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O Krwi i Wodo
któraś wytrysnęła
z Najświętszego
Serca Jezusowego
jako zdrój
Miłosierdzia
dla nas –
ufamy Tobie

Jezu, ufam Tobie



PROGRAM NAWIEDZENIA RODZIN
PRZEZ OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Nawiedzenie rodzin przez Ob-
raz Miłosierdzia Bożego stanowi
kontynuację peregrynacji Obrazu
Miłosierdzia Bożego w archidiece-
zji gdańskiej. W naszym dekana-
cie trwała ona od 28 września
do 21 grudnia 2002 r., w parafii
– w dniach 12 – 19 października
2002 r. Uzasadnieniem jest eksplo-
zja kultu Miłosierdzia Bożego w Ko-
ściele katolickim po kanonizacji św.
Faustyny, zwanej sekretarką Bożego
Miłosierdzia, dokonanej w Niedzielę
Miłosierdzia roku 2000. W Polsce
powstają sanktuaria Miłosierdzia
Bożego, na czele z sanktuarium
w Krakowie Łagiewnikach, ogłoszo-
nym przez Papieża Jana Pawła II
światowym centrum kultu Miłosier-
dzia Bożego.

W naszej parafii peregrynacja
Obrazu Miłosierdzia Bożego w ro-
dzinach rozpoczęła się w niedzielę
Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia
2003 r. poświęceniem Obrazu w cza-
sie odpustu w Czerniewie. Obraz
zaraz po uroczystości trafił do wio-
ski Czerniec. Kolejną wioską, która
przejmie Obraz, będzie Czerniewo.
Równocześnie peregrynacja odbywa
się w parafiach Postołowo i Mierze-
szyn.

***
Rodziny zdająca i przyjmująca

Obraz Miłosierdzia Bożego uczest-
niczą we Mszy św. oraz przystę-
pują do spowiedzi i Komunii św.

W przypadku rodzin z Trąbek Wiel-
kich, Obraz będzie przekazywany
w kościele, natomiast w pozosta-
łych wioskach parafii przekazanie
obrazu odbywa się o oznaczonej
wieczornej porze (godzina 18.00 lub
19.00) bezpośrednio z rodziny do
rodziny.

Rodzina przeżywa czas Nawie-
dzenia jako radosny dzień przybycia
do niej Jezusa Miłosiernego w zna-
ku Obrazu, który jest wykonany
na Jego polecenie. Niech to bę-
dzie czas modlitwy, refleksji, próbą
odpowiedzi na pytanie: „Kim jest
dla mnie Chrystus?” Jeśli to moż-
liwe – ustalmy modlitewny dyżur
przed obrazem, aby każdy z do-
mowników miał sposobność „sam
na sam” przebywać z Chrystusem
Miłosiernym.

Dobór modlitw jest dowolny. Bo-
gaty wybór znajduje się w podręczni-
ku „towarzyszącym” Nawiedzeniu.
Niech nie zabraknie Różańca, Li-
tanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa czy Litanii do Najświętszej
Maryi Panny. Można przy Obrazie
odprawić Gorzkie Żale czy Dro-
gę Krzyżową i odmówić koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Szczególnie
uroczystą chwilą dla całej rodziny
powinna być „Godzina Miłosier-
dzia”, od 15.00 – 16.00. O tej porze
przy wspólnej modlitwie „koron-
ki” polecajmy Bożemu Miłosierdziu
najważniejsze sprawy rodziny.
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Około godziny 21.00 (w zimie
wcześniej) przewidziane jest przy-
bycie kapłana lub w razie koniecz-
ności – nadzwyczajnego szafarza
Eucharystii na wspólną modlitwę
wieczorną, w czasie której w wio-
skach domownicy przystępują do
Komunii św., a w razie potrzeby
przystępują do sakramentu pokuty.
Wspólnie odmówiona zostanie Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego oraz
litania i nastąpi Intronizacja Ob-
razu Miłosierdzia Bożego poprzez
zawierzenie Rodziny Miłosierdziu
Bożemu. Udokumentowaniem tego
aktu będzie postawienie pieczęci
na posiadanym w rodzinie Obrazie
Miłosierdzia Bożego (kto go nie po-
siada, może nabyć obraz w kiosku
parafialnym lub u księdza) oraz da-
ta i podpis kapłana dokonującego
Intronizacji.

Po zakończeniu Nawiedzenia
w wiosce lub przy danej ulicy zosta-
nie odprawiona Msza św. dziękczyn-
na w intencji rodzin przyjmujących
Obraz. Rodziny obecne na Mszy

św. złożą na ołtarzu pisemne posta-
nowienia na kartach formatu A4.
Ofiary złożone na tacę będą prze-
znaczone na zakup naczyń i szat
liturgicznych do budującego się ko-
ścioła Miłosierdzia Bożego w Czer-
niewie.

W chwili gdy redaguję te wskaza-
nia, dobiega końca peregrynacja Ob-
razu w Czerńcu. Wdzięczny jestem
Bogu za piękne owoce „Nawiedze-
nia” ale i zdumiewa mnie fakt, że
w niektórych rodzinach domowni-
cy „uciekają”, aby nie uczestniczyć
we wspólnej modlitwie. Przed Kim
uciekają? Dokąd można uciec? Zdu-
miewa to, że jeszcze są parafianie
o tak prymitywnej postawie wiary
i osobistej kultury. Przecież Obraz
nie jest groźny, a kapłan nie przy-
bywa do rodziny „uzbrojony” jak
w „kowbojskich” filmach. Trzeba
więc modlitwy nie tylko o wiarę
dla tych parafian, ale i o ustąpienie
obaw i lęków w tych ludziach.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Miłosierdzia Bożego – Czerwiec

Czerniewo

1., niedziela: Gertruda
Ludwikowska, Tomasz
Ludwikowski, Rafał
Ludwikowski

2., poniedziałek: Fryderyk Bluhm
3., wtorek: Zygmunt Cieszyński
4., środa: Józef Surma
5., czwartek: Dionizy Szynka

6., piątek: Piotr Łopuch
7., sobota: Paweł Szynka
8., niedziela: Jan Wojtan
9., poniedziałek: Bogdan

Kowalczyk, Gertruda
Kowalczyk

10., wtorek: Jerzy Ptach
11., środa: Anna Ptach, Alfons

Ptach
12., czwartek: Marek Szwindowski
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13., piątek: Krystyna Zulewska
14., sobota: Gerard Zulewski, Jan

Zulewski
15., niedziela: Zenon Kielas
16., poniedziałek: Aleksy Stapel,

Bernard Karnath i bracia
17., wtorek: Janusz Dończyk,

Gertruda Krywald
18., środa: Andrzej Dończyk, Jan

Dończyk
19., czwartek: Krystyna

Sienkiewicz, Jolanta
Brzezińska

20., piątek: Piotr Lewańczyk,
Bożena Dończyk, Czesław
Dończyk

21., sobota: Rafał Gdaniec

Czerniewko

22., niedziela: Ireneusz Senger
23., poniedziałek: Rafał Kisicki
24., wtorek: Ewa Senger
25., środa: Wojciech Stapel
26., czwartek: Bożena Malinowska
27., piątek: Janina Dawidowska

Kończy się nawiedzenie w Czernie-
wie i Czerniewku, rozpocznie się
nawiedzenie w Kleszczewie.

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2003

1 czerwca: 7. niedziela
Wielkanocy

Dz 1,15 – 17.20a.20c – 26
1 J 4,11 – 16
J 17,11b – 19

„Abyś ich ustrzegł od złego”
Zahartowani jesteśmy. Już bez

zmrużenia oka, już ze spokojnym su-
mieniem potrafimy słuchać najwięk-
szych, najgorętszych słów. Nie robią
na nas wrażenia. Znamy je na pamięć.
Jesteśmy w stanie przytoczyć taką sa-
mą, albo jeszcze wspanialszą, gamę
słów. Przyglądamy się pogardliwie
tym, których usta pełne wzniosłości,
świętości.

Tylko jeszcze czyjś bezinteresow-
ny czyn. Tylko jeszcze czyjeś pełne
poświęcenia życie może złamać nasz
cynizm, naszą pogardę. Tylko to nas
może przekonać.

8 czerwca: Zesłanie Ducha
Świętego

Dz 2,1 – 11

1 Kor 12,3b – 7.12 – 13
J 20,19 – 23

„Przyszedł Jezus”
Każdy ma swoje wielkie dni. Czas

wielkich radości, wzruszeń, uniesień,
zachwytów, entuzjazmu.

Wtedy widzimy – jakby po raz
pierwszy – to, co przecież już tyle razy
widzieliśmy. Słyszymy – jakby po raz
pierwszy – to, co przecież już tyle razy
słyszeliśmy. Rozumiemy – jakby po
raz pierwszy – to, co przecież już tyle
razy rozumieliśmy – wielkie sprawy
Boże i ludzkie. Czujemy, jakbyśmy
się na nowo narodzili: tak jesteśmy
prości i wrażliwi.

Ale potem przychodzą popołu-
dniowe zmęczenia, wieczorne lęki,
niedzielne wygodnictwo, roztropność
świata tego. Wypełza z powrotem na-
sza zaborczość, cwaniactwo, intere-
sowność, spekulanctwo, zachłanność,
chciwość, lenistwo, strach.
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A przecież za wszelką cenę mu-
sisz uratować tamten najpiękniej-
szy kształt twojej osobowości odkryty
choćby na moment.

15 czerwca: Niedziela Trójcy
Przenajświętszej

Pwt 4,32 – 34.39 – 40
Rz 8,14 – 17
Mt 28,16 – 20

„Nasienie wrzucone w ziemię”
To bardzo niebezpiecznie nadsłu-

chiwać prawdy, która w tobie rośnie,
mówić prawdę, która przez ciebie
chce przyjść do słowa, żyć według
prawdy, która cię obejmuje w swoje
posiadanie. Licz się z tym, że mo-
żesz zostać wyśmiany, wzgardzony,
odsuną się od ciebie koledzy, stracisz
zaufanie przełożonych i pozostaniesz
samotny na swoim krzyżu.

Nie spodziewaj się również, że
Bóg ześle ci na pomoc orszak aniołów.
Ale On jest wciąż przy tobie. Jesteś
Mu droższy niż wszystkie wróble
ziemi, z których żaden nie spada
z dachu bez Jego woli. On chce,
żebyś nadsłuchiwał prawdy, którą On
w tobie zasiewa, byś mówił prawdę
którą On ci objawia, byś żył według
prawdy, którą On jest – byś był
prawdą, tak jak On nią jest.

22 czerwca: 12. niedziela zwykła

Job 38,1.8 – 11
2 Kor 5,14 – 17
Mk 4,35 – 41

„Małej wiary”
Wiara nasza. Dopiero, kiedy za-

czną gromnicę wciskać ci w dłoń?
Kiedy ujrzysz w oczach najbliższych
własną śmierć. Kiedy doktor powie
ci: „. . . no, musimy się przekonać,
czy nie ma choroby nowotworowej”.

Kiedy cię doszczętnie okradną, oszu-
kają, sponiewierają, wyrzucą. Kie-
dy ze starości rozleci się papierowy
domek twojej potęgi. Kiedy odejdą
twoi najbliżsi i zostaniesz zawieszony
w pustce. – A tragiczne chwile przyj-
dą na pewno, nie wyminiesz ich, nie
ujdziesz im, bo jesteś człowiekiem,
bo do elementów składowych życia
należy cierpienie i śmierć. Dopiero
wtedy sięgnąć po wiarę? A jeżeli się
okaże, że ci jej nie starczy. O tym, czy
ci starczy, zadecyduje twój zwyczajny
dzień – twoje codzienne uczciwe życie
i twoje praktyki religijne.

29 czerwca: Uroczystość Piotra
i Pawła

Dz 12,1 – 11
2 Tm 4,6 – 9.17 – 18
Mt 16,13 – 19

„Ty jesteś Piotr, czyli Skała”
Kościół jest „jeden, święty, po-

wszechny i apostolski”, gdyż został
założony na fundamencie Apostołów:
„Zbudowani jesteście na fundamencie
Apostołów i Proroków, gdzie kamie-
niem węgielnym jest sam Chrystus
Jezus” (Ef 2,20).

„Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na
tej Skale zbuduję Kościół mój”. Ko-
ściół nie jest społecznością wolno-
myślicieli, lecz wspólnotą łączącą się
z Piotrem w wyznawaniu tej sa-
mej wiary w Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego. Tym, kto buduje Kościół,
jest Chrystus, On jest jedynym fun-
damentem, kamieniem węgielnym.
Piotr sprawia, iż ten fundament i ka-
mień będą widoczne. Jest znakiem
jedności i wspólnoty między wierzą-
cymi. Ubi Petrus, ibi Ecclesia (gdzie
jest Piotr, tam jest Kościół).

Oprac. ks. E. Szymański
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WIELKA SOBOTA A.D. 2003

Tradycyjne święcenie potraw w Wielką Sobotę.

Wzorem roku ubiegłego wierni w Wielką Sobotę złożyli dary przeznaczone dla
najuboższych parafian. Na zdjęciu – dziewczęta ze wspólnoty neokatechumenalnej
przygotowują paczki ze złożonych darów.
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PIOTR, CZYLI SKAŁA

„Ty jesteś Piotr (czyli Skała)
i na tej Skale zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie prze-
mogą” (Mt 16,18). Tymi słowami
Pan Jezus mianował Piotra swo-
im namiestnikiem na ziemi. Od
jego śmierci opiekę nad Kościołem
sprawują jego kolejni następcy –
papieże.

Kim był Piotr?

Szymon-Piotr był rybakiem i sy-
nem rybaka. Jego brat Andrzej też
był rybakiem. Razem więc z ojcem
i bratem łowił ryby, gdy zbliżył
się Pan Jezus i powiedział do nich
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was
rybakami ludzi”. Oni „natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt,
19 – 20). Od tej pory Piotr zawsze
towarzyszył Panu Jezusowi i obok
Jakuba i Jana należał do grona
trzech najbardziej Mu wiernych
uczniów. Wyjątkowym jego prze-
życiem było kroczenie po jeziorze,
aby przyjść do Pana Jezusa.

Piotr nie był wolny od ludz-
kich słabości. Gdy Pan Jezus prze-
powiedział mu, że zanim kogut
zapieje on trzy razy wyprze się,
że jest Jego uczniem, św. Piotr
zapewniał: „Choćby mi przyszło
umrzeć z Tobą, nie wyprę się Cie-
bie” (Mk 19,31). W momencie pró-
by, wyparł się swego Mistrza, jak
mu przepowiedział Pan Jezus. Po

zmartwychwstaniu w miejscowo-
ści Tabga nad jeziorem Genezaret,
Pan Jezus, zgodnie z wcześniejszą
zapowiedzią, udzielił mu władzy
nad swoją Owczarnią. „Paś owce
moje”. W tym miejscu dziś jest
kościół Prymatu św. Piotra.

Piotr pewien czas nauczał w Je-
rozolimie, potem w Antiochii, skąd
przybył do Rzymu, stolicy impe-
rium, gdzie poniósł śmierć mę-
czeńską. Posiadał moc uzdrawia-
nia chorych (Dzieje Apostolskie
opisują uzdrowienie paralityka).
Dwukrotnie stawiano go przed są-
dem w Jerozolimie i za każdym
razem cudownie uniknął śmierci.
Pobyt Piotra w Rzymie miał miej-
sce za rządów Nerona, krwawego
prześladowcy chrześcijan. Fałszy-
wie posądzeni o podpalenie Rzymu
chrześcijanie dostali się do wię-
zienia. Wraz z nimi uwięziono
i Piotra. Został skazany na śmierć
przez ukrzyżowanie. Tradycja gło-
si, że na jego życzenie przybito
go do krzyża głową w dół, gdyż
nie czuł się godny umrzeć jak jego
Nauczyciel.

Został pochowany na cmenta-
rzu usytuowanym na wzgórzu wa-
tykańskim. Jego grób przyciągał
wielu pielgrzymów. Stał się miej-
scem jednoczenia chrześcijan. Ze
względu na szalejące prześladowa-
nia chrześcijan, dopiero w drugim
wieku nad grobem Piotra wybudo-
wano kaplicę. Pierwsza Bazylika
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wybudowana została za panowa-
nia cesarza Konstantyna Wielkie-
go, a z biegiem czasu obok niej
usytuowana została siedziba pa-
pieży.

Grób św. Piotra

Trzysta lat prześladowań chrze-
ścijan nie sprzyjało temu, by grób
pierwszego z Apostołów można by-
ło otoczyć należnym pietyzmem.
Z czasem utracono pewność, który
z grobów na cmentarzu watykań-
skim jest autentycznym miejscem
pochówku Księcia Apostołów. Pro-
blem doczekał się rozstrzygnięcia
dopiero w ubiegłym wieku.

Chodziło o symbol! Przy wzno-
szeniu Bazyliki przez cesarza Kon-
stantyna Wielkiego starano się,
by budowla możliwie wznosiła się
nad grobem Świętego. Chodziło
o symbol, o duchową więź z pierw-
szym Apostołem. W 1939 r. w czasie
składania trumny zmarłego papie-
ża Piusa XI do grobu w Grotach
Watykańskich natrafiono na sta-
ry murowany grób. Na czerwo-
nym murze tego grobu był napis:
„Petros eni” – „Piotr jest tutaj”,
zaś relikwie św. Piotra odnale-
ziono w podziemiach Bazyliki św.
Piotra w specjalnej wnęce tego
grobu w czasie prac wykopalisko-
wych, podjętych na polecenie pa-
pieża Piusa XII. Były one owinięte
w purpurę przetykaną złotem. Po
latach badań nad potwierdzeniem
ich autentyczności, szczątki pierw-
szego papieża – św. Piotra zostały

ponownie złożone w tym samym
miejscu i znajdują się tam do
chwili obecnej. Przy grobie znale-
ziono liczne wota, między innymi
broszkę z monogramem Chrystusa
i złotą blaszkę z oczami. W 1968
roku papież Paweł VI wydał doku-
ment, w którym ogłosił, że relikwie
św. Piotra zostały ostatecznie zi-
dentyfikowane jako autentyczne.
Złożone w specjalnej urnie, znaj-
dują się we wspomnianej wnęce
nad grobem św. Piotra pod Grota-
mi Watykańskimi. Mogą je oglądać
ci, którzy uzyskają specjalną zgo-
dę na zejście do tego wyjątkowego
miejsca w podziemiach Bazyliki.

Tu należy dodać, że dokładnie
nad grobem św. Piotra znajduje się
w Bazylice ołtarz papieski i obok
konfesja, czyli tron papieski. Przy
tym ołtarzu Msze św. może spra-
wować tylko papież, w związku
z wyjątkowymi wydarzeniami re-
ligijnymi. Dlatego nosi on nazwę
„papieski ołtarz”. Wewnątrz te-
go ołtarza znajduje się krzesło –
jest to tron św. Piotra. W języ-
ku łacińskim krzesło nazywa się
„cathedra” (katedra), stąd ołtarz
papieski nosi nazwę Katedry.

Bazylika św. Piotra

Na polecenie papieża Juliusza II
architekt włoski Donato Bramante
opracował projekt nowej Bazyliki,
łączący nowy monument ze starą
budowlą Konstantyna Wielkiego.
Po śmierci Bramantego głównym
budowniczym Bazyliki został Rafa-
el. Budowę kontynuowali następni
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architekci i artyści. Wśród nich
znaleźli się Michał Anioł, Giovan-
ni Bernini oraz Carlo Moderno.
Budowano ją ponad sto lat za
pontyfikatu 18 kolejnych papieży.

Na przestrzeni wieków świą-
tynię upiększano i konserwowano.
Jest wybudowana na planie krzyża,
z potężną kopułą na skrzyżowaniu
ramion krzyża. Do chwili epoki
„drapaczy chmur” i wieży Eiffla,
Bazylika była najwyższą budow-
lą na świecie. Do szczytu krzy-
ża umieszczonego na kopule ma
136,6 m wysokości. Wraz z bocz-
nymi kaplicami zajmuje teren 40
tysięcy metrów kwadratowych, co
stanowi jedenastą część powierzch-
ni całego Państwa Watykańskiego.
Długość Bazyliki wynosi 211 me-
trów, a wysokość od posadzki do
sklepienia – 46 metrów. W Bazylice
są 24 kaplice, w tym 13 w części
dolnej zwanej Grotami Watykań-
skimi. Mszę św. można odprawić
przy 44 ołtarzach. W Bazylice jest
395 posągów i 135 malowideł i mo-
zaik. Pomieścić może 60 tysięcy
wiernych.

W Grotach Watykańskich są też
kaplice narodowe. Mają swoją ka-
plicę Litwini, Węgrzy, Irlandczycy
i Polacy. W kaplicy polskiej w ołta-
rzu głównym jest obraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej sprowadzony
przez papieża Piusa XI. W 1958 r.
odbyło się poświęcenie tej kaplicy,
a za naszego papieża ją rozbudowa-
no. W Bazylice i w jej podziemiach
znajdują się groby 147 papieży.

Godną uwagi rzeźbą jest Pieta.
Michał Anioł wyrzeźbił monument

z jednego bloku białego marmuru.
Jest najpiękniejszą rzeźbą w Ba-
zylice, a może i na świecie. Przed-
stawia Matkę Bolesną trzymającą
zdjęte z krzyża martwe ciało Swo-
jego Syna. Od pięciu wieków jest
przedmiotem podziwu miłośników
sztuki. W 1972 roku pewien szale-
niec rzucił się na rzeźbę z młotkiem
i zanim ujęli go strażnicy, zdążył ją
uszkodzić. Odtąd Pieta osłonięta
jest pancerną szybą.

Wejście do Bazyliki stanowi 5
bram. Jedna z nich jest wyjątko-
wa, nazwana Bramą Świętą lub
Świętymi Drzwiami. W lata jubi-
leuszowe otwiera ją papież. Jubi-
leusze obchodzi się obecnie co 25
lat. Są wyrazem dziękczynienia za
łaskę odkupienia i zachętą do wy-
zwolenia się z grzechu. Otwarcie
Świętych Drzwi co 25 lat nawiązu-
je do słów Pana Jezusa: „Ja jestem
bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony (J 10,9).
Drzwi Święte pokryte są płasko-
rzeźbami związanymi tematycznie
z grzechem i przebaczeniem. Poza
latami jubileuszu Drzwi Święte są
zamurowane.

Plac św. Piotra

Plac św. Piotra jest otoczony
kolumnadą będącą dziełem słyn-
nego Berniniego. W czterech rzę-
dach ustawione są 284 kolumny
wysokości 13 metrów. Kolumna-
da ma piękną symboliczną wymo-
wę. Wyobraża ramiona Chrystusa
przygarniające każdego człowieka
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w objęcia Kościoła. Na jej zwień-
czeniu znajduje się 140 posągów
świętych. Pośród nich jest także
posąg polskiego świętego, Jacka
Odrowąża.

Plac św. Piotra jest jednym
z największych i najpiękniejszych
placów miejskich na świecie. Na
brukowanej płycie placu może
pomieścić się około 400 tysięcy
osób. Od państwa włoskiego dzieli
go namalowana na bruku bia-
ła linia. Jest to granica dwóch
państw: watykańskiego i włoskie-
go. W centrum Placu św. Piotra
stoi 40-metrowej wysokości obe-
lisk egipski z pierwszego wieku.
Na szczycie obelisku w specjal-
nej skrzynce znajdują się relikwie
drzewa Krzyża, na którym umarł
Chrystus.

Państwo kościelne

Wzgórze Watykańskie, na któ-
rym znajdują się Bazylika i Plac
św. Piotra, Pałac Apostolski, Ka-
plica Sykstyńska i niektóre urzę-
dy kościelne, stanowi obszar naj-
mniejszego państwa na świecie –
Państwa Kościelnego. Państwo Ko-
ścielne, którego głową jest papież,
obejmuje powierzchnię 44 hekta-
rów i jest zamieszkiwane przez
około tysiąc ludzi. Państwo Ko-
ścielne, zwane też Watykanem, po-
siada własną pocztę i mennicę.
Środkiem płatniczym jest euro. Na
monetach euro znajduje się wize-
runek Papieża Jana Pawła II. Wa-
tykan posiada radiostację i własną

telewizję, stację kolejową i plac do
lądowania helikopterów. Utrzymu-
je stosunki dyplomatyczne z około
180 państwami. Nad porządkiem
czuwa Gwardia Szwajcarska w licz-
bie około 100 żołnierzy. Gwardziści
ubrani są w charakterystyczne ko-
lorowe uniformy. Jest to najstarsza
formacja wojskowa na świecie. Ist-
nieje od XVI wieku. W jej szeregi
zgłaszają się ochotniczo katolicy ze
Szwajcarii. Muszą mieć najmniej
174 cm wzrostu i być stanu wolne-
go. Służba trwa dwa lata. Surowa
jest dyscyplina wojskowa. Gwar-
dziści przysięgają bronić Papieża
za cenę własnego życia. Dotych-
czas, w czterystuletniej historii
stoczyli tylko jedną bitwę – 6 ma-
ja 1527 roku z wojskiem cesarza
Karola V. Z dwustu gwardzistów
zginęło wówczas 147 żołnierzy.

Ojciec święty Jan Paweł II żar-
tobliwie powiedział, że Watykan
jest najbardziej zmilitaryzowanym
państwem świata, bo co dziesiąty
mieszkaniec jest żołnierzem. Część
instytucji kościelnych usytuowa-
nych jest poza Watykanem, we
włoskiej części Rzymu, ze wzglę-
du na małą powierzchnię Państwa
Kościelnego. Obecny Papież Jan
Paweł II jest 264 następcą św.
Piotra i pierwszym od 1522 ro-
ku nie-Włochem zasiadającym na
tronie Piotrowym.

ks. E. Szymański
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4 MAJA 2003, PIERWSZA KOMUNIA ŚW.
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27 KWIETNIA 2003, ODPUST W CZERNIEWIE

Pierwsza piesza pielgrzymka z Trąbek Wielkich na odpust do Czerniewa.

Podczas uroczystości odpustowej w Czerniewie, widok z balkonu.
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Gdy piszę tę relację, kończymy
układanie dachówki na kościele. Po-
zostały jeszcze do założenia gąsiory
i rynny. Jest podłączona instala-
cja odgromowa. (Już piorun uderzył
w krzyż wieżyczki na kościele, ale
nie poczynił żadnych uszkodzeń).
Pod koniec maja zostanie wznowio-
ne obkładanie murów kościoła łu-
panym kamieniem. W najbliższych

dniach rozpocznie się tynkowanie
wnętrza świątyni.

Proszę przyjąć gorące podzię-
kowanie, które składam wszystkim
ofiarodawcom na potrzeby naszej
świątyni, wznoszonej ku czci Bożego
Miłosierdzia dzięki Waszej hojności.

ks. E. Szymański

Kościół w Czerniewie, 21 maja 2003 r.
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NOWI ŚWIĘCI POLSCY

W niedzielę 18 maja, w 83. rocz-
nicę swoich urodzin Ojciec Święty
Jan Paweł II podczas Mszy św. na
placu św. Piotra dokonał kanoniza-
cji bł. Biskupa Sebastiana Pelczara,
biskupa przemyskiego i bł. Urszuli
Ledóchowskiej. We Mszy św. kanoni-
zacyjnej uczestniczyli Polacy, którzy
przybyli do Rzymu w narodowej
pielgrzymce wraz z prezydentem
Rzeczypospolitej Aleksandrem Kwa-
śniewskim.

***
Św. Józef Sebastian Pelczar uro-

dził się 17 stycznia 1842 r. w Kor-
czynie koło Krosna w rodzinie śred-
nio zamożnych rolników. Rodzice
Marianna i Wojciech byli głęboko
religijni i pracowici. Józef był za-
wsze pilnym, zdolnym i wzorowym
uczniem. Wcześnie myślał o kapłań-
stwie. Ideał życia widział w po-
święceniu, a ideał poświęcenia –
w kapłaństwie.

Święcenia kapłańskie przyjął
17 lipca 1864 roku. W 1865 roku
został skierowany na studia specja-
listyczne do Rzymu. W ciągu dwóch
i pół roku uzyskał dwa doktoraty:
z teologii i prawa kanonicznego.
W Rzymie złożył ślub, że codziennie
pół godziny poświęci rozmyślaniu
i codziennie odmówi część różańca.
Do końca życia był wierny tym zobo-
wiązaniom duchowym. Po studiach
w 1869 r. wykładał w seminarium
duchownym w Przemyślu.

W 1877 r. otrzymał nominację
na profesora zwyczajnego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, w zakresie

historii Kościoła i prawa kanonicz-
nego. Przez 22 lata pracy naukowej
na Uniwersytecie dał się poznać
jako wielki naukowiec, świetny ka-
znodzieja i działacz społeczny. Był
prorektorem i rektorem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i przyczynił
się do odnowienia Wydziału Teo-
logicznego, którego był trzykrotnie
dziekanem.

W 1899 roku otrzymał nomina-
cję na biskupa pomocniczego diecezji
przemyskiej, a w rok później został
jej ordynariuszem. Jego inicjatywie
zawdzięcza swoje powstanie w Rzy-
mie hospicjum dla studiujących tam
księży z Polski. Pozostawił ponad
sześćset pozycji wydawniczych, nie
licząc rękopisów. Z głębokim skupie-
niem celebrował Eucharystię i dbał
o piękno szat i naczyń liturgicznych
oraz kościołów.

Kochał gorąco Matkę Najświęt-
szą, której ofiarowała go matka jesz-
cze przed urodzeniem. Założył Zgro-
madzenie Służebnic Najświętszego
Serca Jezusowego – pelczarki. Obec-
nie mają one 45 placówek w Polsce
po sześć w Ameryce i Francji, po
cztery w Boliwii i Włoszech, pięć na
Ukrainie oraz jedną w Libii. Żyją du-
chem św. Franciszka z Asyżu. Warto
nadmienić, że w Watykanie Ojcu
Świętemu posługują w codziennym
życiu właśnie polskie siostry z tego
Zgromadzenia.

***
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Święta Urszula Ledóchowska –
apostołka nowej ewangelizacji – uro-
dziła się w Austrii w 1865 r. w ro-
dzinie polskiego politycznego emi-
granta. Rodzina powróciła do Polski
ku wielkiej radości dorastających
dzieci. Atmosfera religijna rodzi-
ny sprzyjała duchowemu rozwojowi
dzieci, skoro jej starsza siostra Ma-
ria Teresa Ledóchowska też obrała
drogę życia zakonnego i poświęciła
się prowadzeniu misji afrykańskich.
Założyła Zgromadzenie Sodalicji św.
Piotra Klawera dla wspomagania
misji w Afryce. Została beatyfikowa-
na przez papieża Pawła VI w 1975 r.
Młodszy brat Włodzimierz był długo-
letnim generałem zakonu Jezuitów
(zmarł w 1942 r.), a drugi młod-
szy brat, Ignacy, człowiek głębokiej
wiary, był generałem wojsk polskich.

Urszula mając 21 lat wstąpi-
ła do klasztoru sióstr urszulanek
w Krakowie. Cechował ją zawsze ra-
dykalizm ewangeliczny. Pisała: „nie
mam żadnego pragnienia poza tym,
by kochać Pana płomienną miło-
ścią”.

W zgromadzeniu zakonnym po-
święciła się głównie pracy wycho-
wawczej i nauczycielskiej. Jej peda-
gogika była przejrzysta: Wychowy-
wać – znaczy prowadzić dziecko do
Boga, jako kochającego Ojca. Boga
trzeba dać dziecku już od pierwszej
chwili jego istnienia – mówiła to ro-
dzicom i wychowawcom. Wychowa-
nie realizować trzeba na podwójnej
drodze. Dzieci trzeba wychowywać
dla społeczności, dla ojczyzny ziem-
skiej i wychować je dla ojczyzny
niebieskiej.

W 1907 roku, za zgodą władz
zakonnych i z osobistym błogosła-
wieństwem papieża Piusa X, podjęła
pracę w polskim Gimnazjum św.
Katarzyny w Petersburgu. Dla pol-
skiej młodzieży założyła gimnazjum
w Finlandii. Opatrzność prowadziła
matkę Urszulę do krajów i środowisk
zróżnicowanych wyznaniowo. Pra-
cowała w dziewięciu krajach: Rosji,
Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii,
Francji, Włoszech, Austrii i Polsce.
Sukcesywnie również uczyła się ję-
zyków tych narodowości i wszędzie
zakładała zakłady wychowawcze lub
miała odczyty o Polsce.

Na prośbę Henryka Sienkie-
wicza, przewodniczącego Komitetu
Pomocy Ofiarom Wojny w latach
1914 – 1918, w krajach skandynaw-
skich wygłosiła ponad 80 odczytów
o sytuacji Polski, o jej kulturze
i wkładzie w dzieje Europy. Budziła
sumienia polityków, przypominając
że Polska ma prawo do niepodległe-
go bytu. Miłość do Ojczyzny kazała
jej ratować dzieci-sieroty po polskich
robotnikach w Danii, którym zorga-
nizowała dom dziecka, a po wojnie
zabrała je do Polski.

Jej słowa, pisane w latach trzy-
dziestych XX w., aktualne są i dziś.
Pisała, że kiedy świat coraz bardziej
poganieje, a materializm coraz bar-
dziej odciąga od Boga, kiedy fałszywe
filozofie usiłują ośmieszać wiarę na-
szą, potrzeba nam wpatrywać się
w życie świętych. Świętych nam po-
trzeba. Wszyscy jesteśmy powołani
do świętości. Czy to przesłanie nie
współbrzmi z działaniem polskiego
papieża, który przez liczne beatyfi-
kacje i kanonizacje ludzi z nieodle-
głych czasów, ukazuje współczesnym
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„drogowskazy”, które mogą być re-
alizowane.

Po odzyskaniu niepodległości
matka Urszula wróciła z siostrami
oraz z polskimi sierotami i osiedli-
ła się w Pniewach koło Poznania.
Otrzymała od Stolicy Apostolskiej
pozwolenie na przekształcenie swej
zakonnej wspólnoty w Zgromadze-
nie Sióstr Urszulanek Serca Jezu-
sa Konającego (szare urszulanki).
Zgromadzenie pod jej kierunkiem
szybko się rozwijało w Polsce, Wło-
szech i Francji. Zmarła w Rzymie

29 maja 1939 r. W 1983 r. w Pozna-
niu Papież Jan Paweł II dokonał jej
beatyfikacji, do czego przyczyniły się
3 cudowne uzdrowienia, do których
doszło za wstawiennictwem Urszuli.
Jej relikwie z Rzymu przewiezione
zostały do Polski do Pniew. Cu-
downe uratowanie życia młodemu
Polakowi w 1996 r. otworzyło drogę
do kanonizacji dokonanej 18 maja
2002 r. w Rzymie.

ks. E. Szymański

WIEŚCI Z TRĄBOWSKIEGO GIMNAZJUM

Królewskie Gimnazjum otwarte

30 kwietnia 2003 roku nastąpi-
ło uroczyste otwarcie nowego bu-
dynku gimnazjum. Z tej okazji do
Trąbek Wielkich przybyli dostojni
goście: starosta, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego, powiatowy komen-
dant policji, przedstawiciel kurato-
rium, dyrektorzy szkół, wójtowie
zaprzyjaźnionych gmin oraz wójt
Błażej Konkol, przewodniczący Ra-
dy Gminy Józef Sroka oraz radni
i sołtysi. Uroczystość rozpoczęła się
punktualnie o godzinie 10.00 od-
śpiewaniem hymnu państwowego.
Po przypomnieniu krótkiej historii
szkoły uczniowie prowadzący aka-
demię – Kinga Kotula i Kamil
Stolc – zaprosili zgromadzonych
na część artystyczną przygotowaną
przez B. Paradecką i J. Beyera.
W murach nowego gimnazjum pięk-
nie brzmiał śpiew chóru, dźwięk

kwartetu smyczkowego i zespołu fle-
towego. Prawdziwy aplauz publicz-
ności, a zwłaszcza uczniów, wywoła-
ła „Aria na strunie G” w wykonaniu
pana Janusza Beyera. Nie zabrakło
też słowa mówionego, czyli frag-
mentu z kroniki Jana Długosza pt.
„Prośba posłów polskich o objęcie
tronu królewskiego przez Kazimie-
rza Jagiellończyka”. W rolę posłów
wcielili się uczniowie klas pierw-
szych: Paweł Schuchartd, Wojciech
Karczewski i Łukasz Szwemiński.
Następnie przemówienie wygłosił
dyrektor Mariusz Paradecki, który
nawiązał do starożytnej idei gim-
nazjum, a także podkreślił rolę
wartości przekazywanych młodzie-
ży przez współczesną szkołę. Dyrek-
tor powiedział także, że samorząd
gminy podjął trudną, ale mądrą
i odważną decyzję o budowie nowej
placówki.

W części oficjalnej głos zabrali:
wójt Błażej Konkol i przewodniczący
Rady Józef Sroka. Wręczyli oni
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Dyrektor Mariusz Paradecki i wójt Błażej Konkol podczas uroczystości otwarcia
nowego budynku gimnazjum.

Podczas egzaminu gimnazjalnego w Trąbkach Wielkich.
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dyrektorowi klucze do nowej szko-
ły, które z kolei zostały przekazane
woźnej gimnazjum – pani Teresie
Świerczek. Jej wystąpienie zostało
nagrodzone szczerymi i gromkimi
brawami. Gimnazjaliści szczególnie
ciepło podziękowali wszystkim rad-
nym z wójtem i przewodniczącym
Rady Gminy na czele za wybudowa-
nie nowej, kolorowej i przestronnej
szkoły.

Kolejnym punktem uroczysto-
ści były wystąpienia zgromadzo-
nych gości oraz wręczenie prezen-
tów, które wzbogacą skromną bazę
szkoły. Akademia zakończyła się
odśpiewaniem hymnu Unii Euro-
pejskiej, czyli „Ody do radości”.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła
się uroczysta Msza Święta kon-
celebrowana przez księży naszego
dekanatu: ks. prałata E. Szymań-
skiego, ks. G. Borysa, ks. B Chude-
go, ks. K. Glamę. Oprawę muzycz-
ną Mszy przygotował pan Janusz
Beyer. W czasie uroczystego śpiewu
„Te Deum” ksiądz dziekan poświę-
cił nowy budynek. Pieśń ta zwana
również pieśnią koronacyjną była
wykonywana w czasie szczególnych
uroczystości. Chór katedry wawel-
skiej śpiewał „Te Deum” podczas
koronacji Kazimierza Jagiellończy-
ka na króla Polski.

Po Mszy św. zgromadzeni goście
udali się na słodki poczęstunek
i zwiedzanie obiektu.

Uczniowie, nauczyciele i pra-
cownicy nowego gimnazjum cieszą
się a z nimi mieszkańcy naszej
gminy. Nowa szkoła wybudowana

z takim trudem będzie służyła wie-
lu pokoleniom młodych Polaków
oraz kształtowała ich oblicze edu-
kacyjne i kulturalne.

Barbara Paradecka

Mała matura

W drugim tygodniu maja mło-
dzież licealna i gimnazjalna zda-
wała ważne egzaminy – maturę
i egzamin gimnazjalny. W naszym
gimnazjum egzamin kompetencji
pisało 101 uczniów. O tym, czym
jest dla nich ten egzamin i jakie
wrażenia pozostawił, odpowiedzieli
uczniowie klasy III a.

Irek Łosiński:
[...] Cóż, dla mnie ten egzamin

był taką jedną z pierwszych „chwil
prawdy”. Jest on bardzo ważny
– przecież od niego zależy do ja-
kiej pójdę szkoły. Ja bardziej lubię
przedmioty humanistyczne i dlate-
go matma – to był koszmar.

Dla mnie egzamin z języka pol-
skiego był bardzo prosty, nie spra-
wił mi większych trudności, czego
niestety nie mogę powiedzieć o te-
ście matematycznym. Boję się wy-
niku z matmy, bo wiem, że będzie
słabo. Ściągać nawet nie próbowa-
łem, gdyż komisja pod nadzorem
pani Niewiadomskiej dziwnie się
patrzyła. Tego testu na pewno dłu-
go nie zapomnę.

Łukasz Keler:
Dla mnie egzamin był wielkim

przeżyciem. Bardzo się denerwo-
wałem. Egzamin gimnazjalny lub
tak zwana „mała matura” prze-
rósł moje najśmielsze oczekiwania.
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Z języka polskiego był prosty, ale
za to z matematyki bardzo trudny.
Jeżeli chciało się go dobrze napisać,
trzeba było uczyć się intensywnie
przez wszystkie lata nauki. Egza-
min przebiegł sprawnie, bez żad-
nych trudności.. myślę, że dobrze
napisałem test z języka polskie-
go, ale średnio z matematyczno –
przyrodniczego. Przed egzaminem
byłem skupiony i lekko podeks-
cytowany. Teraz mam już to za
sobą i z niecierpliwością czekam na
wyniki.

Zebrała
Dorota Niewiadomska

Powiedz tak Unii Europejskiej

W dniach 7 i 8 czerwca 2003
roku Polacy zadecydują w referen-
dum, czy Polska powinna zostać
członkiem Unii Europejskiej.

Unia Europejska to pierwsza
udana próba zjednoczenia Europy.
O zjednoczeniu Europy przez wojny
i podboje marzyli Cesarze Rzymscy,
Napoleon, Hitler, ale ich próby
zawsze kończyły się fiaskiem.

Dopiero wytyczenie wspólnych
celów, współpraca i wspieranie się
w rozwoju doprowadziły do powsta-
nia najpierw wspólnot, a później
Unii Europejskiej. Celem Unii jest
rozwój gospodarczy, a więc zniesie-
nie barier w swobodnym przepły-
wie towarów, usług i kapitału. UE
zapewnia wszystkim swoim oby-
watelom bezpieczeństwo, równość
wobec prawa i ochronę konsularną.

Obywatelstwo Unii nie znosi oby-
watelstw narodowych. Nieprawdą
jest, że Polacy utracą swoją tożsa-
mość narodową. Unia popiera roz-
wój regionalny, utrzymywanie róż-
nic kulturowych. Polska jako jeden
z większych krajów leżących w cen-
trum Europy nie może izolować się
i być poza Unią. Należąc do UE
i mając przedstawicieli w organach
i instytucjach będziemy współdecy-
dować o kształcie i rozwoju Europy.
Otworzą się przed nami nowe moż-
liwości – nauki, studiowania, pracy
i podróżowania, zmieni się stan-
dard życia. Z zalet członkostwa
w Unii zdają sobie sprawę ludzie
kultury, nauki, polityki. O tym, że
nie może być zjednoczonej Europy
bez Polski mówi też Papież Jan
Paweł II.

Naszym obowiązkiem moral-
nym jest udział w referendum
i oddanie głosu. Młodzież naszego
gimnazjum wzięła udział w pra-
referendum w szkole i wybrała
odpowiedź TAK.

63 % uczniów (184 uczniów)
opowiedziało się za wstąpieniem
Polski do UE; 29,2 % (85 uczniów)
odpowiedziało NIE, a 7,8 % wstrzy-
mało się od głosu.

Ci młodzi ludzie, którzy jeszcze
nie mogą wziąć udziału w referen-
dum 7 i 8 czerwca niech będą przy-
kładem dla wszystkich dorosłych
Polaków, aby ich wzorem poszli do
urn i oddali swój głos – wybrali
lepszą przyszłość dla Polski.

Dorota Niewiadomska
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KRONIKA
nie tylko parafialna

20 kwietnia chrzest św. w naszym
kościele otrzymali:

Agnieszka Gębka z Trąbek Wielkich
– córka Doroty i Krzysztofa,

Adrian Czesław Sekutowski z Klesz-
czewa – syn Bogumiły i Alberta,

Łukasz Świerżewski z Trąbek Wiel-
kich – syn Anity i Macieja,

Patryk Mariusz Majewski z Klesz-
czewa – syn Kamili i Daniela.

***

26 kwietnia sakrament małżeństwa
w naszym kościele zawarli:

Joanna Gorzyńska z Trąbek Wiel-
kich z Jarosławem Szramką ze
Skarszew,

Małgorzata Łukaszuk z Pruszcza
Gdańskiego z Danielem Kozikow-
skim z Trąbek Wielkich.

Młodym parom życzymy wszelkiej
pomyślności.

***

26 kwietnia w Domu Pielgrzy-
ma w Trąbkach Wielkich odbyła
się uroczysta Eucharystia z okazji
2. rocznicy powstania Wspólnoty
Neokatechumenalnej w naszej pa-
rafii. Eucharystii przewodniczył ks.
proboszcz Edward Szymański.

***

27 kwietnia, w niedzielę Bożego Mi-
łosierdzia, w kościele w Czerniewie
odprawiona została uroczysta suma
odpustowa, koncelebrowana przez
księży z naszego dekanatu. Pod-
czas Mszy św. poświęcone zostały
3 kopie obrazu Bożego Miłosier-
dzia, które rozpoczęły peregrynację
w rodzinach parafii Trąbki Wielkie,
Mierzeszyn i Postołowo.

***
30 kwietnia odbyła się uroczystość
otwarcia budynku Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Trąb-
kach Wielkich. Obszerną relację z tej
imprezy zamieszczamy na str. 16
„Kany”.

***
4 maja w naszym kościele odbyła
się uroczystość przyjęcia I Komunii
Świętej przez 36 dzieci z parafii
Trąbki Wielkie. Zdjęcie grupowe
z tej uroczystości zamieszczamy na
str. 11 tego numeru „Kany”.

***
4 maja chrzest św. w naszym ko-
ściele otrzymała Magdalena Hennig
z Ełganowa – córka Gabrieli i Wal-
demara.

***
9 maja w Szkole Postawowej w Trąb-
kach Wielkich odbyły się obchody
Dnia Patrona Szkoły – Kunegundy
Pawłowskiej. Z tej okazji odbyło się
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W dniu chrztu św. Agnieszka Gębka i Adrian Czesław Sekutowski wraz z rodzicami.

W dniu chrztu św. Łukasz Świerżewski i Patryk Mariusz Majewski wraz z rodzicami.
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szereg imprez poprzedzonych uro-
czystą Mszą św. w naszym kościele
parafialnym.

***

11 maja w naszym kościele odbyła
się uroczysta Msza św. z udziałem
i w intencji dzieci obchodzących
rocznicę przyjęcia I Komunii Świę-
tej.

***

21 maja w Gminnym Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich, Grupa Teatralna
„4M I ASTRA” zaprezentowała
spektakl pt. „Buszujący w zbożu”.
Przedstawienie na podstawie powie-
ści J. D. Salingera pod tym samym
tytułem, wyreżyserował nauczyciel

gimnazjum w Trąbkach Wielkich,
Stanisław Szulist.

***
25 maja w kościele w Sobowidzu od-
była się premiera sztuki Karola Woj-
tyły pt. „Przed sklepem jubilera”.
Sztukę zaprezentowało Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży z Parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w So-
bowidzu. Spektakl wyreżyserowała
nauczycielka gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich Barbara Harbul.

***
Trwa budowa segmentu „B” budyn-
ku gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich. Roboty postępują zgodnie
z harmonogramem.

Oprac. S. D.

W dniu chrztu św. Magdalena Hennig wraz z rodzicami i chrzestnymi.
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Młoda para Joanna i Jarosław Szramkowie.

Młoda para Małgorzata i Daniel Kozikowscy.
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Młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej „4M I ASTRA” podczas spektaklu „Buszujący
w zbożu”.

Scena ze spektaklu pt. „Przed sklepem jubilera” w kościele w Sobowidzu.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z kwietnia to BARANEK.
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.
Kupon z podanym rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu
(do dnia 22 czerwca).

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12
13

14
15
16

17
18

19
20

21
22

1. Apostoł, brat św. Piotra. 2. Noego lub Przymierza. 3. Dzień poprzedni.
4. Osoba obecna przy zdarzeniu, mogąca potwierdzić to, co widziała. 5. Szklane
naczynie z wodą, w której pływają żywe rybki. 6. Modlitwa rozpoczynająca
się od wezwania: „Kyrie eleison”. 7. Osobisty zapis codziennych zdarzeń.
8. Matka Jana Chrzciciela. 9. W chwili śmierci opuszcza ciało człowieka.
10. Może być karnawałowa. 11. Władca w starożytnym Rzymie. 12. Imię
filozofa i matematyka z Miletu. 13. Biblijna wieża. 14. Drzewo z białą korą.
15. Jeździ na nartach. 16. Odbywało się w Kanie Galilejskiej. 17. Letnia
przerwa w nauce szkolnej. 18. Morski ptak. 19. Nazwisko bł. Karoliny.
20. Miasto, z którego pochodził Abraham. 21. Czwarta planeta Układu
Słonecznego. 22. . . . Mój i Bóg mój.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2003

1. Za śp. Jana Karnatha
(5. rocznica śmierci), godz. 800

Za zmarłych z rodzin
Zulewskich Pobłockich,
Piechowskich i Kuper,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Antoniego Brembora
i o zdrowie dla Gertrudy
Brembor, godz. 1100

Za śp. Franciszka Onasza
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1800

2. Dziękczynna w 60-lecie urodzin
Czesławy Miecznikowskiej
wraz z prośbą o zdrowie,
z intencji dzieci, jako
podziękowanie za trudy
wychowania

3. Za śp. Annę Sokołowska
(5. rocznica śmierci)

4. Za śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Urszuli
Ledóchowskiej, p. Kisickiej

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy

parafian, z róży św. Franciszka
z Asyżu, p. Kielas;
W intencji rodziny Kratzkich
(w Trąbkach W.)

7. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Michała Kozala, p. Kusaj

8. Za śp. Władysławę, Józefa,
Aleksandra Plaków i Metę
Cymermann, godz. 800

Za śp. Alojzego Ptacha
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Genowefę i Edwarda
Bożków oraz śp. Halinę Kozak,
godz. 1100

W pewnej intencji, godz. 1800

9. Za śp. Augustynę i Józefa
Zdrojewskich oraz zmarłych
z tej rodziny

10. Za śp. Tadeusza Dudka
(5. rocznica śmierci)

11. Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa
Haliny i Zenona
Kulwikowskich

12. Dziękczynna w 60-lecie
urodzin Hildegardy Hensel

#

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

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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13. W pewnej osobistej intencji
14. Za śp. Janinę i Witolda

Lorkowskich
15. Za zmarłych z rodzin

Tiborskich, Bielskich
i Czerwińskich oraz śp. Jana
Bukowskiego i Ryszarda
Pikulę, godz. 800

Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków, godz. 930

(Czerniewo)
W pewnej intencji, godz. 1100

Za śp. Władysławę Tyc,
godz. 1800

16. Za zmarłych z rodzin
Lempkowskich i Pirchów

17. Za śp. Gertrudę Dufke
18. Dziękczynna w 15-lecie

sakramentu małżeństwa
Haliny i Piotra Lewańczyków,
z intencji dzieci

19. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Teresy i Mirosława Bachuszów
i 18-lecie urodzin syna
Mariusza, godz. 730

Za parafian, godz. 900

Za śp. Pawła Fenskiego
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1230 (Czerniewo)

20. Za śp. Bogdana Gdańca
21. Dziękczynna w 5 rocznicę

sakramentu małżeństwa Sylwii
i Bogusława Szulców

22. Dziękczynna w 60-lecie
urodzin Marii Preuss,
z intencji dzieci, godz. 800

Za śp. Wandę i Władysława
Karnathów i zmarłych z tej
rodziny, godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Henryka Kusz,
godz. 1100

Za śp. Pawła Formelę
i dziękczynna za sakrament
bierzmowania Karoliny,
godz. 1800

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Za śp. Jana Elmanowskiego
i zmarłych z rodziny Heblów

25. Za śp. Władysławę Tyc
26. Za śp. Krystynę Belau
27. Za śp. Kazimierza Stanolewicza
28. Za śp. Małgorzatę Fenską

i zmarłych z rodziny
Sulewskich

29. Dziękczynna w 1 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Sebastiana Jasiaków,
godz. 800

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w 18-lecie
urodzin Piotra Gawryjołka,
godz. 1100

Dziękczynna i o zdrowie dla
Bronisławy Kulczyk, w 81
rocznicę urodzin, godz. 1800

30. Za śp. Dorotę Knapińską

KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich prowadzi zapisy do
pielęgniarek rodzinnych i położnej. Prosimy o zgłaszanie się z książeczką
RUM w godzinach pracy ośrodka zdrowia w celu dokonania wyboru.
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
2 czerwca: pierwsza rocznica chrztu św. Aleksandra Ossowskiego
22 czerwca: pierwsza rocznica chrztu św. Jakuba Dubieli

Rocznice sakramentu małżeństwa
29 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Sebastiana Jasiaków
2 czerwca: 2. rocznica sakramentu małżeństwa Izabeli i Michała Wendtów
9 czerwca: 2. rocznica sakramentu małżeństwa Justyny i Andrzeja Szparów

23 czerwca: 2. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Sebastiana Preussów
10 czerwca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony i Piotra Pawłowskich
21 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Sylwii i Bogusława Szulców
26 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Doroty i Tomasza Preussów
18 czerwca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Haliny i Piotra Lewańczyków
25 czerwca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Dariusza Raźniewskich
3 czerwca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Andrzeja Radelskich

ODESZLI DO PANA

13 maja: zmarł w wieku 91 lat śp. Józef Smolarczyk z Czerńca

11 czerwca: 1. rocznica śmierci śp. Anny Formeli

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


