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NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO
w jego pielgrzymkach do Ojczyzny

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi
Pierwsza pielgrzymka 2 – 9 czerwca 1979 r.

Podczas tej pielgrzymki Ojciec
Święty wielokrotnie nawiązywał
do Tysiąclecia Chrztu Polski i dzie-
więćsetnej rocznicy męczeńskiej
śmierci św. Stanisława, nazywając
go „patronem ładu moralnego”.
Podczas Mszy św. na Placu Zwycię-
stwa w Warszawie mówił Papież,
że „człowieka nie można zrozu-
mieć bez Chrystusa” – a raczej
„człowiek nie może siebie sam do
końca zrozumieć bez Chrystusa”.
Nie można też bez Chrystusa zro-
zumieć dziejów Polski i naszego
narodu. Mszę św. zakończył mo-
dlitwą: „Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze Ziemi! Tej ziemi”.

W Krakowie postawił pyta-
nie: „Czy człowiek może odrzucić
Chrystusa?” I odpowiedział: „Mo-
że. Ale czy mu wolno, w imię czego
wolno?”

Jubileusz św. Stanisława był
okazją do – jak powszechnie uzna-
no – nowego bierzmowania na-
rodu. Na Błoniach krakowskich
zachęcał do odwagi. „Musicie być
mocni. Mocą tej wiary, nadziei
i miłości świadomej, dojrzałej i od-
powiedzialnej, która pomaga nam
podejmować dialog z Bogiem sa-
mym”.

Na Górnym Śląsku zaapelo-
wał, by ludzie nie dali się zwieść
pokusie, iż człowiek może odna-
leźć siebie odrzucając Boga, ufając
jedynie własnej pracy.

W Oświęcimiu oddał hołd pole-
głym z wszystkich narodów, w tym
Żydom. Zaakcentował duchowe
zwycięstwo bł. Maksymiliana Kol-
be w miejscu zbudowanym na
zaprzeczeniu wiary.

Podkreślił też w Warszawie,
że wezwanie Papieża z Polski
oznacza, że Polska stała się zie-
mią szczególnie odpowiedzialnego
świadectwa, miejscem, z którego
ze szczególną pokorą i przekona-
niem trzeba głosić Chrystusa.

Uzupełnił tę myśl w Gnieźnie,
iż po to został wybrany, aby do
wspólnoty Kościoła wniósł szcze-
gólne zrozumienie dla Słowiańsz-
czyzny i przez to odsłonił duchową
jedność chrześcijańskiej Europy,
na którą składają się dwie wiel-
kie tradycje: Zachodu i Wschodu.
Apelował do młodzieży, aby po-
została wierna dziedzictwu ojców.
Związek bowiem Polski z katolicy-
zmem nadał polskiej kulturze rys
uniwersalizmu.
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Człowiek powołany jest do zwycięstwa
Druga pielgrzymka: 16 – 23 czerwca 1983 r.

Papież przybył w pielgrzymce
do Polski w czasie zawieszenia,
lecz nie zniesienia stanu wojen-
nego. Wielokrotnie odwoływał się
do zapoczątkowanej w Sierpniu
1980 r. odnowy, wyrażając nadzie-
ję na jej kontynuację. Za istotę
tej odnowy uznał moralne zwycię-
stwo, w którym będą respektowa-
ne podstawowe prawa człowieka.
Tylko zwycięstwo moralne, mo-
że wyprowadzić naród z rozbicia
i przywrócić mu jedność. U pod-
staw Sierpnia było pytanie o sens
i istotę ludzkiej pracy, w któ-
rej nie może braknąć miejsca dla
Chrystusa. Chrześcijańska nauka
o pracy uwydatnia, z jednej strony,
solidarność ludzi pracy, z drugiej
zaś, potrzebę solidarności z ludźmi
pracy.

Na Jasnej Górze zachęcał do
podjęcia na nowo dialogu spo-
łecznego. Nawiązując do 600-lecia
obecności na Jasnej Górze Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej mówił
o jasnogórskiej ewangelizacji do

życia w wolności godnej chrześci-
janina, a więc i narodu.

Podczas „Apelu Jasnogórskie-
go” z młodzieżą w Częstochowie
rozważał sens słów: „Jestem przy
Tobie, pamiętam, czuwam”. „Czu-
wam” oznacza być człowiekiem
sumienia, a także kochać bliź-
niego i być odpowiedzialnym za
to wielkie wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska. Wzy-
wał: „Nie pragnijmy takiej Polski,
która by nas nic nie kosztowała”.

W Katowicach mówił o godno-
ści pracy i prawach pracy oraz
o prawie tworzenia związków za-
wodowych. Modlił się też do Matki
Bożej, Matki sprawiedliwości spo-
łecznej, ażeby pomogła ludziom
w Polsce przywrócić poczucie sen-
su pracy.

W związku z beatyfikacją Rafa-
ła Kalinowskiego i Alberta Chmie-
lowskiego przypomniał, że święci
i błogosławieni wskazują nam dro-
gę do zwycięstwa, które Bóg odro-
dzi w człowieku.

Ekonomia musi posłuchać kultury
Trzecia pielgrzymka: 8 –14 czerwca 1987 r.

Był to rok Ogólnopolskiego
Kongresu Eucharystycznego. Pod-
czas Mszy św. w Warszawie Pa-
pież wołał: „Ziemio polska. Ziemio
ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy
Krzyż! Zjednocz się przy Chry-

stusowej Eucharystii”. Euchary-
stię nazwał „siłą przebicia”. „Jest
taka siła przebicia, która tkwi
w człowieku i wynika z jego war-
tości, wobec której wszyscy mu-
szą zamilknąć. Jest nią Chrystus,

3



który umiłował do końca, który
miłość uczynił sakramentem swo-
jego Kościoła, sakramentem całej
ludzkości w Kościele”.

W Gdyni Papież mówił: „So-
lidarność musi iść przed walką.
Wówczas ludzkość może prze-
trwać i rozwijać się każdy naród
w wielkiej rodzinie ludzkiej. . . So-
lidarność znaczy sposób bytowa-
nia ludzkiej wielości w jedności
godnej człowieka”.

W Gdańsku Papież mówił
o sensie Porozumień Gdańskich,
jako zadania do wykonania. Mó-
wił o nas i w pewnym sensie za
nas. Inspiracją dla Solidarności
niech będą słowa św. Pawła: „Je-
den drugiego brzemiona noście”.
Powinny one być dźwigane ra-
zem, nigdy samotnie, nigdy jedni
przeciw drugim.

Podczas tej Mszy św. na gdań-
skiej Zaspie Ojciec Święty doko-
nał koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej – Mat-
ki ludzi pracy. Rok bieżący jest
dwunastą z kolei rocznicą tego
wielkiego dla nas przeżycia i za-
razem wydarzenia.

Do młodzieży na Westerplatte
powiedział, że Westerplatte to też
symbol walki. Każdy ma w sobie
swoje Westerplatte, czyli słusz-
ną sprawę, o którą nie może
nie walczyć. Ma w sobie prawdy
i wartości, które trzeba utrzymać

i obronić. Z pomocą w takiej chwi-
li przychodzi Chrystus, za którym
trzeba pójść inaczej niż ewange-
liczny bogaty młodzieniec.

W Szczecinie spotkał się z mał-
żonkami z całej Polski. Mówił
im o konieczności wielkiej pra-
cy dla kształtowania duchowo-
ści małżeństwa, jego moralności.
Podkreślał konieczność stawiania
czoła poważnym zagrożeniom ro-
dziny, płynących z zewnątrz i od
wewnątrz. Podkreślił potrzebę au-
tentycznego wychowania młodego
pokolenia w oparciu o Ewangelię.

Włókniarkom z Łodzi mówił
o powołaniu kobiety, która jest
sercem rodziny. Praca zawodowa
kobiet musi być traktowana z wy-
raźnym odniesieniem do tego, co
wynika z powołania kobiety jako
żony i matki w rodzinie.

W Tarnowie Papież bardzo ser-
decznie przemówił do rolników.
Mówiąc o godności pracy na roli,
ukochaniu ziemi Ojców, podkre-
ślił, iż model chłopa, lub chło-
po-robotnika pracującego ponad
siły z małym skutkiem, powinien
być zastąpiony modelem wydajne-
go producenta.

Podczas spotkania ekumenicz-
nego z przedstawicielami innych
wyznań wezwał do wzajemne-
go wybaczenia win i odważnego
kształtowania lepszej przyszłości
ekumenicznej.
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Wokół Dekalogu
Czwarta pielgrzymka: 1– 9 czerwca 1991 r.

Papieskie homilie skoncentro-
wane były wokół 10 przykazań
Bożych. Wielu ludzi z pogranicza
wiary niechętnie przyjęło przesła-
nie papieskie, oburzeni, że Ojciec
Święty miesza się w ich sumienia.
Natomiast wierzący byli wdzięcz-
ni Papieżowi za to, że przypomniał
narodowi Prawo Dekalogu.

W Koszalinie, mówiąc o pierw-
szym przykazaniu, powiedział że
skarb, to znaczy życie Boże, nosi-
my w glinianych naczyniach. Nie
pozwólmy rozbić tego naczynia,
które zawiera Bożą Prawdę i Boże
Prawo. Jeśli popęka, sklejmy je
z powrotem.

W Rzeszowie omówił drugie
przykazanie. Zachęcał, by chrze-
ścijanie byli nie tylko z nazwy, ale
byli nimi naprawdę; aby ludzie,
widząc ich dobre czyny, chwalili
Ojca w niebie.

W Lubaczowie Papież przypo-
mniał o Mszy św. i świętowaniu
niedzieli. Odchodząc od źródła mi-
łości i świętości – od Mszy świętej,
odchodzimy od samego Chrystusa.
Powiedział też, że postulat neu-
tralności światopoglądowej pań-
stwa jest słuszny, o ile ochra-
nia wolności sumienia i wyzna-
nia. Wielu katolików, a Polska to
kraj katolicki, czułoby się nieswo-
jo w państwie, z którego struktur
wyrzucono by Boga pod pozorem
światopoglądowej neutralności.

W Kielcach Papież odnosi
czwarte przykazanie także do ro-
dziców: „Pamiętaj, abyś prawdzi-
wie zasługiwał na szacunek”. Na-
wiązał tu do kryzysu, jaki dotyka
polskie i nie tylko polskie rodzi-
ny. Postawił pytanie: „Czy wolno
polskie rodziny narażać na dalsze
zniszczenie?”

Piąte przykazanie omówił Pa-
pież w homilii podczas Mszy św.
w Radomiu. Nawiązał do maso-
wych zbrodni wobec całych na-
rodów, bo zastąpiono boskie „nie
zabijaj” ludzkim „wolno zabijać”.
Staje w obronie prawa do życia
dzieci poczętych. „Czy jest taka
ludzka instancja, czy jest taki
parlament, który ma prawo za-
legalizować zabójstwo niewinnej
i bezbronnej ludzkiej istoty?” –
pyta Ojciec Święty.

W Łomży stawia pytanie: Co
się stało z szóstym przykazaniem
„nie cudzołóż” w naszym polskim
życiu?. Każdy człowiek jest osobą,
ma swoją godność i nie wolno
drugiego człowieka sprowadzać do
roli przedmiotu, czy towaru. Oby
nasze społeczeństwo uwolniło się
od złudzenia wolnej miłości, którą
usiłuje się przesłonić cudzołóstwo
i grzech rozwiązłości moralnej.

W Białymstoku wyjaśnia przy-
kazanie siódme: „Nie kradnij”.
Nie kradnij czyli, nie nadużywaj
władzy nad czyjąś własnością, tak
że ty się bogacisz, a inni stają się
nędzarzami.
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W Olsztynie mówiąc o ósmym
przykazaniu, Papież podkreśla, że
człowiek jest wolny i może wy-
powiadać swoje poglądy. Nie jest
jednak naprawdę wolny, gdy nie
mówi prawdy.

Dziewiąte przykazanie – mówił
Papież we Włocławku – oznacza,
że chrześcijanie nie powinni żyć
„według ciała”. Nie powinni ule-
gać antycywilizacji, która zaraża
dziś Europę!

Wreszcie w Płocku Ojciec Świę-
ty omówił dziesiąte przykazanie
Dekalogu. Wyjaśnił, że człowiek
jest ważniejszy niż rzeczy. Prosił
by Polacy nie usiłowali się boga-
cić kosztem bliźnich i nie zatracili
wrażliwości na potrzeby biednych.

Wreszcie w Warszawie, w omó-
wieniu przykazania miłości Boga
i bliźniego, Papież podsumował
cykl homilii opartych na Dekalo-
gu.

Nie brakło też wątków eku-
menicznych w Przemyślu i Bia-
łymstoku. Papież zachęcał do wza-
jemnej miłości chrześcijan obrząd-
ku katolickiego i prawosławnego

i wzajemnego wybaczania sobie
błędów i win. Tolerancja pomię-
dzy chrześcijanami to za mało:
„Cóż to za bracia i siostry w Chry-
stusie, którzy się jedynie tolerują”
nauczał Papież.

W tym samym roku drugi raz
przybył Ojciec Święty w dniu 8
sierpnia do Częstochowy, by na
Jasnej Górze przewodniczyć Mię-
dzynarodowemu Dniu Młodzieży.

W związku z pielgrzymką do
Czech, jeden dzień był Ojciec Świę-
ty na polskiej ziemi w diecezji
bielsko-żywieckiej (w dniu 22 ma-
ja 1995 r.). Ten pobyt nie jest
włączony do oficjalnych pielgrzy-
mek papieskich do Polski.

W Skoczowie wówczas Papież
wygłosił głośny apel do ludzi su-
mienia. Nie podobał się on ów-
czesnej ekipie rządzącej z p. pre-
mierem Oleksym na czele. Mówił
też Papież o coraz większej nie-
tolerancji w Polsce, o spychaniu
wierzących na margines. Mówił
o programowej laicyzacji narodu
i ośmieszaniu w mediach wartości
chrześcijańskich.

Europa wspólnotą ducha
Piąta pielgrzymka 31 maja do 10 czerwca 1997 r.

Podczas tej pielgrzymki Ojciec
Święty przewodniczył Mszy św.
podczas Międzynarodowego Kon-
gresu Eucharystycznego we Wro-
cławiu. Ojciec Święty podkreślił,
że Chrystus oczekuje od chrześci-
jan wspólnego świadectwa. Stąd

niezbędne jest pojednanie chrze-
ścijan. Od drogi ekumenizmu nie
ma odwrotu. Dystans dzielący róż-
ne Kościoły znacząco się zmniej-
szył, ale ciągle istnieje. Nie tak
chciał Chrystus. Musimy zrobić
wszystko, aby odzyskać pełną jed-
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ność. Mówił też, że chrześcijanie
są powołani do wolności. Ale czy
człowiek może zbudować ład wol-
ności bez Chrystusa lub wbrew
Chrystusowi. Prawdziwej wolno-
ści uczy nas Chrystus w Euchary-
stii.

W Poznaniu Papież mówił mło-
dzieży, by nie dała się zwieść pseu-
dowartościom, półprawdom, ale by
mężnie stawiała czoło zagroże-
niom tego świata, dzięki osobi-
stej więzi z Chrystusem, oraz by
z entuzjazmem podążała za Chry-
stusem, który jeden może uciszyć
lęki człowieka. Na Jasnej Górze
Ojciec Święty dziękował Maryi za
wszelkie dobro, jakie stało się
udziałem Polaków w latach soli-
darnościowych przemian. Prosił,
by pragnienie dobra wspólnego
pomogło przezwyciężyć podziały.
Teraz Chrystus stawia nam nowe
zadania: miłować i służyć. Miło-
wać czynem i prawdą!

W Gnieźnie dziękował też za
wielki dar wolności, jaki otrzy-
mały narody Europy po 1989 r.
Jednak upadek widzialnego muru
ujawnił istnienie muru niewidzial-
nego, który dzieli ludzkie serca,
a który nie może być zburzony
bez powrotu do Ewangelii. Brak
duchowej jedności Europy wynika
z kryzysu chrześcijaństwa w Eu-
ropie. Wiara musi znaleźć swój
wyraz w życiu społecznym ludzi.

W Zakopanem Papież mówił
o godności Krzyża „Nie wstydźcie
się krzyża. . . Starajcie się na co
dzień podejmować krzyż. . . Broń-
cie krzyża. . . Nie pozwólcie, aby

imię Boże było obrażane w wa-
szych sercach, w życiu rodzinnym
czy społecznym”. Krzyż powinien
także być w szkołach, urzędach
i szpitalach.

Do rodziców apelował, by nie
rezygnowali z wychowania dzieci
w miłości do Boga, jeśli chcą je
obronić przed pustką i demorali-
zacją. Trzeba by rodzice dawali im
przykład chrześcijańskiego życia.

W Kaliszu Papież ponowił apel
o poszanowanie życia nienarodzo-
nych. „Naród, który zabija własne
dzieci, jest narodem bez przyszło-
ści”. Przytoczył też słowa matki
Teresy z Kalkuty: „Jeśli matce
wolno zabić własne dziecko, cóż
może powstrzymać ciebie i mnie,
byśmy się nawzajem nie pozabija-
li?”

Na rodzinie spoczywa szcze-
gólna odpowiedzialność za służbę
życiu. Wreszcie wezwał świat do
walki z głodem. Niepohamowa-
ny pęd do zysku sprzeciwia się
elementarnej międzyludzkiej soli-
darności.

Polsce potrzeba orędzia spra-
wiedliwości głoszonego przez Ko-
ściół. Papież napiętnował istnie-
jące podziały w życiu społecznym
oraz wyzysk ludzi traktowanych
często jako narzędzia produkcji.
Apelował do pracodawców, by nie
ulegali pokusie bogacenia się kosz-
tem innych. W takim przypadku
każda Eucharystia stanie się dla
nich oskarżeniem.
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W Gorzowie w bardzo osobisty
sposób prosił pokornie o modli-
twę, by miał dość zdrowia i sił
do wprowadzenia Kościoła w trze-
cie tysiąclecie i by w ten sposób
mógł wypełnić życzenie Pryma-
sa Tysiąclecia kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego, wypowiedziane
podczas konklawe, tuż po wyborze
Karola Wojtyły, Metropolity Kra-
kowskiego na Stolicę Piotrową.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Lipiec 1999

4 lipca: 14 Niedziela zwykła

Za 9, 9 –10
Rz 8, 9. 11–13
Mt 11, 25 – 30

Pan Jezus objawia siebie w Ewan-
gelii jako pełnego dobroci, łagod-
ności i cichości. Zaprasza wszyst-
kich utrudzonych do spotkania
z Nim. On jest w stanie wszyst-
kich pocieszyć, a skołatane serca
– pokrzepić.

11 lipca: 15 Niedziela zwykła

Iz 55, 10 –11
Rz 8, 18 – 23
Mt 13, 1– 23

Przypowieść o siewcy. Trzyna-
sty rozdział Ewangelii św. Mate-
usza zawiera siedem przypowieści
na temat Królestwa Niebieskiego.
Ich serię rozpoczyna przypowieść
o siewcy. Jej znaczenie Pan Jezus
odsłania tylko Apostołom. Dlacze-
go nie wszystkim? Bo ludzie nie
chcą słuchać prawdy Bożej. Tajem-
nice Królestwa mogą zrozumieć
tylko ci, którzy wierzą Jezusowi

i zadają sobie trud, by pogłębić
w sobie znajomość Ewangelii.

18 lipca: 16 Niedziela zwykła

Mdr 12, 13. 16 –19
Rz 8, 26 – 27
Mt 13, 24 – 43

Przypowieść o chwaście wśród
zboża. Przypowieść ta dotyczy za-
siewu i żniwa. Obecny czas, to
czas zasiewu i wzrostu. Żniwa na-
stąpią w dzień Sądu Ostatecznego,
w którym dokona się ostateczne
oddzielenie dobra od zła. Przypo-
wieść ukazuje Boga, który cier-
pliwie i z wyrozumiałością rządzi
światem. Równocześnie Jego Sło-
wo działa z mocą, której nic nie
może się przeciwstawić.

25 lipca: 17 Niedziela zwykła

1 Krl 3, 5. 7 –12
Rz 8, 28 – 30

Mt 13, 44 – 52

Przypowieść o skarbie, perle
i o sieci. Dwie pierwsze przypowie-
ści, o skarbie ukrytym w roli i perle
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drogocennej, mówią o największej
wartości Królestwa Bożego. Tą
wartością jest sam Bóg. On jest
tą drogocenną perłą, dla której
warto się wszystkiego wyrzec.

Przypowieść o sieci w swej tre-
ści podobna jest do przypowieści
o chwaście. Nie wszystko co za-
garnęła zarzucona sieć, zasługuje
na uznanie przez Boga i zostaje
przez niego przyjęte.

ŚWIĘTA

3 lipca: Św. Tomasza Apostoła

6 lipca: Bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej – patronalne święto
Apostolstwa Chorych

12 lipca: Św. Brunona z Kwerfur-
tu – zawdzięczamy mu napisanie
życiorysu św. Wojciecha

13 lipca: Świętych pustelników
polskich Andrzeja Świerada i Be-
nedykta

16 lipca: Najświętszej Maryi Pan-
ny z Góry Karmel – zwane popu-
larnie Matki Bożej Szkaplerznej

17 lipca: Św. Jadwigi Królowej –
zawdzięczamy jej odnowę Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i chrzest
króla Władysława Jagiełły oraz
chrzest Litwy

24 lipca: Św. Kingi – Papież Jan
Paweł II podczas tegorocznej piel-
grzymki w Starym Sączu ogłosił
ją świętą (kanonizował)

26 lipca: Św. Joachima i An-
ny, rodziców Najświętszej Maryi
Panny

29 lipca: Św. Marty – jest ona pa-
tronką wszystkich niewiast trud-
niących się przygotowywaniem po-
siłków oraz gospodyń (szkoda, że
plebania w Trąbkach Wielkich nie
posiada gospodyni! Może któraś
z parafianek się zdecyduje?)

31 lipca: Św. Ignacego Loyoli,
założyciela zakonu jezuitów

WYDARZENIA

1 lipca: pierwszy czwartek mie-
siąca; spowiedź św. dzieci miej-
scowych oraz dorosłych od godz.
1630.

***
2 lipca: pierwszy piątek miesiąca;
odwiedzanie chorych w Trąbkach
Wielkich od godz. 800; spowiedź
święta dzieci z wiosek oraz do-
rosłych od godz. 1630; Msza św.
o godz. 1800.

ks. E. Szymański
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NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIE
5 czerwca 1999 r. – fotoreportaż z sopockiego hipodromu
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Na dolnym zdjęciu w środkowym rzędzie (pośrodku) widzimy ks. Edwarda
Szymańskiego.
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DRUGI POLSKI SYNOD PLENARNY

W niedzielę 13 czerwca 1999 r.
podczas Mszy św. w Warszawie Ojciec
Święty dokonał uroczystego zamknię-
cia Synodu.

Prace tego Synodu rozpoczęły się
w 1991 r. W 1996 r. Konferencja
Episkopatu Polski podjęła inicjatywę,
aby 14 polskich metropolii wypraco-
wało konkretne dokumenty w opar-
ciu o naukę ostatniego Soboru oraz
w oparciu o nauczanie Jana Paw-
ła II w czasie Jego pielgrzymek do
Ojczyzny. Dokumenty zostały opra-
cowane i opublikowane w 1998 r.
Ponad 20 diecezji zgłosiło do nich
swoje uwagi i poprawki. Podobne
uwagi zgłosiły Kluby Inteligencji Ka-
tolickiej i niektóre redakcje katolickie
oraz specjaliści teolodzy. Pod koniec
1998 r. przeredagowano teksty do-
kumentów, a niekiedy wypracowano
nowe, z uwzględnieniem nadesłanych
poprawek. Podczas 4 statutowych Se-
sji zostały one przyjęte w publicz-
nym głosowaniu, dokonanym przez
około 500 uczestników zaproszonych
z wszystkich diecezji. Po przegłoso-
waniu dokumentów w Gnieźnie 24
kwietnia 1999 r. i aprobacie ich przez
Stolicę Apostolską, zaczną obowiązy-
wać w Kościele w Polsce.

Synodalne dokumenty stanowią
swoistą refleksję Kościoła w Polsce
nad sobą. Kościół w Polsce jest
wdzięczny Bogu za tylu świętych
i błogosławionych wychowanych na
mocy Chrystusowego Krzyża i tysiąc-
om chrześcijan, którzy w czasie prze-
śladowań zachowali godność i mieli
odwagę żyć „po Bożemu”. Synod chce

uświadomić wiernym, że są też Ko-
ściołem, i że są za ten Kościół od-
powiedzialni. Synod stawia pytanie:
„Kościele w Polsce, co mówisz o sobie
samym dzisiaj w obliczu zbliżającego
się trzeciego tysiąclecia, w oparciu
o naukę Soboru i papieża Jana Paw-
ła II na temat nowej ewangelizacji,
małżeństwa, rodziny, kultury i miej-
scu świeckich w Kościele i w życiu
społeczno-politycznym?” Dokumenty
Synodalne tworzą solidną katechezę
na temat świeckich, kultury, świę-
tości życia, liturgii oraz misji św.
Przyswojenie tej katechezy może stać
się wspaniałym owocem II Synodu
Plenarnego.

Synod ukazuje rolę i miejsce Ko-
ścioła w Polsce. Kościół pozostaje spo-
łecznością pozapartyjną i służy dobru
całej wspólnoty narodu oraz otwiera
się na wszystkich ludzi dobrej woli.
Nie identyfikuje się z żadną partią po-
lityczną i żadna partia nie ma prawa
do reprezentowania Kościoła. Synod
sugeruje, aby jasno odróżniano to,
co wierni czynią na własną odpowie-
dzialność kierując się głosem swojego
sumienia, od tego, co podejmują wraz
ze swymi pasterzami w imieniu Ko-
ścioła.

Dokumenty Synodu chcą zaak-
centować specyfikę polskiego katoli-
cyzmu, którego trzeba bronić i nadać
mu dzięki Synodowi głębszy rys.

II Synod Plenarny ukazuje rolę
duchowieństwa, a więc biskupów, ka-
płanów i osób konsekrowanych w mi-
nionym sześćdziesięcioleciu w utrzy-
maniu wiary. Świeccy szanują swo-
ich pasterzy i cenią odpowiedzialność
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księdza za jego powołanie, sumien-
ne wykonywanie obowiązków kapłań-
skich, pobożne sprawowanie Eucha-
rystii i umiejętności w przygotowa-
niu i wygłaszaniu homilii w oparciu
o Ewangelię. Świeckich razi u ka-
płana brak ewangelicznej prostoty,
legalizmu w podejściu do spraw re-
ligijnych, koncentrowanie się wielu
księży na polityce. Zamazuje to obraz
Kościoła służebnego. Synod ufa, że
polski katolicyzm ma wystarczająco
dużo dynamizmu na odnowę tego, co
odnowić potrzeba.

Synod wzywa wszystkich do prze-
prowadzenia rachunku sumienia
i podaje pytanie do tego rachunku:
Czy nasza parafia to proboszcz, który
sam musi myśleć o wszystkim i za
wszystkich, czy też wspólnota wspól-
not skupionych wokół duszpasterza
zatroskanych o wspólne dobro? Czy
staramy się jako wierzący o budowa-
nie wspólnoty z Bogiem, wyrażającej
się przez modlitwę i o wspólnotę
z ludźmi, przez pracę dla wspól-
nego dobra? Co czynimy, aby czuć
się odpowiedzialni za Kościół? Czy
występujemy z inicjatywami ewange-
lizacyjnymi i chętnie odpowiadamy
na prośbę duszpasterzy podczas ich
realizacji?

Duszpasterze niech wysłuchują
opinii wiernych, zwłaszcza podczas
kolędy.

W dokumencie o liturgii Synod
wprowadza diakonat stały w Polsce.
Wzywa do uroczystego sprawowania
liturgii w Wielką Sobotę, zgodnie
z przepisami.

Postanawia, że sakrament bierz-
mowania otrzyma młodzież w trzeciej
klasie gimnazjum. Prosi o uwzględnie-
nie potrzeb niepełnosprawnych w pro-
jektowaniu nowych świątyń i innych

obiektów sakralnych. Kościół popiera
wysiłki na rzecz zjednoczenia Europy,
jednakże nie wymaga jednomyślno-
ści katolików w tej sprawie. Wielość
postaw może służyć wyakcentowaniu
trudności, o których łatwo byłoby za-
pomnieć i może pomóc w rozwiązaniu
rysujących się problemów.

II Synod w swoich dokumentach
omawia także:
� stosunek Kościoła do rzeczywistości

politycznej;
� stosunek Kościoła do zagadnień

społeczno-gospodarczych;
� stosunek Kościoła do kultury.

Świętość jako dar i zadanie. Zwra-
ca uwagę na odkrywanie dróg święto-
ści w małżeństwie i rodzinie. Wzywa
do dostępności świątyń w ciągu dnia
dla osób pragnących oddać się medy-
tacji, modlitwie czy adoracji. Należy
wprowadzić w każdej parafii codzien-
ne słuchanie spowiedzi poza Mszą
św.

Wypracowane dokumenty zawie-
rają więc treści mogące naprawdę
pogłębić świadomość polskiego kato-
licyzmu. Idee nowej ewangelizacji na-
kreślone w dokumentach Synodu nie
mogą pozostać martwą literą. Synod
postuluje, aby w roku 2001 zostały
zwołane synody we wszystkich diece-
zjach w Polsce, poświęcone przyjęciu
postanowień II Synodu Plenarnego
w duszpasterstwie i prawodawstwie
diecezjalnym. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, postuluje Synod, aby zasta-
nowić się nad ideą synodów pa-
rafialnych i zadumać się nad tym,
jak wprowadzać w życie parafii to,
co jest zapisane w dekretach synodal-
nych i ułatwić kształtowanie Kościoła
spragnionego miłości do Boga i braci.

ks. E. Szymański
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CZY TRZEBA BYŁO BAĆ SIĘ KONKORDATU?

Historia Kościoła uświadamia
nam, że konkordaty pojawiały się
w tych krajach, w których Ko-
ściół stawał obok państwa, jako
druga specyficzna samoistna siła,
uznawana na arenie międzynaro-
dowej. Zabiegi Stolicy Apostolskiej
o zapewnienie Kościołowi swobody
działania duszpasterskiego dopro-
wadzały do ugody obydwu stron:
Kościoła i Państwa. W Polsce pierw-
szy Konkordat zawarł papież Leon
X w 1519 roku. Konkordat zawarty
w 1925 r. przez Stolicę Apostolską
i rząd Rzeczypospolitej Polskiej, po
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, został jednostronnie zerwany
przez rząd komunistyczny 12 wrze-
śnia 1945 r.

Pracę nad nowym konkordatem
podjęła Komisja Wspólna Rządu
PRL i Episkopatu Polski w latach
1987 –1988. Po dojściu do władzy
rządu wywodzącego się z ugru-
powań Solidarności już 17 lipca
1989 r. wznowione zostały stosun-
ki dyplomatyczne Polski ze Stolicą
Apostolską. Prace nad konkordatem
posuwały się szybko i doprowadziły
do podpisania go przez Nuncjusza
Apostolskiego arcybiskupa J. Ko-
walczyka i panią premier Hannę
Suchocką w Warszawie, dnia 28
lipca 1993 r. Wydłużała się jednak
droga do ratyfikacji Konkordatu.
Jesienią 1993 r. wybory parlamen-
tarne wygrał Sojusz Lewicy De-
mokratycznej, który wraz z Unią
Pracy skutecznie zablokował raty-
fikowanie Konkordatu na cały czas

trwania kadencji Sejmu. Konkordat
stał się narzędziem niewybrednej
propagandy antykościelnej. Podda-
no go totalnej krytyce, posługując
się nierzadko kłamstwem i prowo-
kacją. Publiczna debata nad nim
osiągnęła cel przeciwny niż zamie-
rzano. Ludzie początkowo nieufni,
po zapoznaniu się z treścią Konkor-
datu coraz liczniej opowiadali się za
jego ratyfikacją.

Wybory parlamentarne w 1997 r.
wygrane przez Akcję Wyborczą Soli-
darność pozwoliły szybko zakończyć
pracę nad ratyfikacją Konkordatu.

Dnia 8 stycznia 1998 r. par-
lament w nowym składzie upo-
ważnił Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej do ratyfikacji. Podpisy raty-
fikacyjne pod Konkordatem zostały
złożone w dniu 25 marca 1998 r.
przez Ojca Świętego Jana Pawła
II i Prezydenta RP w Watyka-
nie. W miesiąc później nastąpiła
wymiana dokumentów ratyfikacyj-
nych, czyli od 25 kwietnia 1998 r. –
Konkordat wszedł w życie.

Nie sprawdziły się czarne sce-
nariusze przeciwników Konkordatu
sugerujących, że Polska stanie się
państwem wyznaniowym.

Nie widać, by Kościół katolicki
korzystał z przywilejów, o których
było tak głośno w czasie debaty nad
Konkordatem.

Przeciwnie, Kościół katolicki cie-
szy się, że przy okazji Konkordatu
zostały uregulowane stosunki Pol-
ski z innymi, liczącymi się w Polsce
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wyznaniami religijnymi, przez co
Kościół przyczynił się do soborowe-
go dzieła ekumenicznego w naszym
kraju.

Dzięki Konkordatowi status
prawny w Rzeczypospolitej Polskiej
uregulowały:
� Kościół Ewangelicko-Augsburski,
� Kościół Ewangelicko-Reformowa-

ny,
� Kościół Adwentystów Dnia Siód-

mego,
� Kościół Polskokatolicki,
� Kościół Chrześcijan Baptystów,
� Kościół Ewangelicko-Metodysty-

czny,
� Kościół Starokatolicki,
� Kościół Zielonoświątkowców,
� Kościół Katolicki Mariawitów,
� Gminy Wyznaniowe Żydowskie,
� Wschodni Kościół Staroobrzędo-

wy,
� Muzułmański Związek Religijny,
� Karaimski Związek Religijny,
� Polski Autokefaliczny Kościół

Prawosławny.
Konkordat nie wprowadził re-

wolucyjnych zmian, lecz był kon-
tynuacją i potwierdzeniem ustawy
o stosunkach Państwa do Kościoła
katolickiego z dnia 17 maja 1989 r.,
wypracowanej przez komisję wspól-
ną rządu komunistycznego i Epi-
skopatu Polski.

Nad wykonaniem postanowień
Konkordatu czuwają dwie komisje:
Kościelna Komisja Konkordatowa
i Rządowa Komisja Konkordatowa.
To one opracowały przepisy pozwa-
lające na wprowadzenie w życie

tzw. małżeństwa konkordatowego,
czyli ślubu zawartego w Koście-
le katolickim czy innym uznanym
przez Państwo związku wyznanio-
wym, ze skutkami cywilnymi, jakie
miało przedtem małżeństwo zawie-
rane przed urzędnikiem stanu cy-
wilnego.

Zawieranie małżeństwa kon-
kordatowego weszło w praktykę
z dniem 15 listopada 1998 r.

Komisje konkordatowe Rządu
i Episkopatu opracowują nowe usta-
lenia dotyczące: ubezpieczenia osób
duchownych, spraw gospodarczych
i finansowych Kościoła, szkolnictwa
kościelnego, duszpasterstwa w szpi-
talach i zakładach karnych.

Konkordat służy sprawie wol-
ności religijnej nie tylko Kościoła
katolickiego, ale pośrednio, innym
wspólnotom wyznaniowym funkcjo-
nującym w naszym państwie. W ten
sposób Konkordat wbrew wcześniej-
szym obawom o nietolerancję jest
narzędziem ekumenizmu i zgodne-
go współdziałania wszystkich wspól-
not wyznaniowych w Polsce. Sprzyja
drodze pojednania Kościołów. Moż-
na już dziś uznać, że spełniło się
życzenie Ojca Świętego wyrażone
przy wymianie dokumentów raty-
fikacyjnych: „Życzę, by Konkordat
służył jak najlepiej dobrym i owoc-
nym relacjom między Stolicą Apo-
stolską i Rzecząpospolitą Polską,
a w konsekwencji między Państwem
i Kościołem katolickim w Polsce”.

ks. E. Szymański
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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
fotoreportaż
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IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I NAUCZAJCIE

Kościół katolicki od samego po-
czątku istnienia wypełnia to Chry-
stusowe polecenie. Szczególną for-
mą nauczania są szkoły i uniwersy-
tety katolickie.

Szkoły katolickie

W Europie działa ponad 30 ty-
sięcy szkół prowadzonych przez Ko-
ściół. Powstanie szkół katolickich
w Polsce umożliwiły prawne regu-
lacje wprowadzone w 1991 r. Po
wojnie władze komunistyczne sys-
tematycznie likwidowały katolickie
placówki oświatowe. Przetrwało tyl-
ko 10 szkół prowadzonych przez
zgromadzenia zakonne. Odebrano
im jednak prawa państwowe. Ozna-
czało to, że maturę trzeba było
zdawać przed komisją składającą
się z nauczycieli spoza szkoły. Aby
uzyskać dyplom ukończenia, trzeba
było zdawać egzaminy ze wszyst-
kich przedmiotów przed wyznaczo-
ną państwową komisją.

Obecnie szkoły mogą zakładać:
zgromadzenia zakonne, diecezje czy
parafie. Aby szkoła mogła nazywać
się „katolicką”, konieczny jest de-
kret miejscowego biskupa. Obecnie
Kościół w Polsce prowadzi ponad
220 szkół podstawowych i ponad-
podstawowych.

Trudnością w ich zakładaniu
są warunki lokalowe i finanso-
we. Często szkoły mieszczą się
w budynkach, które skonfiskowa-
ły władze komunistyczne, obecnie

zwróconych Kościołowi. Budynki ta-
kie potrzebują jednak kapitalnych
i kosztownych remontów. Prywat-
ne szkoły korzystają z 50 % dotacji
państwa. Drugą część najczęściej
finansują rodzice albo parafie z pro-
wadzonej przez siebie działalności
gospodarczej (np. sklepów). Niektó-
re parafie przejęły majątki po byłych
PGR-ach, by utrzymać prowadzoną
szkołę.

Program nauczania w szkołach
katolickich jest poszerzony zwłasz-
cza o języki obce, np. język angielski
wykładany jest do 4 godzin tygo-
dniowo. Jeśli uczeń sumiennie się
uczy, ma szanse w ciągu 8 lat
nauki dobrze opanować jeden język
zachodni. Innym pozytywem są spe-
cjalizacje w dziedzinach, w których
uczniowie w przyszłości podejmą
studia. W szkołach katolickich jest
wiele dodatkowych zajęć, kursów,
łącznie z gimnastyką korekcyjną.
Cztery licea katolickie znalazły się
w czołówce krajowej, a drugie miej-
sce w konkursie ogólnopolskim zaję-
ło katolickie liceum Pijarów w Kra-
kowie.

Katolickie szkoły nie tylko
kształcą, lecz i formują swoich wy-
chowanków. We wszystkich tych
szkołach uczniowie modlą się ze
swoimi nauczycielami, wyjeżdża-
ją na rekolekcje, uczestniczą we
Mszach świętych. Wielu rodziców
zdecydowanie życzy sobie religijne-
go wychowania swoich dzieci, nawet
gdy sami są niewierzący. Sądzą, że
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gwarantuje ono sukces wychowaw-
czy.

Uniwersytety

Od Średniowiecza Kościół zakła-
dał uniwersytety, w których istotną
częścią są wydziały teologii. Wy-
dział teologiczny dawał uniwersy-
tetowi pełne prawo „obywatelstwa”
w ówczesnym świecie akademic-
kim i uczelnia zostawała wpisana
w sieć uniwersytetów europejskich.
Funkcjonowanie wyższych uczelni
katolickich w Polsce uregulowane
zostało dopiero ustawą z 17 maja
1989 r., która gwarantuje Konfe-
rencji Episkopatu, diecezjom i zako-
nom prawo zakładania i prowadze-
nia wyższych seminariów duchow-
nych i wyższych uczelni. Umowa
z 30 czerwca 1989 r. normuje tryb
i zakres uznawania przez państwo
stopni i tytułów naukowych nada-
wanych przez te uczelnie. Obecnie
status tych uczelni normuje art. 70
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. i 15
artykuł Konkordatu.

Pośród wyższych szkół teolo-
gicznych w Polsce, należy wymienić
cztery uczelnie papieskie: Papieska
Akademia Teologiczna w Krakowie,
Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu, Papieski Wydział Teo-
logiczny w Warszawie i Papieski
Wydział Filozoficzny Towarzystwa
Jezusowego w Krakowie.

Papieska Akademia Teologiczna
w Krakowie ma prawo nadawa-
nia stopni naukowych w zakresie
teologii, filozofii i historii Kościo-
ła. Pozostałe uczelnie papieskie –
jedynie w zakresie teologii.

Należy zaznaczyć, że Papieska
Akademia Teologiczna w Krakowie
wywodzi się z najstarszej polskiej
uczelni – Uniwersytetu Jagielloń-
skiego założonego przez króla Ka-
zimierza Wielkiego 12 maja 1364 r.
Na prośbę królowej Jadwigi i jej
małżonka Władysława Jagiełły pa-
pież Bonifacy IX dnia 11 stycznia
1397 r. erygował na tym uniwersy-
tecie Wydział Teologii. Odtąd przez
6 wieków był najważniejszym i na
pierwszym miejscu pośród fakulte-
tów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzięki chrystianizacji Litwy podję-
tej przez profesorów tego Uniwer-
sytetu i słynnym ich wystąpieniu
na soborach w Konstancji i Bazylei
Wydział Teologii na Uniwersytecie
Jagiellońskim uzyskał międzynaro-
dową sławę.

W 1954 r. Rada Ministrów usu-
nęła Wydział Teologiczny z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Staraniem
kardynała Karola Wojtyły w ro-
ku 1974 Wydziałowi Teologicznemu
został przyznany status fakultetu
papieskiego. W 1981 r. decyzją pa-
pieża Jana Pawła II Wydział ten
został przekształcony w Papieską
Akademię Teologiczną składającą
się z trzech Wydziałów: Teologii,
Filozofii i Historii Kościoła.

Po upadku komunizmu nastąpi-
ło zbliżenie między uczelniami pań-
stwowymi i kościelnymi. Patronem
tego zbliżenia był papież Jan Paweł
II. Wśród czterech filarów na któ-
rych opiera się struktura uniwer-
sytetu Papież wymienia: medycynę,
prawo, filozofię i teologię. Owo-
cem wspólnych wysiłków Kościoła
i Państwa jest powstanie wydziałów
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teologicznych na dwóch uniwersy-
tetach państwowych w Opolu (od
1994 r.) i Poznaniu (od 1998 r.).
Trwają starania, aby również struk-
tury innych uniwersytetów uzupeł-
nić o Wydział Teologii. Wspomi-
na się tu najczęściej Uniwersytety
w Gdańsku, Katowicach, Toruniu,
Olsztynie i Wrocławiu.

Powstała w 1954 r. (z usunięte-
go z Uniwersytetu Warszawskiego
Wydziału Teologicznego) Akademia
Teologii Katolickiej w Warszawie
jest kościelną i państwową uczelnią
wielowydziałową podległą Ministro-
wi Edukacji Narodowej, a w zakresie
prawa kanonicznego watykańskiej
Kongregacji ds. Wychowania Kato-
lickiego. Nadawane na niej tytuły
naukowe uznawane są w Polsce
oraz w całym Kościele Powszech-
nym. Akademia Teologii Katolickiej
ma 4 fakultety: Wydział Teologii,
Wydział Prawa Kanonicznego, Wy-
dział Filozofii Chrześcijańskiej i Wy-
dział Kościelnych Nauk Historycz-
no-Społecznych. Ponadto znajduje
się tam Instytut Studiów nad Ro-
dziną. W nowym roku akademic-
kim uruchomiony zostanie Wydział
Humanistyczny. Akademia Teologii
Katolickiej zabiega o status uni-
wersytetu. Zgodę na taką refor-
mę uzyskała od Stolicy Apostolskiej
w 1997 r. Wniosek musi jeszcze
zatwierdzić Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Istniejący od 1918 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski ma
status uczelni prywatnej (kościel-
nej) na prawach państwowych. Ma
sześć fakultetów: Wydział Teolo-
gii, Wydział Prawa Kanonicznego

i Świeckiego, Wydział Filozofii, Wy-
dział Nauk Humanistycznych, Wy-
dział Nauk Społecznych oraz Wy-
dział Matematyczno-Przyrodniczy.
W okresie komunistycznym uniwer-
sytet ten utrzymywał się wyłącznie
z ofiar wiernych, z których 60 %
zabierało państwo. Obecnie na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim
kształci się około 15 tysięcy studen-
tów. Wykładowcami byli tam m.in.
Kardynał Stefan Wyszyński i obec-
ny papież Jan Paweł II.

Na podstawie Konkordatu, pań-
stwo zobowiązało się do finanso-
wania Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego i Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz Wy-
działu Teologii na Uniwersytecie
w Poznaniu i Opolu. Nie finansuje
remontów, utrzymania i funkcjono-
wania w tych placówkach budyn-
ków, które są własnością Kościoła.
Koszty związane z utrzymaniem,
rozbudową i funkcjonowaniem tych
obiektów ponosi Kościół katolic-
ki. Pozostałe wydziały papieskie
są utrzymywane ze środków wła-
snych Kościoła. Stopnie naukowe
nadawane na uczelniach kościel-
nych uznanych przez państwo są
równoprawne ze stopniami nauko-
wymi uczelni państwowych.

Na mocy specjalnego przywile-
ju, Senat Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego ma prawo przyznawa-
nia tytułu naukowego profesora.

ks. E. Szymański
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BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

Jakże mocno w wielu sercach
utwierdziły się słowa Ojca Świę-
tego: Bóg jest Miłością – wy-
powiedziane na ziemi gdańskiej.
Trzy słowa, a jak wiele warto-
ści zawierają w sobie. Najprościej
pojmujemy je w naszej relacji mię-
dzyludzkiej, a więc w rodzinach,
sąsiedztwie, pracy. Aby łatwiej je
zrozumieć, trzeba sięgnąć myślą
do Wieczernika i tego co tam
się dokonało. Jezus łamiąc chleb
ustanawia Eucharystię – pozosta-
wia pokarm duchowy dla każdego.
Również posługuje się chlebem,
rozmnażając go, aby nakarmić
zgromadzone tłumy – przeogrom-
na jest Jego troska o drugiego
człowieka i jego głód fizyczny. We
wszystkim co czynił Jezus prze-
mawiała ogromna moc miłości do
drugiego człowieka, miłości tro-
skliwej i opiekuńczej. Pozostawił
nam wielkie dziedzictwo dające
nadzieję życia wiecznego, które
okupił własną krwią męczeńską
i śmiercią.

Ziarno rzucone w ziemię ob-
umiera, aby wydać plon obfity.
Przecież każdy z nas jest takim
ziarnem – ziarnem pszenicznym.
Myślę, że szczególnie tę prawdę
rozumieją ludzie roli, pracujący na
ziemi po to, aby wytworzyć pra-
cą swoich rąk pokarm dla wielu.

Każdy z nas w Modlitwie Pań-
skiej prosi Ojca . . .Chleba naszego
powszedniego daj. . ., tego doty-
kalnego i tego duchowego. Rolnik
najlepiej rozumie, co to znaczy
Miłość Ojca i jak bardzo trzeba
się modlić, aby była ona doty-
kalna każdego dnia. Ileż trudu
i pielęgnacji trzeba włożyć w przy-
gotowanie gleby do siewu i –
w dalszym ciągu – aż do zbiorów.
Jednak ten wysiłek nie pozostaje
daremny, gdyż jeden rolnik swoją
pracą służy wielu. Zaś z drugiej
strony, również wielu i jemu służy,
produkując potrzebne narzędzia.
Prześlicznie ukazuje nam to kłos
pszeniczny powstały z jedynego
ziarenka – rozmnożony do kilku-
dziesięciu. Myślę, że przeogrom-
na jest to radość i satysfakcja,
otrzymać taką nagrodę – piękny
plon, piękny zbiór pokarmu. Czyż
wówczas w sercu ufnym prosto-
tą i czystością nie wyrywają się
słowa radości i wdzięczności za ła-
skę zdrowia i możliwość służenia
innym?

A ty po dniu całym mozolnej pracy
Gdy wejdziesz na domu próg
Uklękniesz w spokoju radości duszy
Powiesz o Boże jak dobrze mi. . .

Halina Kanka
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BADANIE KOMPETENCJI KLAS ÓSMYCH

25 i 26 maja, we wszystkich
szkołach podstawowych, odbyło się
badanie kompetencji uczniów klas
ósmych. Testy z języka polskiego
(obejmujące tzw. przedmioty huma-
nistyczne) i matematyki (obejmu-
jące tzw. przedmioty ścisłe) przy-
gotowane zostały przez Pomorskie
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
i dostarczone w zalakowanych ko-
pertach do każdej szkoły. Nad prze-
biegiem egzaminów testowych czu-

wały komisje złożone z nauczycieli
oraz obserwatorów spoza szkoły.
Przez 90 minut uczniowie zmagali
się z testami, których wyniki będą
decydowały o przyjęciu do wybranej
szkoły średniej. Na zdjęciach przed-
stawiamy migawki z tych egzami-
nów, przeprowadzonych w Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wielkich.

(red.)
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WIADOMOŚCI GMINNE

15 czerwca odbyła się Sesja Ra-
dy Gminy. Na początku Sesji mia-
ło miejsce uroczyste wręczenie no-
minacji na stanowiska dyrektorów
szkół. Wójt, w imieniu Zarządu Gmi-
ny, wręczył akty powołania Hannie
Sygnowskiej na stanowisko dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Ełgano-
wie oraz Mariuszowi Paradeckiemu
na stanowisko dyrektora Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich. Pełnie-
nie tych funkcji Zarząd powierzył
na okres 5 lat.

Następnie przystąpiono do po-
dejmowania uchwał, z których naj-
ważniejsze to:
� uchwalono zmiany w planie za-

gospodarowania przestrzennego
gminy we wsi Warcz (kopalnia
kruszywa) i Kłodawa (stawy ho-
dowlane);

� upoważniono Zarząd Gminy do
zaciągnięcia kredytu krótkoter-
minowego (3 miesiące) w wyso-
kości 200 tys. zł na budowę hali
sportowej;

Uroczyste wręczenie Mariuszowi Paradeckiemu aktu nominacji na stanowisko
dyrektora Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
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Akt nominacji na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ełganowie odbiera
Hanna Sygnowska.

� zwolniono z podatku od nieru-
chomości stowarzyszenia jak np.:
budynki należące do OSP (remizy
strażackie);

� zwolniono z podatku od środków
transportu przyczepy ciągnikowe
rolnicze o ładowności powyżej 5
ton;

� zwiększono opłatę stałą za korzy-
stanie z przedszkola w Trąbkach
Wielkich z 35 na 40 zł miesięcz-
nie od 1 dziecka, z zachowaniem
wcześniej uchwalonych ulg, po-
cząwszy od 1 września 1999 roku;

� postanowiono ogłosić konkurs na
stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich;

� zatwierdzono plan pracy komisji
rewizyjnej na 1999 rok;

� uchwalono zmiany w statucie
gminy.

Ostatnim zaplanowanym na tę sesję
tematem było głosowanie nad od-
wołaniem Zarządu Gminy z powodu
nieudzielenia absolutorium za wy-
konanie budżetu w roku 1998. Na
poprzedniej sesji 23 kwietnia br. rad-
ni podjęli uchwałę o nieudzieleniu
Zarządowi absolutorium za wyko-
nanie budżetu za 1998 r. Uchwała ta
została uznana za nieważną przez
Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Gdańsku z powodu
naruszenia przepisów ustawy o fi-
nansach publicznych. W tej sytuacji,
po długiej i burzliwej dyskusji, radni
większością głosów zdjęli ten temat
z porządku obrad Rady Gminy.
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Pamiątkowe zdjęcie zawodników, organizatorów i gości uczestniczących w IV Indy-
widualnych Mistrzostwach Wybrzeża Weteranów w Lekkiej Atletyce.

***
Zarząd Gminy zdecydował o budo-
wie nowych wiat na przystankach
PKS w Gołębiewie Wielkim, Paw-
łowie i Cząstkowie. W najbliższym
czasie zostanie ogłoszony przetarg
na ich budowę.

***
22 maja, na stadionie GOKSiR
w Trąbkach Wielkich, odbyły się IV
Indywidualne Mistrzostwa Wybrze-
ża Weteranów w Lekkiej Atletyce.
Głównym organizatorem zawodów,
podobnie jak w roku ubiegłym, był
Klub Weterana przy POZLA, pod
przewodnictwem prezesa Sylwestra
Maliszewskiego, będącego jednocze-
śnie wiceprezesem Klubu Weterana
na szczeblu krajowym z siedzibą
w Toruniu. Na starcie zawodów sta-
nęło 85 zawodników z całego kraju.
Przy znakomitej pogodzie zawodni-
cy już o godz. 10 rozpoczęli konkurs
rzutu młotem, a uroczyste otwarcie
Mistrzostw odbyło się w samo połu-
dnie. W trakcie zawodów rozegrano

konkurencje biegowe w sprintach
i na średnich dystansach, odbyły się
konkursy rzutu młotem, dyskiem,
oszczepem, pchnięcia kulą, skoku
w dal oraz zawody w chodzie spor-
towym. Punktem kulminacyjnym
Mistrzostw był bieg memoriałowy
im. Jana Kielasa na 3000 metrów,
którego zwycięzcą i zdobywcą pu-
charu został Andrzej Kilimnik ze
Śląska. Na szczególną uwagę zasłu-
gują nasi zawodnicy: Marcin Masa
zdobył złoty medal w biegu na
100 metrów; Józef Krzeszowiec ze
Złej Wsi zdobył srebrne medale
w biegach na 1500 i 3000 metrów,
a Benedykt Brandt z Gołębiewa
Wielkiego, po podliczeniu jego wy-
ników w biegach i skokach, zajął
I miejsce w klasyfikacji wojewódz-
kiej najlepszych wyników sporto-
wych Mistrzostw. Zwycięzcy w po-
szczególnych konkurencjach otrzy-
mali medale, wręczane przez sta-
rostę powiatu gdańskiego Bogdana
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Dombrowskiego, przewodniczącego
RW LZS Wiesława Szczodrowskiego
oraz przedstawicieli władz gminy.
Tegoroczne Mistrzostwa uczestnicy
zakończyli spotkaniem przy ogni-
sku, gdzie organizatorzy zaserwo-
wali pieczonego prosiaka.

***
10 czerwca w Szkole Podstawowej
w Sobowidzu rozegrano Gminny
Konkurs Ortograficzny dla uczniów
klas IV, V i VI.

W poszczególnych grupach zwy-
cięzcami konkursu zostali:

klasy czwarte:
1. Tomasz Kula ze SP w Trąbkach

Wlk.
2. Magdalena Olszewska ze SP

w Drzewinie
3. Marietta Polasik ze SP w Czer-

niewie

klasy piąte:
1. Magdalena Pikula ze SP w So-

bowidzu
2. Natalia Sadoch ze SP w Kłodawie
3. Agnieszka Bąk ze SP w Trąbkach

Wlk.

klasy szóste:
1. Kamila Polasik ze SP w Czernie-

wie
2. Anna Kosidło ze SP w Sobowidzu
3. Anna Szymańska ze SP w Trąb-

kach Wlk.

Nagrody książkowe dla laureatów
ufundował Zarząd Gminy.

***
Podobnie jak w latach poprzednich,
Zarząd Gminy ufundował nagrody
dla najlepszych absolwentów szkół
podstawowych. Jednak ze względu
na reformę Oświaty, w tym roku

mamy dwie grupy absolwentów –
uczniów klas ósmych oraz klas szó-
stych, którzy od 1 września będą
uczniami gimnazjum. W związku
z taką sytuacją, Zarząd postanowił
przyznać nagrody również najlep-
szym uczniom klas szóstych.

Poniżej podajemy nazwiska naj-
lepszych absolwentów, którym Za-
rząd przyznał nagrody książkowe,
na wniosek rad pedagogicznych
w szkołach:

Trąbki Wielkie – klasy ósme:
Agata Wojewódka, Mateusz Para-
decki, Małgorzata Latocha, Anna
Kardas, Karolina Szturo, Dawid
Lawańczyk;

klasy szóste:
Maciej Kucharski, Marcin Płaza,
Monika Lorkowska, Edyta Knitter,
Małgorzata Sieniek.

Mierzeszyn – klasa ósma:
Marcin Kucharski, Anna Kiełczy-
kowska, Wioletta Kraińska, Michał
Florczyk.

klasa szósta:
Michał Kucharski, Katarzyna Ko-
rycka, Joanna Borzęcka.

Czerniewo – klasa ósma:
Krzysztof Sautycz, Łukasz Jakub-
ski, Marta Wypych

klasa szósta:
Natalia Kamińska, Artur Karczew-
ski, Katarzyna Koszałka

Sobowidz – klasy ósme:
Aleksandra Sosnowska, Anna Schu-
chardt, Martyna Stolc, Anna Błasz-
czak, Agnieszka Pettke, Michalina
Kuźniak
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klasy szóste:
Tomasz Schuchardt, Izabela So-
snowska, Natalia Świętorecka,
Krzysztofa Szeremeta, Natalia Po-
walska, Paulina Ciećko, Anna Kosi-
dło

Kłodawa – klasa ósma:
Helena Lataszewicz, Łukasz Cie-
pliński

klasa szósta:
Dorota Płoska, Krzysztof Jarzębiń-
ski

Drzewina – klasa szósta:
Malwina Matynia, Aleksandra Pan-
kau, Katarzyna Żeromska

Warcz – klasa szósta:
Tomasz Kutkowski.

***
Drużyna chłopców ze Szkoły Pod-
stawowej w Sobowidzu zdobyła
mistrzostwo Powiatu Gdańskiego
w piłce ręcznej, w turnieju finało-
wym w Pruszczu Gdańskim. Zespół
ten, podobnie jak „złota” drużyna
dziewcząt z tej szkoły, prowadzony
jest przez Władysława Mazurka.

***
31 maja, w sali widowiskowej GOK-
SiR w Trąbkach Wielkich, miał miej-
sce Finał Konkursu Recytacji Poezji
Zygmunta Bukowskiego, w którym
uczestniczyło 19 młodych recytato-
rów ze szkół podstawowych naszej
gminy oraz gminy Przywidz. Jury
Konkursu, w składzie którego był
oczywiście nasz znakomity poeta
Zygmunt Bukowski, przyznało 3 na-
grody oraz 3 wyróżnienia. Pierwsze
miejsce przyznano Katarzynie Gall
ze SP w Przywidzu, drugie miej-
sce – Magdalenie Olszewskiej ze SP

w Drzewinie, 3 miejsce – Helenie
Lataszewicz ze SP w Kłodawie. Wy-
różnienia otrzymali: Jakub Jasiński
ze SP w Przywidzu, Katarzyna Ko-
rycka ze SP w Mierzeszynie oraz
Łukasz Murawski ze SP w Sobowi-
dzu. Zwycięzcy otrzymali nagrody
pieniężne w wysokości odpowiednio
150 zł, 100 zł i 50 zł a wszyscy lau-
reaci dodatkowo otrzymali tomiki
poezji Zygmunta Bukowskiego.

***
14 marca 90 urodziny obchodzi-
ła Maria Skibowska z Kleszczewa.
Z tej okazji, w niedzielę 13 czerwca,
w naszym kościele odprawiona zo-
stała dziękczynna Msza św., w której
osobiście uczestniczyła solenizant-
ka. W dniu urodzin, w godzinach
popołudniowych, Jubilatkę w jej do-
mu odwiedził wójt w towarzystwie
Kierownika GOPS Krystyny Rody
i pracownika socjalnego Liliany Sa-
nik. W obecności członków rodziny
Jubilatki, sąsiadów i pani sołtys
Kleszczewa Bolesławy Wenzel, wrę-
czono Pani Marii bukiet kwiatów
i upominki ufundowane przez samo-
rząd oraz złożono życzenia wszelkiej
pomyślności. Przy lampce szampa-
na odśpiewano tradycyjne „sto lat”,
a następnie przy kawie raczono się
doskonałym tortem.

Do życzeń przyłącza się również
nasza redakcja.

***
Drużyna piłkarska LZS „Sokół” Eł-
ganowo, na 2 kolejki przed za-
kończeniem rozgrywek klasy „B”,
zapewniła sobie awans do klasy
„A”. Gratulujemy sukcesu i życzy-
my powodzenia w wyższej klasie
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Dostojna jubilatka Maria Skibowska z Kleszczewa w otoczeniu rodziny.

rozgrywek. Dodajmy, że działacze
sportowi z Ełganowa zamierzają urzą-
dzić pełnowymiarowe boisko do pił-
ki nożnej, na terenie zakupionym
w ubiegłym roku ze środków budżetu
gminy.

***
Po 2-letniej przerwie rozegrano VI
Turniej Ekologiczny, w którym udział
wzięły wszystkie szkoły podstawowe
z naszej gminy. Turniej rozgrywa-
ny był przez prawie cały rok szkolny
i obejmował konkursy plastyczne, lite-
rackie, porządkowe, wiadomości eko-
logicznych, zbiórkę makulatury, do-
karmianie zwierząt zimą oraz festyn
sportowo-rekreacyjny, który rozegra-
no 11 czerwca, na stadionie w Trąb-
kach Wielkich. Nagrody pieniężne dla
szkół ufundował Zarząd Gminy i wy-
niosły one odpowiednio: za I miejsce

– 1500 zł; za II miejsce – 1000 zł
za III miejsce – 500 zł. Dla zwy-
cięzców konkursów w konkurencjach
indywidualnych ufundowano nagro-
dy książkowe, które zakupił GOKSiR
za własne środki. Po podsumowa-
niu wszystkich konkursów, w grupie
szkół „dużych” zwyciężyła SP Trąbki
Wielkie przed Sobowidzem; w grupie
szkół „średnich” zwyciężyła SP Czer-
niewo przed Mierzeszynem i Kłodawą;
w grupie szkół „małych” wygrała SP
Warcz przed Ełganowem i Drzewiną.

***
Z okazji Dnia Dziecka we wszyst-
kich szkołach zorganizowano wiele
imprez. Również inne organizacje za-
dbały o to, aby w tym dniu ucieszyć
dzieci. Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej, pod patronatem Marszałka Sej-
mu Macieja Płażyńskiego oraz Żeglugi
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Gdańskiej Ltd. zorganizował rejs ka-
tamaranem „Rubin” po Zatoce Gdań-
skiej dla dzieci w Trójmiasta i okolic.
Nasza gmina otrzymała 40 biletów na
ten rejs i przeznaczyła je dla uczniów
klasy „zerowej” i pierwszej ze SP
w Trąbkach Wielkich. Podczas rejsu
na statku odbył się festyn z wielo-
ma konkursami, w których nagrodę
stanowiły słodycze. Przy pięknej po-
godzie organizatorzy zapewnili wie-
le atrakcji, w tym poczęstunek dla
dzieci. Na zakończenie rejsu każde
dziecko otrzymało paczkę chipsów,
tak więc po dniu pełnym wrażeń
wróciły zmęczone ale zadowolone. Na
długo pozostaną im w pamięci piękne
widoki i wrażenia z podróży morskiej.

***
25 maja, w sali widowiskowej GOKSiR
w Trąbkach Wielkich, Elżbieta Pyliń-

ska, reprezentująca Wojewódzki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku, przy współpracy GOKSiR, zor-
ganizowała uroczystość z okazji Dnia
Matki. Zaproszono około 60 pań z te-
renu gminy, dla których urządzono
słodkie przyjęcie, umilane występami
Zespołu Muzyki Dawnej „Conradus”
oraz zespołu instrumentów klawi-
szowych z Trąbek Wielkich, a tak-
że występami 22-osobowego zespołu
„Pszczółkowianka” z Klubu Seniora
w Pszczółkach. Było dużo uśmiechów
i wzruszeń oraz okazji do porozma-
wiania. Dodajmy, że impreza była
sponsorowana przez Urząd Gminy,
Pana Czajkę z Sobowidza i redakcję
„Kany”.

S. D.

Uczestniczki spotkania w GOKSiR z okazji Dnia Matki z uwagą słuchają
zapowiedzi występu Zespołu Muzyki Dawnej „Conradus”.
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Dyrektor SP Mierzeszyn Zofia Szymańska odbiera nagrodę dla swojej szkoły za
zajęcie II miejsca w VI Turnieju Ekologicznym.

Uczestnicy rejsu katamaranem „Rubin” ze swoją Panią Teresą Wawrynowicz.
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę 23 maja miało miej-
sce kolejne posiedzenie Duszpa-
sterskiej Rady Parafialnej, które
jak zwykle, rozpoczęło się modli-
twą. W spotkaniu uczestniczyło 18
członków Rady, których sedecznie
powitał ksiądz proboszcz. Następnie
w skrócie przedstawił tematy tego
posiedzenia.

Za najważniejszą sprawę uznał
pielgrzymkę Ojca Świętego do Oj-
czyzny i nasze przygotowania do
spotkania z Papieżem na sopockim
hipodromie, a także postawę którą
powinniśmy przyjąć na ten rado-
sny okres. Nawiązał do pielgrzymki
Ojca Świętego do Rumunii i do
serdecznego przyjęcia, jakiego tam
doznał. Zwrócił się do tych parafian,
którzy podjęli się służby porządko-
wej na okres spotkania z Ojcem
Świętym w Sopocie, aby wypełnili
ją sumiennie, mimo niedociągnięć,
jakie mogą się pojawić.

W dalszej części spotkania ks.
E. Szymański zapytał członków Ra-
dy o spostrzeżenia dotyczące zmian
w organizacji liturgii Wigilii Pas-
chalnej i procesji rezurekcyjnej,
wprowadzonych podczas tegorocz-
nych Świąt Wielkanocnych. Radni
zgodzili się z opinią, że zmiany te
wypadły pomyślnie.

W swoim wystąpieniu ksiądz po-
nownie zwrócił się do wszystkich,
przypominając o obowiązku modli-
twy i prosząc o udział w Nowennie
do Matki Bożej Trąbkowskiej, któ-
ra odbywa się w każdą sobotę.

Uznał, że gdybyśmy naprawdę ko-
chali Matkę Bożą, to ktoś z rodziny
na pewno znalazłby czas na udział
w Nowennie.

Nawiązł również do rozbudo-
wy Domu Pielgrzyma, przy czym
wyraził pewne ubolewanie, że nie
wszyscy parafianie zaakceptowali tę
inwestycję, choć przyniesie ona ko-
rzyść parafii, a nie księdzu. Nie
wszyscy także wywiązyją się z zobo-
wiązań podjętych dobrowolnie pod-
czas tegorocznej kolędy.

Następnym ważnym tematem
było omówienie procesji Bożego Cia-
ła. Padały różne propozycje odno-
śnie wytyczenia nowej trasy proce-
sji, a także, by każdy ołtarz przygo-
towywała inna wioska. Po dyskusji
ustalono, że jednak procesja odbę-
dzie się tak jak w zeszłym roku.

Na zakończenie ksiądz pro-
boszcz zaprosił członków Rady do
obejrzenia aktualnego stanu roz-
budowy Domu Pielgrzyma pw. Św.
Józefa oraz podziękował wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się do tego przedsięwzięcia.
Wielu radnych było mile zaskoczo-
nych tym, co zobaczyli, choć prace
nie zostały jeszcze zakończone. Po-
mimo różnych opinii w tej sprawie,
należy jednak stwierdzić, że gdyby
ksiądz czekał tylko na to, co mu
doradzimy czy pomożemy, to byłoby
trudno osiągnąć to co mamy.

Józef Sroka
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DZIEŃ DZIECKA W TRĄBKACH WIELKICH

Na zdjęciach: klasa III b na wycieczce sponsorowanej i zorganizowanej przez
rodziców.
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WIERSZE

Przedżniwie

Za parę dni zbraknie tych łanów
Pochylonych w głębokiej pokorze
I miedz zacisznych pachnących powojem
Już nie pójdę ścieżką
By gładzić wąsiaste jęczmienie
I kędzierzawe pszenice
Nie osmukam kiści owsa
By rzucić na piersi
I sprawdzić czyim imieniem
Ziarno nazwane kocha najmocniej
A tylko smutne przemijanie
Pójdzie polem
I żalem naleje ścierniska

Zygmunt Bukowski

Człowiek u schyłku wieku

Wiek następny tuż, tuż
a my w tylu ramach
co najmniej dwóch
i sprzecznych obrazach
obleczonych w trendy
zniekształcające człowieczeństwo.
Pytasz? Znasz odpowiedź
w czyim żeś obrazie,
a jakim się stałeś
malując swój kaprys.
Zamazane to, to
gdzie jesteś naprawdę?
bo chwiejny to wyczyn
i farby nietrwałe
tyś nie kameleon
więc wróć na swe miejsce.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Lipiec 1999

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne w parafii – z róży
św. Stanisława – p. Preussa

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży bł. Jolanty –
p. Kisickiej

3. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Kingi – p. Wiebe

4. Za śp. Franciszkę i Hugona
Zielke oraz za zmarłych z tej
rodziny, godz. 700

O szczęśliwe zbiory i pogodę na
czas żniw, z intencji p. Kielas
(Czerniewo), godz. 830

Za dusze w czyśćcu cierpiące,
z intencji p. Wilków, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

5. Za śp. Sylwestra Reimus
6. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
7. Dziękczynna w 9. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Wojciecha Skierków

8. Za zmarłych z rodziny
Zulewskich

9. Za śp. Mieczysława Bławata
10. Za śp. Witolda Piszczuka
11. Za śp. Alfonsa Zulewskiego

oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 700

Za śp. Jana i Leona Hendrych,
godz. 830

Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa Heleny
i Dionizego Szynków, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

12. Za śp. Helmuta Rickauer
13. Za zmarłych z rodzin Sus

i Hensel
14. Za śp. Rozalię Grunwald,

1. rocznica śmierci
15. Za śp. Tadeusza Dudek,

1. rocznica śmierci
16. Za śp. Urszulę Salewską,

4. rocznica śmierci
17. Za śp. Alfreda Karassek
18. Dziękczynna z intencji rodziny

Struckiel, godz. 700

Za śp. Wiktora, Kazimierza
i Jana Formellów, godz. 830

W intencji parafian, godz. 1100

19. Za zmarłych z rodzin Zulewskich
i Piechowskich

20. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
21. Za śp. Jadwigę Garczyńską
22. Za śp. Jadwigę Laskowską
23. Za śp. Tomasza Cieszyńskiego
24. Za śp. Monikę Grenz
25. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Jakuba Czerw, godz. 830

Za śp. Edwarda Madejskiego,
godz. 1100

Za zmarłych z rodziny
Sławińskich, godz. 1800

26. Za śp. Helenę Szymczyk (10.
rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodzin Oroń i Bujak

27. Za śp. Stanisława Krępę, 10.
rocznica śmierci

28. Za zmarłych z rodzin Preussów,
Popławskich, Szwoch i wszystkie
dusze w czyśćcu cierpiące

29. Za śp. Łucję Selka w rocznicę
śmierci
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30. Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart

31. Za śp. Ignacego Olszewskiego
1.08 Za śp. Irenę i Kazimierza

Struckiel oraz za śp. Brunona,
Zofię i Józefa z rodziny
Garczyńskich, godz. 700

Za śp. Krystynę Niemczyk i za
śp. Irmgardę Marocką, godz. 830

Za śp. Rozalię, Józefa, Fran-
ciszka i Witolda Piszczuków,
godz. 1100

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

5 lipca: Dominik Karol Milewski
23 lipca: Kacper Piotr Kantak

Rocznice sakramentu małżeństwa:

1 lipca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa Marzeny i Jarosława Keler
4 lipca: 1 rocznica sakramentu małżeństwa Izabeli i Tomasza Caboń
4 lipca: 1 rocznica sakramentu małżeństwa Alicji i Józefa Czerkawskich
6 lipca: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Krystyny i Zygmunta
Kaszubowskich
16 lipca: 5 rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Tomasza Tysler

Odeszli do wieczności:
14 lipca: Pierwsza rocznica śmierci śp. Rozalii Grunwald
25 lipca: Pierwsza rocznica śmierci śp. Gabriela Łyczaka

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


