
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Kwiecień 2003 Nr 4 (76)

Anioł przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma
Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie,
zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie
Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się
przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam
powiedziałem». (Mt 28,5 – 7)



POSŁUGA DUSZPASTERSKA
KSIĘDZA EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W NASZEJ PARAFII

Z okzaji nadania naszemu księdzu proboszczowi i dzie-
kanowi Edwardowi Szymańskiemu przez Stalicę Apostolską
godności prałata, składamy naszemu drogiemu duszpaste-
rzowi szczere gratulacje i za pośrednictwem Matki Bożej
Trąbkowskiej prosimy Boga o błogosławieństwo i obfite łaski
dla niego w dalszym życiu.

Poniżej przedstawiamy chronologiczny przegląd istotnych kroków na
kapłańskiej drodze ks. prałata Edwarda Szymańskiego:

Ks. wikariusz Edward Szymań-
ski został skierowany do naszej
parafii do pomocy ks. prałatowi Fe-
liksowi Głowience 1 lipca 1972 r.
z parafii św. Ignacego w Gdańsku
Starych Szkotach. Rozpoczął pracę
w charakterze wikariusza 15 sierp-
nia 1972 r.

***
W dniu 1 czerwca 1978 r. zo-

stał mianowany wikariuszem adiu-
torem czyli zarządzającym parafią
(dekret biskupa gdańskiego z 23 ma-
ja 1978 r.).

***
Z dniem 1 lutego 1979 r. ks. wika-

riusz adiutor otrzymał nominację na
dziekana nowo utworzonego deka-
natu Gdańsk-Wyżyny (dekret bisku-
pa gdańskiego z dnia 18.01.1979 r.).

***
Z dniem 1 października 1979 r.

ks. dziekan Edward Szymański zo-
stał mianowany proboszczem naszej
parafii (dekret biskupa gdańskiego
z dnia 18 września 1979 r.).

***

Dekretem biskupa gdańskiego
z dnia 21 listopada 1983 r. został
mianowany Kanonikiem Honoro-
wym Kapituły Katedralnej Gdań-
skiej.

***
W dniu 1 lutego 1987 r. został

mianowany członkiem Podkomisji
ds. Sanktuariów na okres pełnie-
nia funkcji Kustosza diecezjalnego
sanktuarium MB Trąbkowskiej.

***
Dekretem z dnia 22 czerwca

2001 r. ks. kanonik Edward Szy-
mański został mianowany kanoni-
kiem gremialnym nowo utworzonej
Kapituły Kolegialnej Gdańskiej przy
Kolegiacie Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa w Gdańsku Wrzeszczu.

***
W dniu 13 marca 2003 r. ks.

E. Szymański otrzymał godność ka-
pelana Jego Świątobliwości (prała-
ta) od Papieża Jana Pawła II z datą
22 stycznia 2003 r. Dekret Stoli-
cy Apostolskiej w języku łacińskim
prezentujemy na stronie 4.

Kronikarz
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Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski gratuluje księdzu prałatowi
Edwardowi Szymańskiemu otrzymanej nominacji.
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Dokument Stolicy Apostolskiej nadający księdzu Edwardowi Szymańskiemu
godność prałata. Dokument jest sporządzony w języku łacińskim, a oto jego
treść przetłumaczona na język polski: „Najwyższy Arcykapłan Jan Paweł II do
grona swoich kapłanów wybrał godnego szacunku Pana Edwarda Szymańskiego
z Archidiecezji Gdańskiej. Co także temuż szanownemu Panu Szymańskiemu
stosownie będzie doniesione. Z Gmachów Watykanu, 22 stycznia 2003 roku”.
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2003

6 kwietnia: 5. niedziela
Wielkiego Postu

Jr 31,31 – 34
Hbr 5,7 – 9
J 12,20 – 33

„Jeśli ziarno wpadłszy w ziemię nie
obumrze”

Tajemnica śmierci Chrystusa.
Tajemnica śmierci tych, co padli za
sprawę. Tajemnica rozstrzelanych,
wieszanych, ścinanych, dawniej ka-
mienowanych, krzyżowanych.

Chociaż jesteśmy słabi, bojaź-
liwi, zmienni, upadający, chociaż
jesteśmy grzeszni, chciwi, wyracho-
wani, interesowni, leniwi, to prze-
cież w duszy każdego z nas tli
się iskra wielkości. I nie ma nic
lepszego, żeby tę iskrę w płomień
zamienić, jak świadectwo innego
człowieka. A spośród wszystkich
świadectw najlepsza jest śmierć za
sprawę.

13 kwietnia: Niedziela
Palmowa

Iz 50,4 – 7
Flp 2,6 – 11
Mk 14,1 – 15,47

„Dźwigając krzyż”
Idź za Jezusem Jego drogą krzy-

żową, aby Go zrozumieć.
Idź za Jezusem Jego drogą krzy-

żową, abyś zrozumiał swoją drogę
krzyżową, gdy będziesz niesłusznie
osądzony i potępiony, gdy będziesz
ze swoim krzyżem szedł, upadał

i powstawał, aż cię przybiją do
krzyża, aż cię odrzucą i wyśmieją,
i zostaniesz sam, może wśród garst-
ki przyjaciół. Idź za Jezusem, abyś
siebie zrozumiał i doszedł za Nim
do chwały Niedzieli Wielkanocnej.

Znakiem chrześcijaństwa nie jest
tylko Jezus ukrzyżowany, ale Je-
zus zmartwychwstały, triumfujący.
Najpełniejszą prawdą chrześcijani-
na nie są tylko cierpienia i klęski,
ale uwielbienie, jakie otrzyma za
służbę prawdzie od Ojca w zmar-
twychwstaniu.

18 marca: Wielki Piątek

Iz 52,13 – 53,12
Hbr 4,14 – 16;5,7 – 9
J 18,1 – 19,42

„Nie znam tego Człowieka”
Jak kochać, skoro tyle razy zo-

staliśmy zdradzeni. Jak wierzyć,
skoro tyle razy zostaliśmy wydani.
Jak ufać, skoro tyle razy przeżyli-
śmy rozczarowanie. Jak rozmawiać,
skoro tyle razy nas okłamano.

A więc nie wierzyć, nie ufać,
nie kochać? Zamknąć się w sobie,
zapiec się, odciąć się od wszystkich?

A przecież mimo tego, że nas tyle
razy oszukano, zdradzono, wydano
– trzeba wierzyć, ufać, kochać. Bo
tylko na tej drodze jesteś w stanie
natrafić na pomyłki ludzkiej wiary,
nadziei i miłości, jesteś w stanie
wzmocnić ich światło.
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20 kwietnia: Wielkanoc

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

„I otworzyły się ich oczy, i poznali
Go”

Czy tobie objawił się już kie-
dyś Jezus Zmartwychwstały? Wte-
dy, gdy Go szukałeś – jak Maria
Magdalena w ogrodzie. Gdy zacze-
kałeś na Niego – jak Apostołowie
nad Jeziorem Tyberiadzkim. Gdy
odchodziłeś od Niego – jak dwaj
uczniowie do Emaus. Gdy bałeś
się – jak Dwunastu w Wieczerni-
ku, którzy się zamknęli ze strachu
przed żydami. A może jak Szawło-
wi, który, gdy jechał do Damaszku,
usłyszał: „Szawle, Szawle, czemu
mnie prześladujesz?”

Czy tobie ukazał się już kiedyś
Jezus Zmartwychwstały?

27 kwietnia: 2. niedziela
Wielkanocy

Dz 4,32 – 35
1 J 5,1 – 6
J 20,19 – 31

„Uwierzyłeś”
Nie potrafisz ukryć tego, że

jesteś człowiekiem uczciwym. Nie
potrafisz ukryć tego, że jesteś czło-
wiekiem wierzącym. Nie potrafisz
ukryć tego, że jesteś uczniem Chry-
stusowym. Takich tajemnic nie ma.

Jeśliby nikt nie wiedział o tym,
że jesteś chrześcijaninem, to na-
prawdę nie jesteś chrześcijaninem.
Jeżeliby nikt nie wiedział o tym,
że jesteś uczciwym człowiekiem, to
znaczy, że nie jesteś człowiekiem
uczciwym.

Oprac. ks. E. Szymański

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
12 –16 kwietnia 2003 r.

Sobota 12 kwietnia – rozpoczęcie rekolekcji św.

18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom
pierwszokomunijnym

Niedziela 13 kwietnia

8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
16.30 Gorzkie Żale; Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka

stanowa dla kobiet
18.30 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej
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Poniedziałek 14 kwietnia

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
10.00 Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
11.30 Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum
12.30 Wszystkich nauczycieli zapraszam na spotkanie z ojcem

rekolekcjonistą w „Wieczerniku” w Domu Pielgrzyma
17.00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa

dla mężczyzn
19.30 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Wtorek 15 kwietnia

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
10.00 Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
11.30 Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum
11.30 Wszystkich nauczycieli zapraszam na spotkanie z ojcem

rekolekcjonistą w „Wieczerniku” w Domu Pielgrzyma
17.00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą dla wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Środa 16 kwietnia – dzień spowiedzi św. od godz. 8.00

9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; błogosławieństwo z odpustem
zupełnym; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty

10.30 Spowiedź św. dla dzieci
11.00 Msza św. dla dzieci; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
12.00 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.; proszę o ofiary dla

ojca rekolekcjonisty
14.30 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św.
16.00 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; błogosławieństwo z odpustem

zupełnym; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty

Wielki Czwartek 17 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek 18 kwietnia – Nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota 19 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 22.00
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII
Wydaje mi się, że sakrament

bierzmowania nie jest jeszcze na-
leżycie dowartościowany, zwłaszcza
przez starsze pokolenie. Złożyła się
na to trudna sytuacja Kościoła w Pol-
sce po II wojnie światowej. W czasie
wojny w wielu parafiach nie moż-
na było udzielać tego sakramentu,
więc po wojnie przyjmowało go kilka
roczników, i to niekiedy niemal bez
duchowego i intelektualnego przy-
gotowania. Biskupi udzielali bierz-
mowania w parafiach zazwyczaj pod-
czas wizytacji kanonicznej, a więc
co 5 lat.

Wszystkie sakramenty święte są
darem Boga, dostarczając łask po-
trzebnych do uświęcenia człowieka
żyjącego we wspólnocie Kościoła.
Dlatego otrzymujemy je przez po-
sługę Kościoła.

Wspólnota parafii, w której jej
członkowie otrzymują chrzest, przy-
stępują do Komunii św. lub sakra-
mentu bierzmowania ma szczegól-
ne powody do radości. Parafianie
powinni rozumieć, że są to uro-
czystości całej rodziny parafialnej,
gdyż podczas nich powiększa się ro-
dzina parafialna (chrzest), uświęca
się (I Komunia św.) lub umacnia
się w wierze (sakrament bierzmo-
wania). Zatem nie należy takiego
wydarzenia ograniczać do zaintere-
sowanego kandydata i jego rodziny
lecz cała wspólnota parafialna po-
winna je radośnie przeżywać, jako
duchowa rodzina dzieci Bożych.

Od powstania gimnazjum, bierz-
mowanie w całej Polsce otrzymu-
ją uczniowie trzecich klas gimna-

zjalnych, po sumiennym duchowym
przygotowaniu – comiesięczna spo-
wiedź i komunia św., nowenna
9-dniowa lub 9-tygodniowa. Przy-
gotowaniem intelektualnym są ca-
łoroczne katechezy dotyczące tego
sakramentu, zakończone sprawdzia-
nem wiadomości (u nas – w obecno-
ści rodziców).

Tak się składa, że od 1967 roku
przygotowuję młodzież do przyjęcia
tego sakramentu, najpierw w po-
przednich parafiach, a już przez
wiele lat w naszej parafii. Obserwu-
ję postawy młodzieży bierzmowanej
i przekonuję się, że w tym wieku
większość jeszcze nie jest dojrzała do
jego przyjęcia. Mimo katechez przy-
gotowawczych, chyba za mała jest
świadomość, że w tym sakramencie
Bóg zaufał człowiekowi i wzmocnił
go duchowo do dawania świadectwa
wiary, że oczekuje odpowiedzi da-
wanej życiem wiary każdego dnia.
Tymczasem wielu jest takich, którzy
po otrzymaniu bierzmowania w naj-
bliższą niedzielę już nie uczestniczą
we Mszy św., ostentacyjnie opuszcza-
ją katechezę, a przyrzeczenia absty-
nenckie traktują jako czystą formal-
ność. Tu nadmienię, że bardzo dużo
naszej młodzieży pije alkohol i pali
papierosy, najczęściej w tajemnicy
przed rodzicami, dlatego rodzice się
łudzą, że ich dziecko nie pali i nie
pije. Niepokoi fakt, że i na wsi
sięgają już niektórzy po narkotyki.
Piszę o tym z pełną odpowiedzial-
nością, jako wieloletni duszpasterz
i katecheta naszej młodzieży.
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W imieniu kandydatów Agnieszka Bąk i Adam Sroka proszą o udzielenie
sakramentu bierzmowania.

Przedstawiciele rodziców, Zdzisława i Stanisław Dziemińscy witają i proszą
o udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży.
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Koncelebrowana Msza św., podczas której kapłani proszą Ducha Świętego
o zstąpienie na kandydatów.

Arcybiskub Metropolita Gdański udziela sakramentu bierzmowania Justynie
Gralla.
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Młodzież bierzmowana wymaga
umiejętnej i czujnej troski wycho-
wawczej rodziców i rodziny, a szcze-
gólnie – modlitwy za nich. Szkoła
bowiem coraz bardziej punkt ciężko-
ści kładzie jedynie na przekazywanie
wiedzy. Po części jest to wynik posta-
wy rodziców, którzy wszelkie uwagi
wychowawcze traktują jako atak
nauczycieli na ich dziecko. Rodzice
wierzą „ślepo” dzieciom, które ich
umiejętnie okłamują, a nie nauczy-
cielom, którzy chcieliby rzeczywistej
współpracy wychowawczej z rodzi-
cami, wykorzystując swoje pedago-
giczne wykształcenie i praktyczne
doświadczenie. W ostatecznym ra-
chunku, traci na tym młodzież i ro-
dzice, których później dorosłe już
„pociechy” krytycznie ocenię za złe
wychowanie.

Postępująca laicyzacja życia, nie-
kontrolowany dostęp do Internetu
wymagają od wierzących rodziców
szczególnej czujności, osobistej po-
stawy życia wiarą (przykłady pocią-
gają), aby młodemu pokoleniu uka-
zać niepodważalne wartości zawarte
w Ewangelii.

W dniu 14 marca 2003 r. o go-
dzinie 17.00 odbyła się w naszym
Sanktuarium podniosła uroczystość
udzielenia sakramentu bierzmowa-
nia uczniom trzecich klas gimna-
zjalnych. Bierzmowania udzielił im
Metropolita Gdański ks. Arcybiskup
Tadeusz Gocłowski. W sumie przy-
jęło go 73 kandydatów w tym 43
z naszej parafii, a pozostali byli
z parafii w Kłodawie i kilku uczniów
z parafii w Sobowidzu, Postołowie,
a jeden ze Starogardu Gdańskiego.

W imieniu kandydatów księdza Ar-
cybiskupa powitali Agnieszka Bąk
z Adamem Sroką. O udzielenie sa-
kramentu bierzmowania w imieniu
rodziców poprosili państwo Zdzisła-
wa i Stanisław Dziemińscy. Teksty
liturgiczne bardzo pięknie czytali
Kinga Kotula i Wojciech Surma.
Psalm międzylekcyjny odważyli się
zaśpiewać od ołtarza Marta Jagła
i Krzysztof Kędzierski, Jego brat,
Paweł w imieniu młodzieży po-
dziękował za otrzymany sakrament
bierzmowania. W imieniu rodziców
podziękowali księdzu Arcybiskupo-
wi państwo Dorota i Teofil Bąkowie.
Całą oprawę muzyczną uroczystości
prowadził pan Zdzisław Jaszewski
z paniami Gabrielą Jagłą i Elżbietą
Szurgocińską oraz towarzyszącym
im zespołem młodzieżowym. Należy
się im szczególne podziękowanie, bo
włożyli wiele trudu, odbyli wiele ćwi-
czeń, aby uroczystość bierzmowania
była okazała.

Podziwiam też młodych „kuch-
mistrzów” Ewę Preuss i Krystiana
Kielasa, którzy przygotowali wspa-
niale postną (piątek) kolację dla ks.
Arcybiskupa i kapłanów łącznie z jej
podaniem.

Bierzmowani jako pamiątkę
otrzymali Pismo Święte Nowego
Testamentu z pieczęcią ks. Arcybi-
skupa. Rozpoczęła się już nowenna
dziękczynna za otrzymany sakra-
ment. Zainteresowany jestem, ile
ich wytrwa w tej nowennie do koń-
ca. Proponuję zakończenie nowenny
jednodniową pielgrzymką do Liche-
nia, po 17 maja.

ks. E. Szymański
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA
PRZEMÓWIENIA, POWITANIA, PODZIĘKOWANIA. . .

Powitanie ks. arcybiskupa
wygłoszone przez rodziców

Najdostojniejszy Księże Arcybi-
skupie.

Mamy zaszczyt i przyjemność
przywitać Ciebie w Trąbkowskim
Sanktuarium Maryjnym, w imieniu
rodziców młodzieży, która dzisiaj
otrzyma sakrament bierzmowania.

Jesteśmy wdzięczni, że w tak
uroczystym dla nas wszystkich
dniu, zaszczycił nas Ks. Biskup
swoją obecnością i posługą duszpa-
sterską.

Nasza młodzież przygotowywała
się intensywnie przez kilka ostat-
nich miesięcy, lecz pełne przygoto-
wanie do przyjęcia tego sakramentu
trwało wiele lat.

Najpierw było to przygotowa-
nie rodzicielskie – przez chrzest
św., naukę modlitwy oraz wdra-
żanie do praktyk chrześcijańskich.
Następnym etapem było – wspólne
z księdzem i katechetkami – przy-
gotowanie do sakramentu Eucha-
rystii. Ostatnim etapem, trwającym
najdłużej, było przygotowanie do
sakramentu bierzmowania.

Dzisiaj nadszedł ten długo ocze-
kiwany dzień. Przez bierzmowanie,
które jest sakramentem dojrzałości
chrześcijańskiej, młodzież otrzyma
dar Ducha Świętego, polegający na
umocnieniu ich w wierze i w postę-
powaniu według jej zasad.

Takie umocnienie w wierze ma
w obecnych czasach niepodważalne
i nieocenione znaczenie.

Obecna tu młodzież poznawała
przed laty zasady wiary katolickiej,
w tym przykazania Boże i Kościelne,
czasami ich w pełni nie rozumie-
jąc i nie doceniając ich znaczenia
w życiu.

Dzisiaj, gdy istnieje tak wie-
le pokus i zagrożeń, gdy za kilka
miesięcy ci młodzi ludzie wejdą
w nowe środowiska i będą musieli,
niekiedy po raz pierwszy, dokony-
wać samodzielnych wyborów pomię-
dzy dobrem i złem, pomoc Ducha
Świętego w praktycznym stosowa-
niu zasad wiary i przestrzeganiu
przykazań jest konieczna.

Umocnienie w wierze przez sa-
krament bierzmowania wydaje się
także niezbędne w perspektywie
nieodległego wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej, gdy osłabną ist-
niejące jeszcze bariery wpływu tzw.
kultury zachodniej i szczególnie
młodzież może być narażona na
skutki zbyt liberalnych norm moral-
nych oraz prawa unijnego, w wielu
przypadkach niezgodnego z zasa-
dami wiary katolickiej. Najlepszym
zabezpieczeniem przed tymi zagro-
żeniami jest w pełni ukształtowana
i silna wiara, którą kandydaci mogą
uzyskać z pomocą Ducha Świętego
w sakramencie bierzmowania.

Mamy nadzieję, że otrzymane
dziś dary Ducha Świętego zacieśnią
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Podziękowanie młodzieży za otrzymany sakrament Ducha Świętego składają
Katarzyna Sobiecka ze Świńcza oraz Paweł Kędzierski z Kłodawy.

Podziękowanie rodziców za udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania skła-
dają ks. Arcybiskupowi państwo Dorota i Teofil Bąkowie.
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Podziękowanie księdzu proboszczowi za wszechstronne przygotowanie do przyjęcia
sakramentu bierzmowania składają Róża Wojtas i Agnieszka Bąk.

Pamiątką bierzmowania, otrzymaną z rąk ks. Arcybiskupa jest Pismo święte – na
zdjęciu, Pismo św. otrzymuje Magdalena Walaszewska.
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ich więź ze wspólnotą parafialną
i Kościołem oraz ułatwią im pełne
i świadome uczestnictwo w życiu
Kościoła Powszechnego.

Dlatego, w imieniu rodziców,
prosimy Waszą Ekscelencję o prze-
wodniczenie liturgii Mszy św.
i udzielenie zgromadzonej tu mło-
dzieży sakramentu bierzmowania.

W imieniu rodziców
Stanisław Dziemiński

Prośba kandydatów o udzielenie
sakramentu bierzmowania

Ekscelencjo, Najdostojniejszy
nasz księże Arcybiskupie.

Nadszedł długo i niecierpliwie
oczekiwany dzień, w którym nasze
koleżanki i koledzy mają otrzymać
sakrament dojrzałości w wierze.

Obdarowani łaską wiary na
chrzcie świętym poznawaliśmy ją
i pogłębialiśmy przez posługę na-
szych rodziców i na lekcjach religii.

Oprócz katechezy szkolnej
i przyparafialnej, tegoroczne przy-
gotowania do sakramentu bierz-
mowania wypełniły: comiesięczna
pierwszopiątkowa spowiedź i Ko-
munia św., sprawdzian z podsta-
wowych prawd wiary w obecności
rodziców.

Na koniec, w 7-tygodniowej
nowennie prosiliśmy naszą Panią
Trąbkowską o potrzebne łaski, by-
śmy wiarą samodzielnie żyli, wy-
znawali ją i jej bronili.

Serdecznie prosimy Cię Eksce-
lencjo o udzielenie nam sakramentu
bierzmowania, o modlitwę i o bło-

gosławieństwo na odważne życie
wiarą.

W imieniu kandydatów
Agnieszka Bąk

Podziękowanie za sakrament
bierzmowania

Ekscelencjo!
Księże Arcybiskupie!
Dzisiejszy dzień jest świętem nie

tylko dla młodzieży, ale i dla nas
rodziców. Chcemy serdecznie po-
dziękować Księdzu Arcybiskupowi
za sprawowaną dzisiaj ofiarę Mszy
św, za nakładanie rąk, za namasz-
czenie krzyżmem świętym i za po-
średnictwo w wylaniu darów Ducha
Świętego na głowy i serca naszych
dzieci.

Dary mądrości, męstwa, bojaź-
ni bożej i wszystkie pozostałe będą
niezwykle cenne w samodzielnym
podejmowaniu decyzji i dokonywa-
niu codziennych wyborów między
dobrem i złem.

Dzisiaj młodzież została pasowa-
na na rycerzy Chrystusa.

Marzeniem naszym – rodziców
jest, aby ci młodzi byli prawdziwymi
rycerzami naszych trudnych czasów.

Nie byłoby dzisiaj tych Zielonych
Świąt, gdyby nie księża katecheci.
Ksiądz Edward Szymański mówi,
że to bardzo niepokorna młodzież.
Wiemy o tym i tym większa na-
sza wdzięczność za pracę nad ich
trudnymi charakterami i dobrymi
sercami.

Bóg zapłać.

W imieniu rodziców
Dorota Bąk
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JAK PRZEŻYŁEM SAKRAMENT BIERZMOWANIA
WYPOWIEDZI BIERZMOWANYCH

Sakrament bierzmowania jest
czwartym sakramentem, który już
przyjęłam w moim życiu. Dla mnie
pełni on bardzo ważną rolę, po-
nieważ dzięki niemu zbliżyłam się
duchowo do Boga i Kościoła. Dzięki
bierzmowaniu zstąpił na mnie Duch
Święty – jedna z osób Trójcy Świętej
– który obdarował mnie swoimi da-
rami. Bierzmowanie jest niesamo-
witym przeżyciem, które wzbudza
uczucia i porusza je. Po otrzyma-
niu tego sakramentu umocniła się
nasza wiara i pogłębiła miłość do
Chrystusa.

Co do uroczystości uważam, że
było bardzo nastrojowo, a atmosfe-
ra panująca w kościele była bardzo
przyjemna. Wszyscy uczniowie pil-
nie przygotowywali się do tego sa-
kramentu, chodzili na próby, religię
i nowennę. Dzięki nam i naszemu
zaangażowaniu uroczystość ta wy-
padła świetnie. Bardzo podobało mi
się nasze bierzmowanie i pochwa-
lam tych, którzy poświęcili nam
swój cenny czas, aby tak wspaniale
przygotować nas do przyjęcia tego
sakramentu.

Bierzmowanie uważam za waż-
ne wydarzenie i zachęcam do przy-
jęcia tego sakramentu tych, którzy
tego jeszcze nie zrobili.

Justyna Olszewska

Sakrament bierzmowania to wy-
jątkowy sakrament chociażby z te-

go względu, iż przyjęłam go będąc
w pełni świadomą jak bardzo pragnę
do niego przystąpić. Towarzyszyły
temu nasze przygotowania. Można
przyjąć, że rozpoczęliśmy je wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego.

Co zyskałam będąc bierzmowa-
ną? Sakrament bierzmowania dał
mi „uprawnienie” do bycia stu-
procentowym człowiekiem Kościo-
ła. Natomiast Duch Święty zstąpił
na mnie, obdarzając moją skromną
osobę siedmioma jakże potrzebnymi
w XXI wieku darami, a mianowicie:
dar mądrości, dar rozumu, dar rady,
dar męstwa, dar umiejętności, dar
pobożności oraz dar bojaźni Bożej.

Sama uroczystość odbyła się
14 marca br. Niezmiernie mile ją
wspominam, gdyż atmosfera w ko-
ściele była przepełniona jednością,
przyjaźnią oraz swoistą miłością
bijącą ze środka serca. Myślę, że
również obecność naszej Matki Bo-
żej, uświetniła tę uroczystość. Nie
wspomnę już o biskupie, rzecz ja-
sna wszystkich księżach oraz para-
fianach.

Niezmiennie głęboko przeżyłam
przyjęcie kolejnego już sakramen-
tu, do którego miałam zaszczyt
przystąpić. Było to wielkie, ducho-
we przeżycie, które umocniło moją
wiarę i miłość do Boga. . .

Angelika Ślusarczyk
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Bierzmowanie to jeden z sied-
miu sakramentów świętych. Poma-
ga nam wiarę mężnie wyznawać,
bronić jej i według niej żyć. Lecz
czy każdy z nas jest odpowiednio
przygotowany do przyjęcia tego sa-
kramentu? Czy jesteśmy duchowo
przygotowani do tak ważnej chwili
w naszym życiu chrześcijańskim?
Takie przygotowanie ma zapewnić
nam modlitwa. Ale kolejne pytanie:
czy wszyscy przywiązują wagę do
szczerej modlitwy? Okazuje się, że
nie, co niezmiernie zasmuca.

Duch Święty jest jedną z osób
Trójcy Świętej. Jego dary mają
spływać na nas i udzielać nam
pomocy, lecz niekoniecznie wtedy,
kiedy my tego potrzebujemy. Jego
dary otrzymamy, kiedy sam uzna
to za stosowne. Życie to nie bajka.
Nie zawsze jest tak, jak to sobie
wymarzyliśmy, ale wszystko, nawet
niepowodzenia należy przyjmować
z godnością i dziękować za nie
Bogu, bo każde niepowodzenie ma
swój zamierzony cel. Być może
nigdy go nie poznamy, ale jeśli
jest słuszny, otrzymamy za niego
nagrodę w niebie.

Tylko wybrani mają zaszczyt
„obcować” z Duchem Świętym
i jeszcze nie zawsze doceniają to.
Fałszywe lub raczej nieświadome
przyjęcie sakramentu, jest jakby
nie przyjęciem go wcale. Ktoś może
powiedzieć: „przecież jak przyjmu-
jemy chrzest, to też nie jesteśmy
świadomi” – to fakt, ale wtedy ro-
dzice wyznają naszą wiarę i to oni

prowadzą nas do kolejnych sakra-
mentów, ale nie mogą odpowiadać
za nas całe życie. Często młodzież
denerwuje się, kiedy rodzice coś
nakazują lub pomagają w podję-
ciu decyzji. Ale kiedy przychodzi
chwila, kiedy możemy sami zdecy-
dować, czy przyjąć Ducha Świętego,
to wolelibyśmy zwalić wszystko na
rodzicieli, bo tak łatwiej.

„Przyjmij znamię daru Ducha
Świętego”. Każda dusza, która god-
nie przyjmie te dary, będzie bezcen-
na w oczach Boga i zostanie nagro-
dzona życiem wiecznym. Chociaż
każdy jest w Jego oczach bezcen-
ny, to czynione dobro zwiększa tę
bezcenność wielokrotnie. . .

Kinga Kotula
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
w Czerniewie

Po koniecznej zimowej przerwie
już została wznowiona praca przy
budowie kościoła. W poniedziałek
17 marca rozpoczęli kamieniarze
obkładanie ścian zewnętrznych ka-
mieniem łupanym, który niezmor-
dowanie dostarcza zawsze na czas,
zbierając go po polach, pan Alojzy
Ptach.

Zostało zakupione 8 m3 dłuży-
cy na łaty dachowe, które wykonał
w tartaku pan Hubert Wróbel z Po-
stołowa.

Zakupiłem dachówkę, rynny
i cały osprzęt potrzebny do założe-
nia dachu. W najbliższych dniach
pracę na dachu rozpocznie pan
Zdzisław Jaszewski z Trąbek Wiel-
kich. W sumie dachówka wraz ze
wspomnianym osprzętem koszto-
wać będzie 18 475 zł.

Nasze miesięczne zbiórki przy-
noszą średnio od 5200 do 5500
złotych, zatem zimowa kwesta była
konieczna – pozwoliła na zakup
dachówki. Do tego trzeba doliczyć
koszt drewna na łaty, pracę przy
dachu i przy obkładaniu ścian ka-
mieniem, a potem przyjdzie pora
na tynkowanie wnętrza kościoła
i ocieplenie stropodachu.

Wyrażam gorącą wdzięczność
ofiarnym parafianom za wytrwałą
pomoc każdego miesiąca. Wasza
ofiara jest widoczna, bo już mury
świątyni są pokryte dachem z desek

i papy, wstawione są okna i drzwi
zewnętrzne.

Jestem głęboko przekonany, że
nikt z ofiarodawców dotąd nie
zbiedniał, lecz wzbogacił się w ła-
skę od Boga, gdyż „ochotnego daw-
cę Bóg miłuje”, uczy św. Paweł
Apostoł. Żal mi parafian, którzy
zamykają drzwi przed zbierający-
mi „datki” na budowę kościoła,
bo są wewnętrznie nieszczęśliwi,
co wyrażają w krytyce tej budowy,
odciąganiu innych od ofiarności, by
w ten sposób uspokoić swoje su-
mienie. To mnie utwierdza w prze-
konaniu, że „władca tego świata”
– szatan swoje żniwo zbiera. Tym
większa jest zasługa ofiarodawców.
Czyż to nie jest jawny cud, że
mimo wielkiego ubóstwa na wsi,
tak szybko rośnie ta świątynia ku
czci Miłosierdzia Bożego i to w ma-
łej przecież liczebnie wiosce? Bóg
chce tego dzieła i widać jak mu
błogosławi.

Nie nalegam, by wszyscy wspie-
rali naszą budowę. Jeżeli Pan
Bóg zechce, to mimo „zamykania”
drzwi domów i swoich serc, dzie-
ło to powstanie Jemu na chwałę,
a nam ku zbawieniu.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim
ofiarnym parafianom współbudują-
cym świątynię. „Bóg zapłać”.

ks. E. Szymański
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Kościół w Czerniewie, nowo wstawione drzwi wejściowe.

Neokatechumenat

Jednym z owoców Soboru Waty-
kańskiego II jest powstanie wspól-
noty religijnej zwanej neokatechu-
menatem. Istotnym jej zadaniem
jest na nowo przeżyć łaskę chrztu
świętego, przez który otrzyma-
liśmy owoce zmartwychwstałego
Chrystusa, to jest łaskę wiary, pra-
wo do zbawienia, przez odkupienie
naszych grzechów śmiercią Chry-
stusa na krzyżu i włączenie do
Kościoła, który Pan Jezus założył
i oparł na Piotrze-Opoce.

Odczytanie na nowo daru
chrztu dokonuje się na drodze
szczególnego wgłębiania się w Sło-
wo Boże zawarte w Piśmie Świę-
tym i na drodze głębokiego przeży-
wania Eucharystii. W świetle Pi-
sma świętego członkowie neokate-
chumenatu głębiej wnikają w swoje
życie, odkrywają swoje ułomności
grzechu i dążą do uświęcenia we
wspólnocie i przez wspólnotę.

Neokatechumenat został zało-
żony w latach siedemdziesiątych
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ubiegłego wieku w Hiszpanii i roz-
szerzył się szybko na wszystkich
kontynentach nie wyłączając Chin,
Korei czy Wietnamu. Zasadniczo
droga neokatechumenalna (bo tak
się to nazywa) trwa 25 lat. Na jej
zakończenie, jeżeli to możliwe, jej
„absolwenci” pielgrzymują do Zie-
mi Świętej, aby wstąpić do Jordanu
i potwierdzić swój chrzest.

„Droga neokatechumenalna”
ma kilka istotnych etapów: przy-
jęcie symboli wiary, publiczne wy-
znanie credo, podjęcie dzieła ka-
techizowania. Katechiści świeccy
przez głoszenie katechez zakładają
nowe wspólnoty, potem się nimi
opiekują, wyjeżdżają również do
innych krajów, by tam katechizo-
wać. Na przykład, nasi gdańscy
katechiści wyjechali do Kazachsta-
nu, by tam zakładać wspólnoty
neokatechumenalne.

Obecnie na świecie jest około
miliona członków drogi neokate-
chumenalnej, a w Polsce ponad
40 tysięcy. Zwierzchnictwo nad ni-
mi powierzono biskupom diece-
zjalnym. Każda wspólnota neoka-
techumenalna ma „prezbitera” –
kapłana, który ją prowadzi. Nie-
kiedy jeden kapłan obejmuje kilka
wspólnot.

W ubiegłym roku Ojciec Święty
Jan Paweł II zatwierdził statu-
ty drogi neokatechumenalnej dla
całego Kościoła i pobłogosławił za-
łożycielom „drogi”, którzy jeszcze
żyją oraz wszystkim członkom dro-
gi neokatechumenalnej, upatrując
w jej posłudze odnowę Kościoła.

Neokatechumenat posiada 40
seminariów duchownych rozsia-
nych po całym katolickim świecie
pod wspólną nazwą: „Redempto-
ris Mater” (Matka Odkupiciela).
Klerykami w nich są członkowie
drogi neokatechumenalnej, którzy
poczuli w sercu powołanie do ka-
płaństwa. W Polsce znajduje się
jedno seminarium neokatechume-
nalne Redemptoris Mater w War-
szawie.

W naszej parafii były na moją
usilną prośbę głoszone katechezy
neokatechumenalne w czasie Wiel-
kiego Postu w 2001 roku. Owocem
ich jest założenie 1 kwietnia 2001
roku w Orlinkach koło Sobiesze-
wa wspólnoty neokatechumenal-
nej. Do tej wspólnoty należę i nad
nią czuwam.

Spotykamy się na nabożeństwie
Słowa Bożego w każdą środę i ma-
my Mszę Św. neokatechumenalną
(nieco odmienną) w każdą sobotę
o godzinie 19.30. Nadto co 6 tygo-
dni mamy dzień skupienia zwany
konwiwencją, powiązany z nabo-
żeństwem pokutnym wraz z przy-
stąpieniem do spowiedzi świętej.
Dwa razy w roku odbywa się spo-
tkanie wszystkich wspólnot pół-
nocnego regionu Polski. Jesienią
w Cetniewie koło Władysławowa
i podczas Wielkiego Postu na ka-
techezie w jednym z kościołów
naszej archidiecezji. W Wigilię Ze-
słania Ducha Świętego w kilku
kościołach gdańskich uczestniczy-
my w nocnym czuwaniu, zakoń-
czonym Mszą Św., odprawianą nad
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ranem w Bazylice Mariackiej pod
przewodnictwem ks. Arcybiskupa
gdańskiego.

Księża prezbiterzy i katechiści
biorą udział w corocznych rekolek-
cjach. W ubiegłym roku rekolekcje
te odbyły się na Jasnej Górze. Z ra-
cji nauczania w szkole nie mogłem
w nich uczestniczyć. Poczytuję so-
bie to za wielką szkodę.

Jestem dwa lata na drodze neo-
katechumenalnej i czuję, że ona

mi bardzo pomaga w „byciu ka-
płanem”. Nigdy bym nie chciał od
tej drogi odstąpić! Dlatego przez
ponowne głoszenie katechez neo-
katechumenalnych, pragnę, by po-
wstała następna wspólnota, jeżeli
taka będzie wola Ducha Świętego.
Zachęcam do odwagi, do uczestnic-
twa w katechezach i wstąpienia do
wspólnoty. Odwagi Bracia i Siostry!

ks. E. Szymański

GIMNAZJUM W WARCZU
POMAGA DZIECIOM W AFRYCE

Jednym z priorytetów wycho-
wawczych mojej szkoły, w roku
szkolnym 2002/2003 jest promowa-
nie postawy otwartości, altruizmu
i niezgody na obojętność. Dlatego
też, kiedy pod koniec pierwszego
semestru otrzymałam informację
na temat konkursu „Mój szkolny
kolega z Afryki”, organizowanego
przez Komisję Episkopatu Polski
ds. Misji, postanowiłam zaintere-
sować nauczycieli oraz naszą mło-
dzież problematyką afrykańską.

Koleżanki i koledzy nauczyciele
wyrazili pozytywną opinię na temat
konkursu i postanowili zaangażo-
wać się w jego realizację. Po wstęp-
nym rozeznaniu stosunku gimna-
zjalistów do cudzoziemców doszłam
do wniosku, że tematyka afrykań-
ska pozwoli uczniom uporządko-
wać ich przemyślenia. W związku

z tym, na Radzie Pedagogicznej na-
uczyciele podjęli decyzję o wyborze
następujących kategorii: charyta-
tywnej, dramatycznej, literackiej
i plastycznej. Aby sprawnie zmie-
ścić się z realizacją ustalonych
celów i zadań w terminie oraz bio-
rąc pod uwagę realia naszej szkoły,
ułożyłam plan działań, który umie-
ściłam w ramach projektu ścieżki
międzyprzedmiotowej: „Pomagam
Afryce”.

Następnie zapoznałam gimna-
zjalistów z ideą projektu. Na po-
czątku miałam obawę, że tak od-
legła i egzotyczna tematyka Trze-
ciego Świata, okaże się mało atrak-
cyjna i nie wzbudzi większego
zainteresowania. Moje wątpliwości
okazały się bezzasadne. Już zain-
teresowanie filmami „Dzieci Afry-
ki” i „Afrykańska szkoła” było
ogromne.
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Bardzo ciekawe okazały się re-
fleksje, jakie wzbudził w uczniach
obejrzany dokument. Wiersz, który
chciałabym zaprezentować, dokład-
nie oddaje odczucia wielu gimnazja-
listów. Jego autorką jest Karolina
Szafraniec, uczennica klasy I b.

I słychać w moim sercu
pragnienie pomocy
Najuboższym Dzieciom Afryki
Czy tylko w moim
Chyba nie
Jeszcze nadziei tysiące iskierek
zajaśniało
Bo oto moje i innych hojne ręce
Włożyły mały dar do skarbonki
A radość biła pod niebiosa
Na przekór obojętności
Co nędze otacza zewsząd i wszędzie
Ludzie skromni, może prości
– czy to my
Bez nienawiści – o tak z serca
Niosą nadzieję
W imię miłości bliźniego
Niech ta ofiara będzie wieczna
I niech ona rządzi światem
Nie pozwól czekać
Wyciągnij rękę ponad tłumem
Dzieląc nadzieję jak brat z bratem.

Powyższy apel o pomoc dla dzie-
ci Afryki, doczekał się w naszej
szkole szybkiej odpowiedzi. W opar-
ciu o przeprowadzone zajęcia gim-
nazjaliści zaproponowali wiele cie-
kawych pomysłów, jak realizować
akcję charytatywną z uwzględnie-
niem zasad konkursu. Jeszcze pod
koniec karnawału zorganizowano

dyskotekę z biletami wstępu, które
rozprowadzała kl. III b. Uczniowie
kl. I a zbierali ofiary w ramach tzw.
„Banku Afrykańskiego”. Gimna-
zjaliści kl. I b przygotowali loterię
fantową a kl. I c zorganizowa-
ła bufet o specjalności podawania
potraw „sposobem afrykańskim”.
W ostatnim czasie ponownie kl.
III b wyszła z inicjatywą rozpo-
wszechnienia akcji charytatywnej
poza środowisko szkolne, tym ra-
zem prosiła o pomoc w ramach
jałmużny wielkopostnej. Obecnie
planujemy nawiązać kontakt z wy-
braną szkołą afrykańską, aby kwo-
tę pomysłowo zebranych złotówek
przesłać na rzecz jej misji.

I jedno jeszcze ważne spo-
strzeżenie: młodzież jest naprawdę
wrażliwa, nieobojętna na krzywdę
innych. Trzeba tylko wskazać jej
drogę, by mogła wydobyć z siebie
pokłady czynnej służby człowieko-
wi potrzebującemu.

Na zakończenie moich reflek-
sji o charytatywnej akcji w ra-
mach konkursu „Mój szkolny kole-
ga z Afryki”, chciałabym serdecz-
nie podziękować ks. Proboszczo-
wi G. Borysowi, dyrektorowi gim-
nazjum B. Skibie, nauczycielom,
rodzicom, wszystkim ofiarodawcom
i moim uczniom, bez których udzia-
łu i akceptacji nie mogłabym jej
realizować.

Mgr Maria Hinca,
Katechetka Gimnazjum w Warczu
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Młodzież z Gimnazjum w Warczu – uczestnicy konkursu „Mój szkolny kolega
z Afryki”.

Wnętrze nowego budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich prawie gotowe na
przyjęcie uczniów.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

Dekretem z dnia 22 stycznia 2003 r.
Papież Jan Paweł II nadał ks.
Edwardowi Szamańskiemu godność
prałata. O fakcie tym poinformo-
wał parafian ks. arcybiskup Tade-
usz Gocłowski podczas uroczystości
bierzmowania w naszym kościele
w dniu 14 marca br.

***
14 marca odbyła się uroczystość
bierzmowania w kościele w Trąb-
kach Wielkich. Sakramentu udzielił
ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłow-
ski. Sprawozdanie oraz fotorepor-
taż z tej uroczystości zamieszczamy
na stronach 8 – 15 tego numeru
„Kany”.

***
17 marca rozpoczęły się w na-
szym kościele katechezy neokate-
chumenalne. Odbywają się w nie-
dziele i poniedziałki po wieczornej
Mszy św. Katechezy prowadzą ka-
techiści świeccy, członkowie grupy
neokatechumenalnej z parafii pw.
Jezusa Miłosiernego w Gdańsku.

***
19 marca sakrament małżeństwa
w naszym kościele zawarli Anna
Kolasińska i Bogdan Bartosewicz
z Trąbek Wielkich.

***
19 marca odbyło się bierzmowanie
w kościele w Mierzeszynie. Do sa-
kramentu przystąpiła młodzież gim-
nazjalna z parafii mierzeszyńskiej
i postołowskiej.

***

Rozstrzygnięty został przetarg na
budowę wodociągu w Kleszczewie.
Najlepszą ofertę złożyła firma z Kar-
tuz, lecz nie możemy jeszcze podać
nazwy firmy ani wartości robót, ze
względu na procedury przetargowe
obwarowane wymogami programu
SAPARD, z którego gmina ma otrzy-
mać połowę środków na realizację
tej inwestycji.

***

24 marca rozpoczęły się czynności
odbiorowe segmentu A gimnazjum
w Trąbkach Wielkich. Jeżeli wszyst-
kie pomiary i badania będą pozytyw-
ne, a żaden z organów administracji
publicznej uczestniczących w odbio-
rze nie wniesie sprzeciwu w ciągu
14 dni, to już w kwietniu mło-
dzież będzie mogła rozpocząć naukę
w nowej szkole, czego wszystkim
serdecznie życzymy.

***

24 marca pani Maria Urban z So-
bowidza rozpoczęła pracę w naszej
parafii jako gospodyni na plebanii
w Trąbkach Wielkich. Bardzo się
z tego cieszymy i życzymy ks. pro-
boszczowi zadowolenia z podjętej
decyzji.

Oprac. S. D.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z lutego to
GROMNICA.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci
„34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny utworzą
rozwiązanie. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Należy odciąć pasek zaznaczony na dole strony, na nim wpisać rozwiązanie,
na drugiej stronie swoje imię, nazwisko i adres. Kupon wrzucamy do koszyka
na bocznym ołtarzu (do dnia 20 kwietnia).

1

2

3

4

5

6

7

1. Został uwolniony zamiast Jezusa. 2. Umiłowany uczeń Chrystusa.
3. Na jej chuście odbiło się oblicze Pana Jezusa. 4. Święto obchodzone
przez Żydów na pamiątkę wyjścia z Egiptu. 5. Pomógł Jezusowi nieść
krzyż. 6. Miejsce Ostatniej Wieczerzy. 7. Tam Pan Jezus przemienił wodę
w wino.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2003

1. Za śp. Genowefę Sroka
(2. rocznica śmierci)

2. Za śp. Ninę i Pawła Wenzlów
oraz Franciszkę i Hugona
Zielke oraz zmarłych z tych
rodzin

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży
św. Katarzyny, p. Keler

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jacka,
p. Lubeckiej

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Stanisława Kostki,
p. Olszewskiej
Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Kazimierza
Cieszyńskich

6. Za śp. Helenę, Pawła i Karola
Lewandowskich, godz. 800

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w 12. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira Kusajów,
godz. 1100

Za śp. Małgorzatę Cylke,
godz. 1800

7. W pewnej intencji
8. Za śp. Jana i Martę Cierockich

oraz zmarłych z tej rodziny
9. Za śp. Józefę Papis oraz

zmarłych z rodzin Papisów
i Madejów

10. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

11. Za śp. Annę, Pawła,
Franciszka, Stefana i Huberta
z rodziny Kromerów

12. Za śp. Marka, Martę, Pawła
Drobniewskich oraz Martę
i Jana Cierockich

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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13. Za śp. Martę Cymermann,
godz. 800

Za śp. Stanisława
Sienkiewicza, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Jana Bukowskiego
oraz Jana i Frydę Bielskich
i Alfonsa Tiborskiego,
godz. 1100

O błogosławieństwo Boże
dla nadzwyczajnego szafarza
Eucharystii Przemysława
Sautycza, w dniu imienin,
godz. 1800

14. Za zmarłych z róży
św. Katarzyny, p. Keler

15. Za śp. Gertrudę Dufke
16. Za śp. Alfonsa Macha

(1. rocznica śmierci)
17. Za śp. Mamusię (36. rocznica

śmierci) i zmarłych z rodziny
19. W intencji parafian, godz.

2200 (Wielka Sobota)
20. Za śp. Martę, Annę, Leona

i Urszulę Kinder oraz Jadwigę
Drobniewską, godz. 800

Dziękczynna w intencji
Ireny i Jerzego, godz. 930

(Czerniewo)
W pewnej intencji, godz. 1100

Za śp. Franciszka
Jaszewskiego (juniora)
oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich,
godz. 1800

21. Za śp. Kazimierza Ogórka
(7. rocznica śmierci), godz. 800

Za zmarłych z rodzin
Kowalczyków i Cesarczyków,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 1100

Za śp. Zygmunta
Zarembskiego oraz zmarłych
z rodzin Zarembskich
i Kleistów, godz. 1800

22. Za śp. Weronikę (1. rocznica
śmierci) i Leona Balcerów

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Za śp. Pelagię Bławat
25. Za śp. Janinę Kuźniak

(5. rocznica śmierci)
26. Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla rodziny
Budychów z Postołowa

27. Za śp. Henryka Kusz,
godz. 800

Za śp. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w 80-lecie
urodzin Urszuli Kelpin,
z intencji jej dzieci, godz. 1100

Za śp. Teresę i Michała
Bębenków, Franciszka
Jaszewskiego oraz Genowefę
Dejlitko, godz. 1800

28. Dziękczynna w 3. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Joanny i Jana Reców

29. Za śp. Władysława Knitter
(21. rocznica śmierci)

30. W pewnej intencji Ireny
i Zygmunta Kielasów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
20 kwietnia: pierwszą rocznicę chrztu św. obchodzi Paweł Piotr Leszczyński.

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Krzysztofa Jagodzińskich
27 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Patrycji i Rafała Kuduków
23 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Katarzyny i Rafała Gdańców
29 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Wojciecha Słupeckich
29 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Renaty i Roberta Dereweckich
29 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny i Jana Reców
12 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Emilii i Antoniego Leczkowskich
18 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Alicji i Sylwestra Makuchów
18 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Adama Misiorów
25 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Mirosława Szarmachów
17 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Jolanty i Adama Musiałów
24 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Grażyny i Pawła Bukowskich
24 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny i Adama Salewskich
22 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety i Leszka Kowalewskich

3 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Danuty i Jacka Kocurów
5 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Kazimiery i Kazimierza Cieszyńskich

ODESZLI DO PANA

28 lutego: zmarł w wieku 69 lat śp. Tadeusz Dargacz z Trąbek Wielkich
2 marca: zmarł w wieku 65 lat śp. Henryk Kusz z Trąbek Wielkich
9 marca: zmarła w wieku 74 lat śp. Krystyna Belau z Trąbek Wielkich
16 marca: zmarł w wieku 65 lat śp. Kazimierz Stanolewicz z Kleszczewa

Pierwsza rocznica śmierci
16 kwietnia: 1. rocznica śmierci śp. Alfonsa Macha
22 kwietnia: 1. rocznica śmierci śp. Weroniki Balcer
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


