wielkanocnej, po za-
sięgnięciu opinii wiernych, zamie-
rzamy w tym roku rozpocząć wigi-
lię wielkosobotnią o godzinie 22.00
i zakończyć ją uroczystą Mszą św.
Zmartwychwstania Pańskiego z pro-
cesją rezurekcyjną o godz. 24.00.
Przyjdźmy wszyscy ze świecami,
gdyż przy zapalonych świecach od-
nawiamy przyrzeczenia chrzcielne,
a potem ze świecami bierzemy
udział w uroczystej procesji.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Kwiecień 1999

4 kwietnia: Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10, 34a. 37 – 43
Kol 3, 1– 4 lub 1 Kor 5, 6b – 8.
J 20, 1– 9

Nasza wiara opiera się na świadec-
twie ludzi, którzy widzieli Zmar-
twychwstałego Pana. Pokolenia,
które po nas przyjdą, żyć będą
wiarą wyznawaną przez nas i po-
świadczoną naszymi czynami. Św.
Piotr, pierwszy papież, daje świa-
dectwo o zmartwychwstaniu Pana.
Jezus żyje. Kto w Niego wierzy,
będzie żył, a jego grzechy będą
mu odpuszczone. Św. Paweł zachę-
ca nas: „Dążcie do tego co w górze”,
czyli do Chrystusa, którego dziećmi
staliśmy się podczas chrztu święte-
go. Przed Ewangelią w tym dniu
czytana jest piękna „Sekwencja”
podkreślająca radość z powstania
Chrystusa z martwych. Przytoczę
jej urywki:

Niech w święto radosne Paschalnej
Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych
dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy
Pojednał nas z Ojcem i zmył grze-
chów zmazy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze
widziała.
Jam Zmartwychwstałego blask
chwały ujrzała.

. . .

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan
mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Gali-
lea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten
cud prawdziwy
O Królu Zwycięzco, bądź nam miło-
ściwy.

Apostołowie widzieli pusty grób
i Zmartwychwstałego Pana. Grób
bez Jego ciała stał się w pełni zro-
zumiały dopiero po spotkaniu z ży-
wym Chrystusem. Takie spotkanie
było możliwe tylko pod warunkiem,
że serca Apostołów były gotowe do
zobaczenia i uwierzenia. Do tego
uzdolniła ich łaska.

5 kwietnia: Poniedziałek
Wielkanocny

Dz 2, 14. 22 – 32
Mt 28, 8 –15

Zmartwychwstanie Jezusa jest pod-
stawowym wydarzeniem zbawczym.
Na nim opiera się nasza wiara
i nadzieja. Za nasze grzechy odpo-
kutował i umarł Chrystus, a nie
my. Dzień Jego zmartwychwstania
jest pierwszym dniem nowego stwo-
rzenia. On stwarza w nas nowe
serce, które płonie i świeci Jego
nauką. Gdzie On jest, tam winno
być nasze serce. Zmartwychwstanie
Jezusa stanowi centrum kazania
św. Piotra wygłoszanego w dniu Ze-
słania Ducha Świętego. Po śmierci,
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żywego Pana widzieli Apostołowie
i wielu świadków.

Ewangelia przybliża fakt ukaza-
nia się Zmartwychwstałego niewia-
stom przybyłym po szabacie do gro-
bu. Oddały Mu pokłon. Tym gestem
wyraziły wiarę w zmartwychwstałe-
go Chrystusa. Arcykapłani i starsi
ludu czują przed nim lęk i Go niena-
widzą. Wiara i uwielbienie, z jednej
strony, nienawiść i kłamstwo, z dru-
giej – to do dnia dzisiejszego ludzkie
postawy wobec zmartwychwstałego
Chrystusa.

11 kwietnia: Druga Niedziela
Wielkanocna – Niedziela
Miłosierdzia Bożego

Dz 2, 42 – 47
1P 1, 3 – 9
J 20, 19 – 31

Każdą wspólnotę wierzących łączy
wiara w Zmartwychwstałego Pana.
A wiara to: podziw i radość, wdzięcz-
ność i wierność. Żyć wiarą, to stale
walczyć z grzechem.

W Dziejach Apostolskich św. Łu-
kasz kreśli obraz życia pierwszej
wspólnoty chrześcijańskiej w Je-
rozolimie. Trwanie we wspólno-
cie oznaczało, że przebywali razem
i wszystko mieli wspólne. To jak
magnes przyciągało ludzi. W ten
sposób Bóg pomnażał liczbę wierzą-
cych

Św. Piotr kieruje list do chrze-
ścijan w Małej Azji. W nim są słowa
pociechy i zachęty skierowane do
nowo nawróconych z pogaństwa,
a zagrożonych prześladowaniami.

Popularna jest scena z Ewange-
lii, ukazująca zjawienie się Chry-
stusa zmartwychwstałego Aposto-
łom zgromadzonym w Wieczerniku,

podczas nieobecności Tomasza. Gdy
Tomasz był z Apostołami, Chrystus
ukazał mu swoje ręce i bok. Wte-
dy Tomasz wyznał szczerze wiarę
w Chrystusa-Mesjasza. Jezus wy-
powiada błogosławieństwo pod na-
szym adresem: „Błogosławieni, któ-
rzy nie widzieli, a uwierzyli”. Do
takich my się zaliczamy. W zmar-
twychwstaniu i ukazywaniu się Je-
zusa znajdujemy źródło i podstawę
święcenia niedzieli.

18 kwietnia: Trzecia Niedziela
Wielkanocna

Dz 2, 14. 22 – 28
1P 1, 17 – 21
Łk 24, 13 – 35

Radość wielkanocna jest głównym
akordem, którym dźwięczy życie
chrześcijanina. Jezus żyje! A Bóg
nas kocha. Ufajmy! Bądźmy ludźmi
nadziei!

Trzeba było wielkiej odwagi, by
w Jerozolimie głosić, że Jezus ży-
je, że od Niego zależy zbawienie
wszystkich ludzi. Pierwszym, który
krótko po śmierci Pana Jezusa od-
ważył się głosić taką naukę, był św.
Piotr. Ludzie, którzy byli świadka-
mi śmierci krzyżowej Jezusa, dają
wiarę słowu św. Piotra i proszą
o chrzest.

Śmierć na krzyżu jest ceną na-
szego odkupienia. Od chrztu św. mo-
żemy Boga nazywać naszym Ojcem.
Nie mamy jednak prawa nadużywać
tego tytułu. Skoro Bóg jest święty,
wymaga świętości od swoich dzieci
– od nas.

Jezus zmartwychwstały daje się
poznać uczniom idącym do Emaus
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podczas „łamania chleba”, czyli
w tym geście, który im Jezus przeka-
zał w Wieczerniku, by go powtarzali
na Jego pamiątkę. Mocą tego chle-
ba, który połamał i dał im Jezus,
z pałającym sercem wrócą do Jero-
zolimy, by dać świadectwo, że „Pan
rzeczywiście zmartwychwstał”.

25 kwietnia: Czwarta Niedziela
Wielkanocna

Dz 2, 14a. 36 – 41
1P 2, 20b – 25
J 10, 1–10

Chcemy być chrześcijanami odpo-
wiedzialnymi za wiarę. Nie przyj-
mujemy łatwo głoszonych poglą-
dów. Chcemy argumentów, które
potwierdzą głoszone prawdy. Jezus
przestrzega nas przed fałszywymi
nauczycielami. Na chrzcie św. otrzy-
maliśmy Ducha Świętego. Ducha
rozeznania dobrego i złego. Przez
chrzest św. weszliśmy do Owczarni
Dobrego Pasterza. Trzeba słuchać
Jego głosu i iść za Nim. Jeśli On
mnie prowadzi „choćby przez ciem-
ną dolinę” – zła się nie ulęknę.

Św. Piotr w dniu Zielonych Świąt
wygłasza do zgromadzonych pierw-
sze kazanie misyjne pierwotnego
Kościoła. W nim stwierdza, że na
Chrystusie wypełniły się zapowie-
dzi o Słudze Pańskim. Również
Jego zmartwychwstanie było prze-
powiedziane. Razem z pozostałymi
Apostołami daje świadectwo, że Je-
zus żyje i jest wywyższonym „Pa-
nem i Mesjaszem”. Do Niego trze-
ba się nawrócić. Przez nawrócenie
i chrzest łączymy się z „Pasterzem
i Stróżem dusz naszych”, który wy-
tycza nam drogę od śmierci grzechu
do życia w łasce.

Jezus jest Pasterzem owiec – na-
szym Pasterzem. Jezus jest Bramą
i Pasterzem. Oba porównania spla-
tają się w całość. Żadnej innej drogi
do Boga nie ma poza Jezusem. Kto-
kolwiek w Kościele jest w służbie
Jezusa, Dobrego Pasterza, podlega
Jego osądowi.

ŚWIĘTA

23 kwietnia: Św. Wojciecha
Biskupa i Męczennika

Jedynym świętym o tym imieniu
jest Biskup Męczennik, główny Pa-
tron Czech i Polski. Żył w latach
956 – 997. Jego nauczycielem i wy-
chowawcą był arcybiskup Magde-
burga Adalbert. Podczas bierzmo-
wania Wojciech przyjął imię Adal-
bert i pod takim imieniem czczony
jest w krajach Europy.

W 983 r. został biskupem Pragi.
Po wymordowaniu mu całej rodziny
i spaleniu rodzinnych Libic przez
przeciwników jego rodu, Wojciech
przybył na dwór polskiego księ-
cia Bolesława Chrobrego. Chrobry
przyjął Wojciecha życzliwie i gościn-
nie. Chciał go mieć jako przyszłego
posła i pośrednika w misjach dy-
plomatycznych. Wojciech natomiast
pragnął udać się na misje do pogan.
W 997 roku jako biskup misyjny
wyjechał do Prus (dzisiejsze Ma-
zury), gdzie 23 kwietnia 997 r.
poniósł śmierć męczeńską. Wcze-
śniej, w Wielki Piątek ochrzcił wie-
lu gdańszczan. Stąd nazwano go
chrzcicielem Gdańska.
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W 999 r. papież Sylwester II
ogłosił go świętym, a w 1000 roku
przy jego relikwiach w Gnieźnie od-
był się zjazd monarchów, Ottona III
i Bolesława Chrobrego, na którym
ustanowiono metropolię gnieźnień-
ską niezależną od Niemiec, a zależ-
ną tylko od Stolicy Apostolskiej.

Św. Wojciech jest – obok Matki
Bożej Królowej Polski i św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika –
głównym patronem Polski. Patro-
nuje też Czechom, Prusom, archi-
diecezjom: gdańskiej, gnieźnieńskiej
i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Według tradycji, ciało jego w drodze
do Gniewa spoczęło na wzgórzu ko-
ło Gdańska – stąd nazwa Gdańsk
Św. Wojciech. Pomnikiem tysiąclecia
chrztu Gdańska jest Droga Krzy-
żowa na Wzgórzu św. Wojciecha
i kościół św. Wojciecha w Świbnie
koło Sobieszewa.

WYDARZENIA

Pierwszy czwartek miesiąca,
1 kwietnia jest Wielkim Czwart-
kiem. W tym dniu przed południem
o godz. 10.00 gromadzą się wszy-
scy kapłani archidiecezji w katedrze
w Gdańsku Oliwie i pod przewodnic-
twem ks. arcybiskupa metropolity
i ks. bpa Zygmunta koncelebrują
uroczystą Mszę św. oraz dokonuje
się poświęcenia olejów krzyżma św.
i chorych. Jest to zarazem pamiąt-
ka ustanowienia przez Pana Jezusa
kapłaństwa w Wieczerniku podczas
ostatniej Wieczerzy. Kapłani w tym
dniu obchodzą swoje święto, skła-
dając życzenia księżom biskupom
i sobie nawzajem.

***
Pierwszy piątek miesiąca, 2 kwiet-
nia, jest Wielkim Piątkiem. W tym
dniu w kościołach nie odprawia się
Mszy św. Podczas liturgii wspomina-
my śmierć Pana Jezusa, adorujemy
krzyż i przyjmujemy komunię św.
Spowiedź św. przed pierwszym piąt-
kiem (Wielkim Piątkiem) będzie
dla wszystkich dzieci i dorosłych
w Wielką Środę, podczas rekolekcji
świętych.

W Wielki Piątek o godz. 16.30
grupa teatralna z Warcza przedsta-
wi w naszym Sanktuarium Miste-
rium Męki Pańskiej.

***
Chorym w Trąbkach Wielkich sza-
farze zaniosą Eucharystię w Wiel-
ką Sobotę o godz. 16.00. Nato-
miast chorym w poszczególnych
wioskach w Poniedziałek Wielka-
nocny po 2-giej Mszy św. o godz.
9.30. W Wielką Sobotę przynosimy
do poświęcenia pokarmy, które uro-
czyście spożywamy w gronie rodziny
w Niedzielę Wielkanocną, składając
sobie przy tym życzenia. W po-
święconym jajku i chlebie czcimy
Chrystusa zmartwychwstałego i Eu-
charystycznego. Poświęcenie pokar-
mów jest wyrazem wdzięczności Bo-
gu za dar chleba.

***
W ramach przygotowania do przy-
jazdu Ojca Świętego do Gdań-
ska, w naszym Sanktuarium przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej
Trąbkowskiej rozpoczniemy uroczy-
stą Nowennę w intencji nasze-
go Papieża. Pierwsze nabożeństwo
Nowenny odbędzie się w sobotę,
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10 kwietnia. Nowenna będzie konty-
nuowana przez dziewięć kolejnych
sobót Maryjnych.

Papieżowi zawdzięczamy koro-
nację naszego Cudownego Obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej. Wes-
przyjmy wszyscy modlitwą nowen-
nową Ojca św. w Jego pielgrzymce po
Ojczystej ziemi i w Jego nauczaniu,
które do nas będzie kierował. Niech
w tę Nowennę włączą się wszyscy
uczniowie klas ósmych, dziękując
zarazem Bogu przez Maryję za
8 lat nauki i otrzymany w tym
czasie sakrament Eucharystii, Po-
kuty i Bierzmowania. Zapraszam
do udziału w Nowennie wszyst-
kich czcicieli Matki Najświętszej,
a więc: członków Żywego Różań-
ca i Rycerstwa Niepokalanej; za-
praszam wszystkich ministrantów
z szafarzami Eucharystii na cze-
le; wreszcie wszystkie nasze dzieci
przygotowujące się do I Komunii
św., które od 15 maja dziękować bę-
dą za dar I Komunii św. Oczekuję,
że ta Nowenna będzie skromnym
darem modlitewnym naszej rodziny
parafialnej dla Ojca świętego.

***
We wtorek, 13 kwietnia odbędą się
w naszym Sanktuarium warszta-
ty katechetyczne dla panów i pań
katechizujących dzieci z dekana-
tu Pruszcz Gdański i dekanatu
Wyżyny Gdańskie. Warsztaty kate-
chetyczne rozpoczną się o godzinie
17.00.

***

Godziny modlitwy w czasie
Triduum Sacrum

� godz. 900 – dzieci klas VII i VIII
� godz. 1000 – dzieci klas V i VI

� godz. 1100 – dzieci klas III i IV
(rocznica I Komunii św.)

� godz. 1200 – dzieci klas 0, I i II
(pierwszokomunijne)

� godz. 1400 – róża św. Katarzyny
– p. Keler i róża św. Cecylii –
p. Halba oraz mieszkańcy Czerńca

� godz. 1500 – róża św. Magdaleny
– p. Karcz i róża bł. Jerzego
Matulewicza – p. Czajka oraz
mieszkańcy Czerniewa

� godz. 1600 – róża św. Maksymilia-
na – p. Świerczek i róża św. Marii
Goretti – ksiądz oraz mieszkańcy
Kleszczewa

� godz. 1700 – róża bł. Karoliny
Kózkówny – p. Bębenek i róża św.
Stanisława Biskupa – p. Preuss
oraz mieszkańcy Ełganowa

W Wielką Sobotę

� godz. 1800 – Przymierze Rodzin
oraz nauczyciele

� godz. 1900 – ministranci starsi,
Rada Duszpasterska

� godz. 2000 – młodzież
� godz. 2100 – wszyscy chętni

W Wielką Sobotę
poświęcenie pokarmów

� Ełganowo, szkoła, godz. 930

� Czerniewo, szkoła, godz. 1030

� Kleszczewo, remiza, godz. 1050

� Kleszczewo, u p. Ogórków, godz.
1110

� Trąbki Wielkie, w kościele, godz.
1410, 1510, 1610, 1710

ks. E. Szymański
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JAK KOŚCIÓŁ BĘDZIE OBCHODZIŁ
Wielki Jubileusz roku 2000

Podczas modlitwy Anioł Pański
29 maja 1994 r. Papież, wspomina-
jąc postać kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, wyznał: „Na początku
mojego pontyfikatu powiedział mi
„Skoro Pan Cię powołał, to mu-
sisz wprowadzić Kościół w Trzecie
Tysiąclecie”.

Pomny na prorocze przesłanie
wielkiego Prymasa Tysiąclecia, Oj-
ciec święty listem apostolskim „Ter-
tio millenio adveniente” z 14 li-
stopada 1994 r. nakreślił program
przygotowań do Jubileuszu roku
2000. Natomiast w bulli „Incarma-
tionis Mysterium”, wydanej w dniu
29 listopada 1998 r., wskazuje jak
Kościół przeżyje Wielki Jubileusz
roku 2000.

Papież rozporządza:
„Postanawiam, że Wielki Jubile-

usz Roku 2000 rozpocznie się w noc
Bożego Narodzenia 1999 r. otwar-
ciem Drzwi Świętych w Bazylice św.
Piotra w Watykanie”. Równolegle
Jubileusz rozpocznie się w Jerozoli-
mie i Betlejem oraz w kościołach ka-
tedralnych i konkatedralnych, pod
przewodnictwem biskupa diecezjal-
nego.

Ojciec Święty wskazuje na 3
znaki obchodów jubileuszowych.

Pierwszy to pielgrzymka. Czło-
wiek jest pielgrzymem na tej zie-
mi. Już Izraelici pielgrzymowali do
miasta, w którym była przecho-
wywana arka przymierza albo do
sanktuarium w Betel, gdzie została

wysłuchana modlitwa Anny, matki
Samuela. Także Jezus wraz z Mary-
ją i Józefem udali się jako pielgrzym
do świętego miasta Jeruzalem (Łk
2,41). Pielgrzymka jest symbolem
wędrówki człowieka śladami Odku-
piciela.

Drugi znak to Drzwi Święte.
Symbolizują one przejście z grzechu
do łaski, do której powołany jest
każdy człowiek ochrzczony.

Jezus powiedział: „Ja jestem
bramą” (J 10,7), aby ukazać, że
nikt nie może dojść do Ojca ina-
czej, jak tylko przez Niego. Jest
tylko jedna brama, która prowadzi
człowieka do wspólnoty z Bogiem –
jest nią Jezus. Wskazanie na bra-
mę przypomina, że każdy wierzący
powinien przekroczyć jej próg.

Papież pierwszy przejdzie przez
Święte Drzwi w nocy z 24 na
25 grudnia 1999 r. Przekraczając
ich próg ukaże Kościołowi i świa-
tu Świętą Ewangelię, źródło życia
i nadziei na nadchodzące trzecie
Tysiąclecie.

Trzecim znakiem Jubileuszu jest
odpust. Objawia się w nim pełnia
miłosierdzia Bożego. Papież pisze:
„Postanawiam, aby wszyscy wier-
ni, odpowiednio przygotowani, mo-
gli przez czas trwania Jubileuszu,
korzystać obficie z daru odpustu”
(Bulla nr 10).

Nadto Papież wskazuje cztery
konkretne wymagania, przy pomo-
cy których chce uczcić Wielki Jubi-
leusz.
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Po pierwsze: „Znak oczyszcze-
nia pamięci”. Bulla przynaglająco
prosi, aby „w tym roku miłosier-
dzia, Kościół umocniony świętością
od Boga, uklęknął przed obliczem
Boga i błagał o przebaczenie za daw-
ne i obecne grzechy swoich dzieci
(nr 11). Papież dodaje „Niech nikt
w ciągu tego Roku Jubileuszowego
nie uchyla się od spotkania z Oj-
cem”.

Drugim wymogiem jest zaanga-
żowanie ekumeniczne. Planowane
jest spotkanie wszystkich wyznań
chrześcijańskich.

Trzecim szczególnym znakiem
jest otwarcie oczu i serc na po-
trzeby ludzi żyjących w nędzy. Nie
wolno przypisywać absolutnej war-
tości dobrom ziemskim, bo one nie
są Bogiem. Ziemia należy do Boga,
a dzielenie się jej darami z ludźmi
żyjącymi w nędzy jest wymogiem
sprawiedliwości i służy pokojowi.

Z tym wiąże się i problem zadłu-
żenia krajów ubogich. Zadłużenie
jest szczególną formą narzucania
władzy i poglądów krajom zadłużo-
nym.

Czwartym wymogiem, który od-
ciśnie piętno na Jubileuszu, to pa-
mięć o dawnych i nowych męczenni-
kach. Uroczystości ku czci wszyst-
kich męczenników są przewidzia-
ne na dzień 7 maja w Koloseum.
Ludzie wszystkich warstw społecz-
nych, także w naszym stuleciu, cier-
pieli za wiarę płacąc krwią za przy-
należność do Chrystusa i Kościoła.
Męczeństwo jest „najwymowniej-
szym dowodem prawdziwości wia-
ry” (Bulla nr 13), a także „podziw
dla męczenników niech łączy się
w sercach wiernych z pragnieniem
naśladowania ich przykładu” (Bulla
nr 14).

„Radość jubileuszowa nie była-
by pełna, gdybyśmy nie skierowali
spojrzenia ku Tej (. . .), która zrodzi-
ła dla nas w ciele Syna Bożego (. . .).
Narody nigdy nie przestaną wzywać
Matki miłosierdzia i zawsze będą
się uciekać pod Jej opiekę” (Bulla
nr 14). Ona, która pielgrzymowała
z Józefem i Jezusem do świątyni
jerozolimskiej będzie z pewnością
osłaniać swoją wstawienniczą łaską
wszystkich pielgrzymów w Roku
Jubileuszowym.

Rozporządzenia dotyczące uzyskania odpustu jubileuszowego

1. Odpust jubileuszowy można ofia-
rować za dusze zmarłych.

2. Odpust zupełny można zyskać
tylko raz w ciągu dnia.

3. Po należytym odprawieniu spo-
wiedzi sakramentalnej, można
uzyskiwać przez dłuższy czas
dar odpustu zupełnego, nawet
codziennie, nie przystępując po-
nownie do spowiedzi.

4. Przyjęcie Komunii św. – koniecz-
ne do uzyskania odpustu – winno
być tego dnia w którym chcesz
otrzymać odpust.

5. Warunki uzyskania odpustu ju-
bileuszowego:
– nawiedzenie w Rzymie jed-

nej z Bazylik patriarchalnych,
a w diecezji kościoła katedral-
nego lub innego wskazanego
przez biskupa;
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– uczestniczenie we Mszy św.
w tym kościele lub in-
nym nabożeństwie aprobowa-
nym przez władzę kościelną;

– przyjęcie Komunii św.;
– odmówienie modlitwy: Ojcze

nasz, Wierzę w Boga i w in-
tencji Ojca św. np. Pod Twoją
obronę.

6. Jubileuszowy odpust zupełny bę-
dzie można uzyskać również
przez działania pokutne. Do ta-

kich należy m.in. powstrzyma-
nie się przynajmniej przez jeden
dzień od palenia tytoniu lub pi-
cia napojów alkoholowych oraz
złożenie jałmużny na potrzeby
ubogich.

Powyższe wytyczne wydała Pe-
nitencjaria Apostolska w dniu 29
listopada 1998 r.

ks. E. Szymański

JAM ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ. ALLELUJA!

Dni poprzedzające zmartwych-
wstanie Chrystusa – przebywa 40
dni na pustyni. Już tutaj pokonuje
śmierć, gdyż odsuwa od siebie szata-
na i grzech. To właśnie przebywanie
w samotności, długa i głęboka mo-
dlitwa, obcowanie w ciszy, czerpanie
mocy od Ojca, daje Jezusowi siłę do
wytrwania w tym co Go czeka.

Nienawiść ludzka dokonuje jed-
nak swego dzieła – wszyscy myślą, że
Jezus przegrał, gdyż został zabity na
Krzyżu obok grzeszników; na dopeł-
nienie, grób zamknięto kamieniem,
ustawiając straż na wszelki wypa-
dek. Myślano, że nareszcie pozbyli
się Króla, czy raczej „podżegacza”
i „prowokatora”.

Jednak i to okazało się nie-
prawdą, gdyż mimo wszystko, ciało
złożone w grobie przenika kamień,
znikając, a więc nie tylko duch Je-
zusa „Ojcze w Twoje ręce oddaję
ducha mego”, ale i ciało pokonu-
je kamień unosząc się do góry, do

nieba. Ojciec zesłał na ziemię swo-
ją Wszechpotężną Moc, zabierając
z triumfem ciało swego Syna umi-
łowanego do siebie, do swej chwały
niebiańskiej. Zaiste przepiękne to
świadectwo opieki Ojca – niechaj te-
raz ktokolwiek dotknie Syna mego.
Jam zwyciężył śmierć. Alleluja!

Matka Jego, Maryja – wzór miło-
ści doskonałej, to ta która umiłowała
do końca. Wiernie stoi obok Syna aż
do chwili skonania, nie sprzeciwia
się, ani też nie utrudnia opraw-
com ich poczynań. Jedyne Jej gesty
wskazujące na ogromne cierpienie,
to dłonie złączone w skurczu bólu
i łzy w oczach; w milczeniu, pokor-
nie znosi to, co się musi dokonać.
Wierna i w pełni oddana w miłości
matczynej. Jaki ogromny heroizm
Jej Serca – Królowa Męczenników.

Tutaj możemy dokładnie zrozu-
mieć naszą przynależność do Boga
Ojca, nasze chrześcijaństwo, naszą
niewierność (Apostołowie również
zwątpili). Myślę, że po to winniśmy
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klękać przed krzyżem, obrazem,
brać różaniec do ręki, prosić Bo-
ga Ojca, aby i nas otaczał swoją
przecudowną łaską i mocą. Bóg Ich
nie opuścił, a więc prośmy rów-
nież i my o to, by w każdym
sercu zawsze była żywa nadzieja
zmartwychwstania. Żywa, a więc
wypełniająca się w każdym dniu,
ale również i w wieczności. Niechaj
Chwała Triumfu Zmartwychwstałe-
go stanie się udziałem wielu.

Moc Boga Ojca trwa po dziś
dzień. Nie powinniśmy w to wąt-
pić, gdyż dowodem na to są świę-
ci. Chociażby siostra Faustyna –
dziewczyna wątła, chorowita, od lu-
dzi spotykało ją wiele przykrości,

ciężko pracowała ponad swoje si-
ły fizyczne, od ludzi stojących obok
spotykała ją złośliwość. Gdy już zna-
lazła się w takim stanie umęczenia
fizycznego i psychicznego, poprosiła
„Ojcze zabierz mnie do siebie” –
i tak się stało. W ciszy, po leżącą
w łóżku Faustynę przybyła świetla-
na postać Maryi, zabierając ją do
siebie.

Bóg daje każdemu tyle krzyża,
ile jest w stanie unieść – im większe
cierpienie, tym większe zbawienie;
kogo Bóg miłuje, temu krzyża nie
żałuje – jednak go uszczęśliwia swą
Boską chwałą.

Halina Kanka

WIADOMOŚCI GMINNE

23 lutego odbyła się I sesja
Rady Gminy, w czasie której podjęto
następujące decyzje:
� powołano doraźną komisję ds. do-

konania zmian w statucie gminy
oraz w statutach sołectw;

� dokonano zmian w Gminnej Ko-
misji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – w miejsce
byłych radnych Anny Michalskiej
i Henryka Elmanowskiego powo-
łano Karola Kozaka i Krystiana
Latoszewskiego; komisja ze swego
składu wyłoniła przewodniczące-
go, którym został Karol Kozak;

� podniesiono opłatę za wodę po-
bieraną z wodociągów wiejskich
z 1,00 zł na 1,15 zł za m3 wody;
nowa cena obowiązuje od 1 marca
br.;

� uzupełniono skład Komisji Kul-
tury, Oświaty, Sportu i Zdrowia
o członków spoza Rady: Monikę
Szturo – położną w GOZ w Trąb-
kach Wielkich i Andrzeja Grallę –
pracownika GOKSiR w Trąbkach
Wielkich;

� uzupełniono skład Komisji Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska o osobę
spoza Rady – Andrzeja Dończyka
z Czerniewa, rolnika, delegata do
Izby Rolnej woj. Pomorskiego;

� podjęto uchwałę o przejęciu na
majątek gminy działek i budyn-
ków ośrodków zdrowia w Trąb-
kach Wielkich i Mierzeszynie;

� złożono podziękowania i wręczono
upominki byłym sołtysom: Emilii
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Wręczenie upominków i pamiątkowych dyplomów za wybitne osiągnięcia artystyczne
zespołowi „Conradus”, Paulinie Niemczyk oraz ich opiekunom – państwu Beyerom.

Grzębskiej z Łaguszewa, Urszuli Le-
mańczyk z Pawłowa, Marii Urban
z Sobowidza, Jadwidze Schützmann
z Granicznej Wsi, Adolfowi Okonio-
wi z Gołębiewa Wielkiego, Tade-
uszowi Mundrzyńskiemu z Mierze-
szyna, Andrzejowi Surmie z Ełga-
nowa, Janowi Zielke z Trąbek Wiel-
kich, Brunonowi Wencie z Warcza
i Eugeniuszowi Machnicy z Kłoda-
wy;
� w związku z sukcesami Zespołu

Muzyki Dawnej „Conradus” oraz
Pauliny Niemczyk, o czym pi-
saliśmy w poprzednim numerze
„Kany”, wręczono laureatom i ich
opiekunom pamiątkowe dyplomy
oraz upominki;

� podjęto uchwałę popierają-
cą ostatnie protesty rolników

w związku ze stale pogarszają-
cą się ich sytuacją materialną
i niepewną przyszłością;

� w czasie sesji komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień
w Gdańsku płk. Andrzej Rado-
choński odznaczył medalami Zo-
fię i Jana Zawadzkich z Błotni
oraz Anielę i Jana Kelerów z Trą-
bek Wielkich – rodziców, których
kilku synów odbyło zasadniczą
służbę wojskową; po tej oficjal-
nej uroczystości zaproszeni goście
spotkali się przy kawie i lampce
szampana.

***
15 marca odbyła się II sesja

Rady Gminy. Podjęto na niej, między
innymi, następujące decyzje:
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Jan Zawadzki z Błotni i Jan Keler z Trąbek Wielkich otrzymują odznaczenia za
wychowanie synów – żołnierzy.

� zatwierdzono budżet gminy na
1999 rok; z zadań inwestycyjnych
zaplanowanych na bieżący rok
należałoby wymienić:
– budowę wodociągu Kaczki – Ła-

guszewo,
– budowę hali sportowej w Trąb-

kach Wielkich,
– budowę remizy OSP w Trąb-

kach Wielkich,
– rozbudowę ośrodka zdrowia

w Trąbkach Wielkich,
– zakup wozu strażackiego dla

OSP w Mierzeszynie,
– wykonanie dokumentacji na bu-

dowę gimnazjum w Trąbkach
Wielkich,

– rozpoczęcie budowy świetlicy
wiejskiej w Trąbkach Małych,

– wykonanie studium zagospoda-
rowania gminy;

� uchwalono plan sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjum oraz ich
obwodów; od 1 września br. funk-
cjonować będą wszystkie szkoły
podstawowe o klasach 1– 6 wraz
z tzw. zerówkami oraz szkoła
w Ełganowie o klasach 1– 3 +
zerówka;

� uchwalono powstanie gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, które do
czasu wybudowania nowego gim-
nazjum funkcjonować będzie we
wszystkich tzw. pełnych szkołach
podstawowych; w uchwale tej rad-
ni zadeklarowali również zamiar
budowy gimnazjum w Mierzeszy-
nie – po zakończeniu budowy
gimnazjum w Trąbkach Wielkich;
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Stan prac przy rozbudowie ośrodka zdrowia w Trąbkach Wielkich (22.03.1999 r.).

� zadecydowano o przeprowadzeniu
konkursów na stanowiska dyrek-
torów Szkoły Podstawowej w Eł-
ganowie i Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich;

� na wniosek Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gdańsku, po-
zytywnie zaopiniowano kandyda-
turę Jarosława Lamkiewicza na
stanowisko Komendanta
Komisariatu Policji w Trąbkach
Wielkich;

� na wniosek Komisji Rewizyjnej
zadecydowano o zatrudnieniu bie-
głego do oceny realizacji uchwał
Rady i budżetu gminy za 1998
rok.

***
Zakończono roboty remontowe

i adaptacyjne w budynku przezna-

czonym na bibliotekę wiejską w Mie-
rzeszynie; uruchomienie nowej bi-
blioteki zaplanowano na kwiecień
br.

***
Trwają prace przy rozbudowie

ośrodka zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich. Ze względu na trudne warunki
gruntowe, prace te uległy znaczne-
mu opóźnieniu. Zakończenie stanu
surowego otwartego przewidziane
jest na połowę maja br.

***
3 marca miało miejsce sym-

boliczne oddanie do użytku świe-
tlicy socjoterapeutycznej w Szko-
le Podstawowej w Sobowi-
dzu. Otwarcia świetlicy dokonano
w obecności Gminnej Komisji ds.
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Państwo Renata i Alojzy Łepek z Kaczek w otoczeniu pracowników Urzędu Gminy
w dniu jubileuszu 50-lecia małżeństwa.
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Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, która była inicjatorem te-
go pomysłu. Udział wzięli również
przewodniczący rady gminy, wójt,
ks. proboszcz z Sobowidza oraz
dyrektorka szkoły. W trakcie uro-
czystości wręczono podziękowania
tym wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania świetlicy. 15 marca
świetlica rozpoczęła funkcjonowa-
nie, a zajęcia z dziećmi i młodzieżą
prowadzą 2 nauczycielki z tej szkoły.

***
50 rocznicę ślubu obchodzili pań-

stwo Renata i Alojzy Łepek ze wsi
Kaczki. Jubilaci ślub cywilny za-
warli w tutejszym USC, a ślub
kościelny w Kłodawie. Wychowali
jednego syna i doczekali się dwoj-
ga wnucząt. Skromna uroczystość

z tej okazji odbyła się 26 lutego
w sali ślubów USC w Trąbkach
Wielkich. Wójt gminy w obecności
przewodniczącego rady i kierowni-
ka USC wręczył Jubilatom medale
za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznane przez prezydenta RP. Od
władz gminnych Jubilaci otrzymali
bukiet róż, upominek, pamiątko-
wy dyplom oraz mnóstwo życzeń.
Uroczystość zakończyło spotkanie
przy kawie. Do gratulacji i życzeń
dołącza się również nasza redakcja.

***
Szybko postępują prace przy

budowie hali sportowej w Trąb-
kach Wielkich. Obecnie wykonywa-
ne są tynki wewnątrz hali, instalacja

W powstającej w Trąbkach Wielkich hali sportowej prace skoncentrowały się na
wyposażaniu wnętrza; na zdjęciu – tak będą wyglądać kabiny natryskowe.
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oświetleniowa, ogrzewanie, montaż
drzwi wewnętrznych, układanie gla-
zury w łazienkach.

***
W Szkole Podstawowej w So-

bowidzu uruchomiono pracownię
komputerową. Salę wyposażono
w 10 komputerów z możliwością ko-
rzystania z Internetu. Komputery
zostały zakupione i zainstalowane
ze środków Ministerstwa Edukacji.

***
Staraniem pani Gertrudy Pie-

rzynowskiej ukazał się album pt.
„Dwory, parki i folwarki Kocie-
wia i Kaszub”, przedstawiający tzw.
założenia dworsko-parkowe i inne
zabytki w naszym regionie, w więk-
szości wpisane do rejestru Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.
W tym, bogato ilustrowanym albu-
mie, znalazły się założenia dworsko-
-parkowo-folwarczne w Gołębiewie
Średnim, Gołębiewie Wielkim, Go-
łębiewku, Rościszewie i Trąbkach
Wielkich. Autorka dość szczegóło-
wo podała historię tych majątków
aż po czasy obecne. Album zosta-
nie zakupiony do naszych bibliotek
wiejskich i szkolnych.

***
Zarząd Gminy wspólnie z Ośrod-

kiem Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku postanowił w bieżą-
cym roku przeprowadzić gminny
konkurs na najładniejszą posesję.
O nagrody (za I miejsce 800 zł, za
II miejsce 400 zł i za III miejsce
200 zł) można ubiegać się w dwóch
kategoriach: zagroda rolnicza i po-
sesja mieszkalna. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do końca lipca br.

***
25 lutego na cmentarzu łosto-

wickim w Gdańsku odbył się po-
grzeb śp. Krzysztofa Dębickiego.
Uczestniczyli w nim prawie wszy-
scy pracownicy ośrodków zdrowia
oraz około 50 mieszkańców gminy,
szczególnie z Sobowidza. 4 marca
br. w kościele w Sobowidzu odpra-
wiona została Msza św. w intencji
zmarłego, zamówiona przez współ-
pracowników dr. Dębickiego.

S. D.

Zdrowych i radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Wszystkim Czytelnikom „Kany”
życzy Redakcja
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Pracownia komputerowa uruchomiona w Szkole Podstawowej w Sobowidzu.

Otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Sobowidzu.
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WIERSZE

Modlitwa

Dziękuję Ci Boże
Za słoneczny wiosenny dzień
Za śnieżyczki w ogródku
Za szczęśliwy przylot bociana
I szpaka do swego domku
Za oziminy wolne od pleśni
I za moją radość
Która wibruje wokół mnie
Jak powietrze nad polem
Rozhuśtane śpiewem skowronków

Zygmunt Bukowski

Wielkanocny poranek

I dziś biegnę
W wielkanocny poranek
By w dzban pojmać
Potok szumiący
A gdzie dziś ten
Który chłopcem będąc
Czerpał z tej strugi
Wiosenną świeżość
By wszyscy w niej
Mogli się obmyć w domu
Dziś jedynie ty Panie
Wznoszący się do nieba
Zobaczyć go możesz
Gdzieś na wielkim oceanie
Płynącego na tratwie
Którą w ów czas porwała
Wzburzona woda

Zygmunt Bukowski
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, zapraszamy do kolejnej, świątecznej kzryżowki.
Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie do koszyka na
bocznym ołtarzu (do dnia 18 kwietnia).

Życzymy dobrej zabawy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Bezokolicznik czasownika „idę”
2. Podkuwa konie
3. Np. paschał
4. Oświetla noce
5. Obniżka cen
6. Cienki pasek skórzany
7. Gruba gałąź drzewa
8. Rodzi śliwki
9. Król zwierząt
10. Naftowa (paliwo)
11. Wiele rzeczy – jedna na drugiej
12. Zabawka dziewczynek
13. Armatka
14. Na łące
15. Kupiec posiadający kram
16. Koronowana głowa państwa
17. Ptak lub zielony soczysty owoc

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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WIERSZE

Jan Paweł II

To On jest głową w Kościele,
to On pielgrzymek odbył wiele.
Nasz rodak, Jan Paweł II,
który ma żywot długi.
Każdy go wielbi i chwali,
a on chce żebyśmy Boga kochali.
Bóg właśnie Jego wybrał na Papieża,
bo wiedział w kogo ręce świat powierza.
Wybrano go – Słowianina,
aby nawrócił każdego poganina.
Już dwadzieścia lat służy Panu wielkiemu,
aby głosić Jego słowa każdemu.
On wielu nawrócił ludzi,
i do nowego życia ich zbudził.
On nikomu nie każe, nikogo nie zmusza,
ale z niego wszystką złość i nienawiść wydusza.
To on, przedtem Karol Wojtyła,
urodzony w Polsce tam gdzie Jego Ojczyzna jest i była.
Boska ręka spoczywa na Jego ramieniu.,
a więc nikt nie odważy się podnieść swojej ręki ku niemu.

Daniel Kwiatek, klasa VIII

INTENCJE MSZY ŚW. Kwiecień 1999

1. Wielki Czwartek, pierwszy
czwartek miesiąca, o powołania
kapłańskie i zakonne w parafii
– z róży św. Cecylii – p. Halba

3. Wielka Sobota, pierwsza sobota
miesiąca, ku czci Matki Bożej –
z róży św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej
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4. Za parafian, godz. 2400

Za śp. Władysławę Plak i za
zmarłych z rodziny Plak,
godz. 830

Za śp. Łucję i Jana Kaszubów,
godz. 1100

Za śp. Tadeusza Stosio,
godz. 1700

5. Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa Marii
i Zdzisława Stefańczyków,
godz. 700

Za śp. Helenę i Pawła
Lewandowskich, godz. 830

Za śp. Jana, Martę, Leona
i Marię z rodziny Cierockich,
godz. 1100

Za śp. Stanisława Chmielew-
skiego, godz. 1700

6. Dziękczynna w 8 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira Kusaj

7. Dziękczynna w 35 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Ryszarda Reimus oraz
za śp. ich syna Sylwestra

8. Za zmarłych z rodziny
Sławińskich i Karczów

9. Za śp. Bronisława Kotwę
10. Za śp. Józefa Madej oraz za

zmarłych z rodziny Madejów
i Papisów

11. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Mariusza Kielas,
w 18-lecie urodzin oraz o zdanie
egzaminów, godz. 700

Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich, godz. 830

Za śp. Kazimierza Ogórek,
godz. 1100

12. Za śp. Edwarda i Janusza
Majewskich

13. Dziękczynna za otrzymane łaski
i o błogosławieństwo Boże

w dalszym życiu, w dniu imienin
Przemysława Sautycza

14. Za śp. Annę i Franciszka Karcz
15. Za śp. Jana Karczewskiego
16. Za śp. Metę Cymermann
17. Za śp. Ksawerę i Stanisława

Szymańskich oraz za zmarłych
z tej rodziny

18. Za śp. Jerzego Kowalczyka
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 830

Za parafian, godz. 1100

19. Za śp. Bronisławę i Władysława
Rusin oraz za zmarłych
z rodziny Rusinów i Krępów

20. Za śp. Rozalię i Józefa Dończyk
oraz za zmarłych z tej rodziny

21. W intencji członkiń i sympaty-
ków „Wieczernika Seniora”

22. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa Iwony
i Adama Szarmach

23. Za śp. Witolda Piszczuk
24. Za śp. Pelagię Bławat, w 20

rocznicę śmierci
25. Za parafian, godz. 700

Dziękczynna w 12 rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Jerzego Ptach, godz. 830

26. Za śp. Antoniego Brembor
i o zdrowie dla Gertrudy
Brembor

27. Za śp. Elżbietę Laga
28. Za śp. Józefa Tkaczyk oraz za

jego rodziców
29. Dziękczynna w 20-lecie

sakramentu małżeństwa Anity
i Ryszarda Ogórek

30. Dziękczynna w 12 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Magdaleny i Waldemara
Świeczkowskich
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ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

12 kwietnia: Klaudia Maria Rompa, Mateusz Szostek, Michał Łukasz Musiał

Pierwsza rocznica sakramentu małżeństwa:

12 kwietnia: Emilia i Piotr Leczkowscy
13 kwietnia: Marzena i Andrzej Pior
18 kwietnia: Anna i Waldemar Ossowscy
18 kwietnia: Alicja i Sylwester Makuch
18 kwietnia: Ewa i Adam Misior
25 kwietnia: Katarzyna i Mirosław Wawrynowicz

5 rocznica sakramentu małżeństwa:

9 kwietnia: Bogumiła i Jan Kantak
16 kwietnia: Lidia i Piotr Niemczyk
16 kwietnia: Wioletta i Tomasz Ludwikowscy
23 kwietnia: Iwona i Jan Waśkiewicz
23 kwietnia: Gabriela i Leon Brembor
23 kwietnia: Joanna i Grzegorz Grzębscy
30 kwietnia: Alicja i Henryk Błaszkiewicz

5 kwietnia: 30 rocznica sakramentu małżeństwa
Marii i Zdzisława Stefańczyków
19 kwietnia: 30 rocznica sakramentu małżeństwa
Reginy i Mieczysława Buga
20 kwietnia: 30 rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Fryderyka Bluhm
22 kwietnia: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Iwony i Adam Szarmachów
26 kwietnia: 30 rocznica sakramentu małżeństwa
Zofii i Romana Kołek
27 kwietnia: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Zygmunta Cieszyńskich
28 kwietnia: 20 rocznica sakramentu małżeństwa
Anity i Ryszarda Ogórków
28 kwietnia: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Haliny i Jana Iwanowiczów

Odeszli do wieczności:
13 kwietnia: Pierwsza rocznica śmierci śp. Edwarda Majewskiego

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


