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40-LECIE MOICH ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

Ksiądz prałat Edward Szymański dzisiaj.

Nie ukrywam, że trudno przy-
chodzi mi pisać o sobie. Jednak 40.
rocznica święceń kapłańskich przy-
padająca 13 czerwca tego roku to
również okazja do refleksji o tym,
jak budziło się moje kapłańskie po-
wołanie, a potem po święceniach,
o kapłańskim posługiwaniu. Ponie-
waż nasze pismo sanktuaryjne „Ka-
na” ma już swoją tradycję i są tacy,
któryz gromadzą wszystkie numery,
to postanowiłem podzielić się tymi

refleksjami z drogimi mi Pa-
rafianami. Może będą pomocą
dla historyków opracowują-
cych w przyszłości ciągłość
pasterzowania w tutejszej pa-
rafii kapłanów pracujących
przede mną i po moim odej-
ściu.

Urodziłem się 5 kwiet-
nia 1940 roku w Rzepien-
niku Strzyżewskim, dawnym
powiecie gorlickim, diecezji
tarnowskiej. Po I komunii
św. wraz kolegą, później mo-
im wieloletnim serdecznym
przyjacielem, zgłosiłem się do
grona ministranckiego. Bar-
dzo lubiłem służyć przy oł-
tarzu. Msze św. odprawiane
były tylko rano. Do kościo-
ła było około 2 km. Droga
przez las i dosyć duże pa-
górki. Z kościoła nie wraca-
łem do domu, ale szedłem do
szkoły, znów 2 km. Bardzo
lubiłem uczestniczyć w rora-
tach z latarnią naftową oraz
w nabożeństwach majowych

i październikowych. Na te nabożeń-
stwa i niedzielną Mszę św. chodzi-
liśmy boso, bo wielu rodziców nie
stać było na zakup obuwia. W zi-
mie większość uczniów nosiła do
szkoły „drewniaki”. Były to buty
domowej roboty na drewnianej pode-
szwie. Książki nosiliśmy w drewnia-
nej skrzynce na plecach. Pochodzę
z wioski, więc moim zajęciem po
powrocie ze szkoły zwykle było pa-
sienie krów. W jednej ręce trzymałem
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Rzepiennik Biskupi, kościół parafialny.

łańcuch, a w drugiej książkę. Bardzo
lubiłem czytać. Z dzieciństwa pa-
miętam, jak cieszyłem się, gdy przy
pasieniu babcia dawała mi do zjedze-
nia skórkę z chleba. Pamiętam też
jak czasem płakałem. – O co płaczesz?
– pytał tato. Odpowiadałem: „chle-
busia”. Wtedy tatuś odkluczał szafkę
(chleb był pod zamknięciem) i kroił
mi kromkę chleba do zjedzenia.

W mojej rodzinie urodziło się dzie-
więcioro dzieci, troje z nich zmarło
w dzieciństwie. Jestem najmłodszym
z rodzeństwa. Żyją jeszcze dwie moje
siostry. Jedna, już schorowana, w ro-
dzinnej miejscowości – na „ojcowiź-
nie”, a druga, od lat sparaliżowana,
mieszka w Tarnowie.

Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej zostałem przyjęty do szkoły ogól-
nokształcącej w Tuchowie. Tu co-
dziennie rano chodziłem na Mszę
św. do klasztoru oo. redemptory-
stów. Nieraz służyłem do kilku Mszy
św. (nie było wówczas Mszy św.
koncelebrowanych). W Tuchowie oo.
redemptoryści mają swoje zakonne
seminarium duchowne. Tu zrodziła
się we mnie chęć wstąpienia do ich
zgromadzenia. Uczęszczać zacząłem
na lekcje języka łacińskiego, których
udzielali nam klerycy. Po drugiej

klasie szkoły średniej wstąpiłem do
nowicjatu redemptorystów w Łomni-
cy Zdroju. Niestety miałem kłopoty
zdrowotne. Chorowałem na zapale-
nie ucha środkowego po przebytej
w dzieciństwie szkarlatynie i nękały
mnie ciągłe bóle głowy. Redemptory-
ści wysyłali mnie na kilka miesięcy na
leczenie do Tarnowa. O. Prowincjał
zdecydował, że nie mogą przyjmo-
wać nowych kandydatów. Zostałem
zwolniony ze zgromadzenia z zapew-
nieniem, że gdy się wyleczę, przyjmą
mnie ponownie. List z takim za-
pewnieniem dotąd mam u siebie.
Wróciłem do domu. Tato sprzedał
krowę i dał pieniądze na leczenie.
Jeździłem do lekarzy w Krakowie.
Trochę się podleczyłem, ale nadal
często bardzo bolała mnie głowa,
i tak zmarnowałem jeden rok nauki.

Maj 1959, matura.
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Wróciłem do „ogólniaka” do dzie-
siątej klasy. Podczas wakacji często
udawałem się do lekarza z „bólem
głowy”.

O mojej chęci wstąpienia do semi-
narium duchownego dowiedział się
dyrektor szkoły, „komunista”. Gro-
ziło mi więc „oblanie” matury. Za
radą pani wychowawczyni, by zmylić
czujność dyrektora, fikcyjnie złoży-
łem podanie o przyjęcie na studia na
kierunku historii uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W 1959 r. zdałem maturę. Po zdaniu
matury wycofałem podanie i zgłosi-
łem się do seminarium duchownego
w Tarnowie. Ojcem Duchowym, a po-
tem rektorem seminarium był ks. dr
Józef Pasterski pochodzący z mo-
jej rodzinnej parafii. Lekarskie za-
świadczenie o stanie zdrowia trochę
popsuło sprawę. Rektor seminarium
skierował mnie na ponowne badanie
do „ich lekarza”. Orzeczenie było
pozytywne – mogę studiować, ale
w odpowiedzi na podanie o przy-
jęcie otrzymałem informację, że je-
stem przyjęty do seminarium, lecz
z powodu „braku miejsc” proponu-
ją: Gdańsk, Olsztyn lub Wrocław.
Za radą ks. proboszcza i mojego
ks. katechety wybrałem Gdańsk. Tu
zostałem przyjęty do seminarium
w 1959 r. Właściwie dopiero tu wyle-
czyłem się u przedwojennego lekarza
homeopaty.

W seminarium nie miałem żad-
nych kłopotów ze studiami, a już naj-
mniej z łaciną, gdyż podstawy tego
języka zdobyłem u redemptorystów.
Często na święta Bożego Narodzenia
i Wielkanocy wraz z kilkoma kle-
rykami zostawałem w seminarium,
bo nie miałem pieniędzy na bilet
do domu. Pewnego razu, w czasie

Świąt służyłem do Mszy św. biskupo-
wi Nowickiemu. Ten zapytał mnie,
dlaczego na święta nie pojechałem
do rodziców. Gdy mu powiedziałem
„prawdę”, wyszedł z kaplicy i wrócił
z kopertą, w której było 500 zł. Niech
ksiądz (tak zwracał się do kleryków)
jedzie do domu. A było już właściwie
po świętach. W seminarium otrzy-
mywałem stypendium, które wystar-
czało na pokrycie 50 % „czesnego”,
a resztę przysyłał mi brat uczą-
cy w szkole średniej w Szczecinie.
Po święceniach pobrane stypendium
spłacałem.

13 czerwca 1965, święcenia kapłańskie.

Święcenia kapłańskie otrzyma-
łem w gronie 10 kolegów w ko-
ściele Mariackim w Gdańsku z rąk
ks. biskupa Edmunda Nowickiego.
Z tych kolegów dwóch już odeszło
do wieczności, dwóch jest w Niem-
czech, w tym jeden po wylewie krwi
do mózgu, jeden pracuje obecnie na
terenie diecezji elbląskiej, czterech
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jest proboszczami w naszej archidie-
cezji, a jeden – ks. dr Kowalczyk
– prowadzi wykłady z Pisma św.
w seminarium w Oliwie oraz jest
dyrektorem „kolegium” w Gdyni.

Pierwszą placówką, na którą zo-
stałem skierowany wraz z ks. Gerar-
dem Borysem była parafia św. Fran-
ciszka w Gdańsku Siedlcach. Piękna
to była praca i do dzisiaj jest przez
nas mile wspominana. Bardzo polubił
nas dawny proboszcz ks. Mieczysław
Goździewski, późniejszy proboszcz
katedry oliwskiej. Dopóki żył, za-
wsze nas, jako byłych wikariuszy,
gościł u siebie w Oliwie.

Drugą moją placówką była parafia
św. Jana Chrzciciela w Giemlicach.
Proboszczem był ks. prałat Ryszard
Wołos. To on właśnie zajął się gro-
madzeniem dokumentacji historycz-
nej o naszym Cudownym Obrazie
Matki Bożej w Trąbkach Wielkich.
Przyjeżdżał tu w odwiedziny. Obec-
nie należy do kapituły promującej
wzorowe rodziny.

Trzecią placówką duszpasterską
była parafia św. Ignacego w Gdań-
sku Oruni – od 1969 do 1972 r. Ks.
dziekan prałat Władysław Ciechorski
uchodził za surowego i wymagającego
proboszcza. Księża wikariusze prze-
bywali tam krótko. Ja byłem trzy lata
i dostawałem podwójną pensję. Ks.
prałat mówił mi: „Niech ksiądz nie
mówi o tym współwikariuszom, bo
będą zazdrościć”. Najmilej wspomi-
nam tę właśnie placówkę. Było tam
szerokie pole pracy wśród młodzieży.
Z niektórymi ówczesnymi wycho-
wankami przyjaźnię się do dziś. Pan
Jurek Bednarczyk (jeden z naszej
„paczki”) kierował budową kościoła
w Czerniewie. Dużo czasu i zain-
teresowania poświęcaliśmy chorym.
Chodziliśmy do nich z nabożeństwem

majowym, posługą i Eucharystią. To
były niezapomniane chwile. Z mło-
dzieżą co roku jeździliśmy do Zakopa-
nego, Krakowa, Częstochowy. Szcze-
gólnie ceniłem sobie cotygodniowe
spotkania.

15 sierpnia 1972 roku przyby-
łem do Trąbek Wielkich. Zostałem
pierwszym wikariuszem wspaniałe-
go księdza prałata Feliksa Głowienki,
który miał wówczas 84 lata. Pierwszą
Mszę św. (15 sierpnia) odprawiłem
w jego sutannie, bo przyjechałem
na rowerze wraz z grupą młodzieży.
A po Mszy św. pojechaliśmy dalej na
Kaszuby.

Ks. prałat był dla mnie bardzo
dobry. Jako wikariusz podjąłem się
remontu kościelnego dachu oraz za-
kładania ogrzewania kościoła. Jeżeli
ofiarę na kościół ktoś składał na ręce
ks. parłata, to on zaraz ją prze-
kazywał do mojej dyspozycji. Przez
kilka ostatnich lat jego wspaniałe-
go kapłańskiego życia, byłem jego
spowiednikiem. To świadczy o jego
wielkiej pokorze.

Jeszcze jako wikariusz zostałem
w 1979 r. mianowany dziekanem na-
szego dekanatu Wyżyny Gdańskie.
Mówiono, że to raczej niespotyka-
ne by ks. wikariusz był dziekanem.
Po kilku miesiącach zostałem mia-
nowany proboszczem parafii. Życie
pisało dalsze moje dzieje, które są
już parafianom znane. Właściwie całe
moje dotychczasowe kapłaństwo jest
służbą tej trąbkowskiej wspólnocie.
Dziękuję Wam za to, że mnie znosicie
już 33 lata. Jest to okazja, by też
podziękować Wam za wszelkie dobro,
którym mnie ubogacaliście i przepro-
sić za wszelkie moje niedociągnięcia.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2005

5 czerwca: 10. Niedziela zwykła

Oz 6,3 – 6

Rz 4,18 – 25

Mt 9,9 – 13

Chyba należy wytłumaczyć dwa sło-
wa: miłosierdzie i ofiara, które dziś
inaczej rozumiemy. Bóg nie może
żądać dla siebie miłosierdzia. Kie-
dyś słowo „miłosierdzie” znaczyło
miłość. Dzisiaj ofiara jest szlachet-
nym wyrzeczeniem, a w Starym Te-
stamencie ofiarą zwano dosłownie
zwierzę złożone na ołtarzu, zabite
w sposób rytualny. Miłości pragnę,
a nie wypełnienia prawa.

12 czerwca: 11. Niedziela
zwykła

Wj 19,1 – 6a

Rz 5,6 – 11

Mt 9,36 – 10,8

Rozważmy słowa: „Żniwo wpraw-
dzie wielkie, ale robotników mało”.
Można to zdanie różnie rozumieć.

Podaję pierwsze tłumaczenie,
najbardziej powtarzane na lewo
i prawo. I ksiądz proboszcz, i wikary
– tłumaczą tak samo: „Żniwo jest
wielkie, ale robotników mało” – to
znaczy, ilu byłoby niewierzących do
nawrócenia, ilu byłoby grzeszników
do rozgrzeszenia, ilu byłoby bieda-
ków do wspierania. Tymczasem za
mało księży, za mało misjonarzy,
zakonnic. Jedna tylko matka Te-
resa z Kalkuty dla umierających.

Jeśli tylko tak to rozumiemy – ma-
my skrzywioną minę i opuszczamy
ręce.

Spróbujmy te słowa tłumaczyć
inaczej: chociaż wciąż za mało na
całym świecie ludzi świętych, dzieją
się ciągle nieoczekiwane cuda łaski
Bożej. Jeszcze kilka lat temu jeden
z moich kolegów tłumaczył i za-
pisywał na papierze, ilu potrzeba
księży, zakonnic – żeby zawalił się
ustrój oparty na ateizmie. Wypi-
sywał ogromne liczby. Tymczasem
ustrój sam się zawalił.

Bo żniwo jest zawsze wielkie,
choć robotników mało. Jeśli liczy-
my tylko na siebie, jesteśmy stale
zmartwieni. Liczmy na Pana Boga.

19 czerwca: 12. Niedziela
zwykła

Jr 20,10 – 13
Rz 5,12 – 15
Mt 10,26 – 33

Czy nie sprzedaje się pięciu wró-
bli za dwa pieniążki, ale ani jeden
z nich nie jest w zapomnieniu u Bo-
ga – mówi Jezus przez Ewangelię
świętego Łukasza. Myślę, że kiedy
święty Franciszek z Asyżu to czytał
– chyba klaskał w ręce i uśmiechał
się. Jeżeli dopiero za pięć wróbli
płacono liche grosze, nie miał dla
nikogo żadnej wartości jeden, dwa,
trzy, nawet cztery wróble. Dla czło-
wieka dopiero pięć wróbli cokolwiek
znaczyło, ale nawet i za nie nabywał
byle co.
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Bóg jednak o jednym wróblu
pamięta. Nigdzie chyba nie wygło-
szono większej pochwały wróbla.
Powiedzenie, że ludzie są ważniejsi
nawet nie od słoni, wielbłądów,
osłów, ale od wróbli – podnosi
niesłychanie wartość wróbla. Jak
ważny jest wróbel, skoro do nie-
go właśnie porównano człowieka.
Naprawdę franciszkański fragment
Ewangelii.

26 czerwca: 13. Niedziela
zwykła

2 Krl 4,8 – 11.14 – 16a

Rz 6,3 – 4.8 – 11

Mt 10,37 – 42

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej
niż mnie, nie jest mnie godzien” –

powiedział Jezus. Słowa te przejmu-
ją dreszczem. Przecież nie mógł ich
wypowiedzieć człowiek. Tak mógł
mówić tylko Bóg. Bóg nie jest ponad.
Jest wszędzie, z każdej strony. Tak
zupełnie inny, że nie można miłości
do Niego porównać z największą
nawet miłością do człowieka. Jest
innym wymiarem. To, co po ludzku
najważniejsze, w Jego świetle jest
stale jeszcze niepełne. Czy można
kochać rodziców więcej niż Boga?
Przecież to tylko dzięki Niemu stali
się naszymi rodzicami, dzięki Nie-
mu żyją, dzięki Niemu możemy się
spotkać z nimi po śmierci jak po
zwykłym rozstaniu, ale z jeszcze
większym wzruszeniem.

ks. Jan Twardowski

SAKRAMENT BIERZMOWANIA, 17 maja 2005 roku
dokumentacja uroczystości

Powitanie JE księdza biskupa
przez rodziców

Ekscelencjo, Najdostojniejszy
księże biskupie!

Witamy serdecznie w naszym
Sanktuarium, tak dostojnego go-
ścia. Witamy przybywającego do
nas jako następcę Apostołów. Chce-
my dziś wsłuchać się w Twoją
naukę, a uczestnicząc w udzieleniu
Sakramentu bierzmowania odnowić
i w sobie Dary Ducha Świętego.

Prosimy Cię, Ekscelencjo, byś
naszym dzieciom udzielił Sakra-
mentu bierzmowania. Prosimy też
o błogosławieństwo dla naszych

dzieci i dla nas rodziców, byśmy
jak św. Wojciech i nasi przodkowie
umieli zaufać Chrystusowi i za-
wierzyć Mu nasze dziś i nasze ju-
tro. Umocnieni pasterskim błogosła-
wieństwem chcemy odpowiedzialnie
wychować nasze dzieci na dobrych
synów i córki Kościoła i Ojczyzny.

Danuta i Andrzej Gralla

Powitanie JE księdza biskupa
przez księdza proboszcza

Księże Biskupie, przyjacielu na-
szego Sanktuarium!
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Biskup Zygmunt Pawłowicz wręcza Pismo św. bierzmowanej młodzieży.

Nie jestem krasomówcą, ale
niech przemówi serce, które od wie-
lu lat darzy Cię, księże Biskupie,
wielkim szacunkiem i wdzięczno-
ścią. Dziękuję za tyle razy wyra-
żoną miłość do Matki Bożej patro-
nującej nam i całej diecezji z tego
cudownego obrazu. Dziękuję za
wielokrotne przewodniczenie uro-
czystościom odpustowym i chętne
odwiedzanie parafii naszego deka-
natu na Wyżynie Gdańskiej z po-
sługą pasterską z okazji kolędy, wi-
zytacji kanonicznych, peregrynacji
relikwii św. Wojciecha – chrzcicie-
la gdańszczan, obrazu Miłosierdzia
Bożego oraz z okazji odpustów
i udzielania sakramentu bierzmo-
wania.

Niech Matka Boża, która przed
wiekami tu sobie tron obrała, wy-
jedna ks. Biskupowi, synowi gdań-
skiej ziemi, dużo zdrowia, pogody
ducha i spotykania na ścieżkach
życia życzliwych i dobrych ludzi.

Proszę Ekscelencję o udzie-
lenie sakramentu bierzmowania
zgromadzonym tu 98 kandydatom
i ofiarowania sprawowanej Mszy
św. w ich intencji.

ks. prał. Edward Szymański

Podziękowanie młodzieży
za sakrament bierzmowania

Drogi Księże Biskupie!
Prosimy przyjąć serdeczne po-

dziękowanie za udzielony nam dziś
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Sakrament Bierzmowania. Teraz
lepiej będziemy rozumieć słowa
Pana Jezusa powiedziane do Apo-
stołów: „Bądźcie Moimi świadkami
w Jerozolimie. . . i aż po krańce
ziemi”. Prosimy o błogosławień-
stwo pasterskie na zapoczątkowa-
nej dziś nowej drodze duchowego
życia, byśmy zawsze i wszędzie
byli odpowiedzialnymi i dobrymi
świadkami Chrystusa. Dziękujemy
też naszym rodzicom za wprowa-
dzenie nas na drogę wiary oraz
nauczycielom i wychowawcom za
ich wskazania i przykład życia we-
dług chrześcijańskich wartości.

Agnieszka Keler

i Sławomir Turzyński

Podziękowanie rodziców

Czcigodny Księże Biskupie!
W imieniu rodziców młodzie-

ży, która dziś otrzymała sakra-
ment bierzmowania, pragniemy
złożyć Ekscelencji podziękowanie
za udzielone charyzmaty Ducha
Świętego, za sprawowaną Eucha-
rystię oraz pasterską naukę.

Jest to dla nas szczególne wy-
różnienie, że nasze dzieci dostą-
piły tej łaski z rąk Waszej Eks-
celencji. Uczniowie naszego gim-
nazjum szczególnie ciepło wspomi-
nają czerwcową wizytę Ekscelencji
w naszej szkole i rozmowę z księ-
dzem biskupem. Pamiętają ciepło
i przyjaźń, jaką ksiądz biskup obda-
rował wszystkich zgromadzonych
oraz głębokie i mądre słowa skie-
rowane do młodzieży, nauczycieli
i pracowników szkoły.

Właśnie przed chwilą ksiądz bi-
skup w ceremonii bierzmowania
przypomniał wydarzenia z Pięć-
dziesiątnicy, kiedy to Apostołowie
napełnieni Duchem świętym prze-
kazywali go wiernym. Przez Sakra-
ment Bierzmowania Duch Święty
udziela szczególnych darów tym,
którzy go przyjmują. Nasze dzie-
ci umocnione w wierze powołane
zostały do dojrzałości duchowej.

Wierzymy, że Duch Święty po-
kieruje ich życiem w czasach, gdzie
tak powszechnie przyjmowane są
i propagowane płytkie wartości.
Dziś młodemu pokoleniu oferuje
się przede wszystkim beztroskę
i wolność, zapominając o służbie
i obowiązkach wobec Boga, ojczy-
zny i rodziny.

Ufamy, że dzięki charyzmatowi
Ducha Świętego, nasze dzieci będą
wiernymi świadkami Chrystusa, że
wybiorą właściwe wartości i SŁUŻ-
BĘ, i mimo różnych „zawirowań
przyszłości” nie wyrzekną się wiary
naszych przodków.

Barbara i Mariusz Paradeccy

Podziękowanie wójta gminy

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Jako samorządowcy tej gminy

chcemy wyrazić swoje podziękowa-
nie przede wszystkim za udzielony
sakrament bierzmowania, dziś tu
w Trąbkach Wielkich, poprzednio
w Mierzeszynie i Sobowidzu na-
szym najmłodszym mieszkańcom.
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Bo wszyscy jesteśmy odpowiedzial-
ni za ich godny rozwój i wycho-
wanie. A czyż nie jest tak, jak
powiedział Zamoyski: „Takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzie-
ży chowanie”.

Ekscelencjo, chcemy Ci również
podziękować za wieloletni trud pra-
cy duszpasterskiej, biskupiej i spo-
łecznej. Ten rok to czas, kiedy
przeszedłeś na emeryturę. Zawsze
darzyłeś Wyżynę Gdańską odczu-
walną przez nas sympatią. Zawsze
mogliśmy liczyć na Twoje dobre
słowo i uznanie. Życzymy Ci, Eks-
celencjo, na tym nowym etapie
życia – zdrowia, wypoczynku, ale
też i dalszej pisarskiej twórczości.
Zapewniamy jednocześnie o sta-
łym zaproszeniu do naszej gminnej
rodziny.

Błażej Konkol, wójt gminy

Podziękowanie księdza
proboszcza

Dostojny nasz Gościu, księże
Biskupie!

Dołączam do grona składają-
cych podziękowania za dzisiejszą,
pasterską posługę w naszym sank-
tuarium. Dziś nasza świątynia
upodobniła się do Wieczernika Je-
rozolimskiego, w którym trwali na
modlitwie Apostołowie, po Wnie-
bowstąpieniu ich Mistrza. Ewan-
gelista dodaje, że była też tam
Matka Jezusa. Oby, jak tam, tak
i w naszym trąbkowskim „wie-
czerniku” skutecznym okazało się

działanie Ducha Świętego nie tyl-
ko w bierzmowanych dzisiaj, ale
i w każdym z nas. To my – rodzice,
nauczyciele, kapłani winniśmy być
dla nich świadkami wiary i mo-
ralnych wartości, w których mają
się kształtować i umacniać każdego
dnia.

ks. prał. Edward Szymański

Podziękowanie księdza proboszcza
wygłoszone podczas kolacji

Miło nam księże Biskupie, że
wybrałeś na posługę bierzmowania
nasze trąbkowskie sanktuarium,
by u nas zakończyć cykl tegorocz-
nych bierzmowań w archidiecezji.
Dziękuję, że wybrałeś sobie nasz
dekanat na Wyżynie Gdańskiej,
by w tych parafiach, gdzie było to
przewidziane, udzielić kandydatom
sakramentu bierzmowania. Twoja
częsta obecność z nami przyczyni-
ła się do pogłębienia wzajemnych
więzi i duszpasterskiej wzajemnej
wymiany doświadczeń.

Podsumowując tegoroczne bierz-
mowania w wielu parafiach deka-
natu, a dane mi było we wszystkich
uczestniczyć, wyrażam przekona-
nie, że wszyscy księża probosz-
czowie na miarę swoich zdolności
i wieku dołożyli dużo wysiłku by
jak najlepiej przygotować młod-
szych parafian do przyjęcia tego
sakramentu. Księże Biskupie, za
wszystko dziękuję. „Bóg zapłać”,

ks. prał. Edward Szymański
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MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚW.

Kontynuujemy w „Kanie” cykl poświęcony spotkaniom
Czytelników naszego pisma z ukochanym Ojcem św. Ja-
nem Pawłem II. Zapraszamy do udostępnienia szerszemu
gronu swoich zdjęć lub wspomnień związanych z wielkim
dniem osobistego spotkania z Papieżem. Pragniemy w ten
sposób złożyć hołd nieodżałowanemu Ojcu św., a jedno-
cześnie, teraz, gdy nie ma Go już pośród nas, umożliwić
podzielenie się swoimi przeżyciami. . . i ożywić minione
chwile. . .

Poniżej kolejna z przekazanych pamiątek.

Spotkanie z Ojcem św. w Bazylice św. Piotra w Rzymie w lipcu 1992 r.; druga od
lewej Zdzisława Dziemińska.
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POKOLENIE JP2

Prawie dwadzieścia siedem lat
trwał pontyfikat Jana Pawła II. Był
trzecim, co do długości w histo-
rii papiestwa. Tylko Święty Piotr
ok. (30 – 64 lub 67) i Pius IX
(1846 – 1878) mogą szczycić się dłuż-
szym okresem kierowania Kościo-
łem. Czas, który upłynął od paź-
dziernika 1978 roku do kwietnia
2005, nie tylko zmienił oblicze zie-
mi, ale był także wielkim zasiewem
Bożej Miłości.

Kiedy w czerwcu 1979 roku na
krakowskich Błoniach, spotkał się
z ukochaną przez siebie młodzie-
żą, mówił o wielkim dziedzictwie,
któremu na imię Polska. Wzywał
wtedy każde młode serce do prze-
jęcia tego dziedzictwa. To wtedy
właśnie rozpoczął wspaniały proces
kształtowania nowego pokolenia.

Dziś te rzesze młodych ludzi
przekroczyły czterdziestkę i wielu
z nich wzięło na siebie odpowiedzial-
ne zadania. Oni też, w większości
powołani do małżeństwa, uczestni-
czą w procesie budowania chrześci-
jańskich rodzin. Przyjmując przed
laty dar nowego życia, dbają o prze-
kaz wiary swoim dorastającym dzie-
ciom.

W 2000 roku, podczas kolejnych
Światowych Dni Młodzieży w Rzy-
mie, Jan Paweł II mówił już do
nowego pokolenia, żyjącego wpraw-
dzie w nieco innych czasach, ale
przeżywającego podobne trudności
wieku dorastania. Także ci młodzi
ludzie przełomu tysiącleci, za kilka

lat wezmą na siebie zadanie kształ-
towania rzeczywistości XXI wieku.
Oni też w większości staną się ro-
dzicami i będą otrzymane od Boga
dzieci uczyć jak mają żyć.

W ostatnich godzinach swojego
ziemskiego życia, Jan Paweł II po
usłyszeniu informacji, że na Placu
Świętego Piotra modli się za Niego
wielka rzesza młodych ludzi, co-
raz bardziej gasnącym głosem rzekł
ostatnie zdanie do tych, którym
poświęcił największą część kapłań-
skiego życia:
Szukałem was. Teraz wy przyszliście

do mnie. Dziękuję wam za to.

Dlatego nie jest czymś nadzwy-
czajnym określenie, jakie pojawiło
się kilka dni po odejściu papieża
do Domu Ojca. Brzmi ono bar-
dzo zwyczajnie, a jednocześnie bar-
dzo wymownie: Pokolenie Jana
Pawła II.

Należą do niego ludzie wycho-
wani w oparciu o jego nauczanie,
ale także ci, którzy dopiero teraz
zaczną odkrywać bogactwo wypo-
wiedzianych może przed wielu la-
ty słów. Ta powstała spontanicznie
inicjatywa, ukazuje właściwy ob-
raz Kościoła, który tworzą wszyscy
wierzący w Chrystusa. Nie tylko
biskupi czy kapłani, ale także oj-
cowie i matki, synowie i córki,
starsi, młodzi i dzieci. To my je-
steśmy tym pokoleniem, któremu
dane jest przypomnieć sobie i wpro-
wadzić w życie testament wielkiego
papieża. To na nas spadł obowiązek
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przekazania go przyszłym pokole-
niom.

Kilka tygodni temu w Warsza-
wie powstała inicjatywa „Pokole-
nie JP2”. Narodziła się tak samo
spontanicznie, jak spontaniczny był
odzew szczególnie młodych ludzi
w czasie agonii, śmierci i pogrzebu
papieża. W pierwszym roku celem
tego duchowego zrywu, będzie przy-
pomnienie sobie nauczania Jana
Pawła II zawartego w jego encykli-
kach.

Przed paroma dniami w naszym
sanktuarium narodziło się w gro-
nie młodych ludzi podobne dzieło.
Pierwszym zadaniem, którego się
podjęliśmy, było przygotowanie ob-
chodów 85 urodzin papieża. Piszę
przygotowanie, choć lepiej można
to nazwać spontanicznym odzewem
wdzięczności za Jego pontyfikat.
Eucharystię odprawianą w intencji

beatyfikacji Jana Pawła II poprze-
dziła recytacja fragmentów „Tryp-
tyku Rzymskiego”. Każdy ze sto-
jących tego dnia w prezbiterium
wykonywał funkcję, którą potrafi
najlepiej i do jakiej jest powołany.

W niedzielę, 15 maja grupa mło-
dych twórców wydała nowe pismo
w całości poświęcone działalności
literacko – artystycznej „Barka”.
Jest ono żywym pomnikiem wysta-
wionym papieżowi, który tak wiele
uczynił dla rozwoju kultury.

Rozpoczynając działalność na
terenie naszej parafii „Pokolenie
JP2” pragnie zaprosić do współpra-
cy wszystkich, którym bliska była
osoba Ojca Świętego, aby Jego du-
chowy testament wydał wspaniały
owoc w przyszłości.

Ks. Dariusz Woźny,
„Pokolenie JP2”

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
bezcenny i zobowiązujący dar od Boga

List Pasterski biskupów polskich
na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2005 r.

„Przyjdź Duchu Święty, napeł-
nij serca swoich wiernych i zapal
w nich ogień swojej miłości”. Tak
modli się dziś cały Kościół dając
wyraz przekonaniu, że tchnienie
Ducha Miłości zapoczątkowało je-
go istnienie i ono jedynie decyduje
o jego żywotności. Uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego pobudza nas
do wyrażenia Bogu Najwyższemu

szczerej wdzięczności za ten Dar
nad dary i do błagania o Jego od-
radzającą moc na obecnym etapie
życia Kościoła. W tym roku mamy
szczególne powody do tej wdzięcz-
ności i błagania. Dziękujemy z głębi
serca za Osobę i papieskie posłu-
giwanie Jana Pawła II i błagamy
o obfitość łask dla Papieża Bene-
dykta XVI, który prosił nas gorąco
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o wsparcie modlitwą, o towarzy-
szenie Mu naszą wiarą, miłością
i nadzieją.

Bracia i Siostry! Wracamy wciąż
myślą do soboty 2 kwietnia 2005
roku, kiedy to, w wigilię Niedzieli
Miłosierdzia Bożego, oddał duszę
Bogu Sługa sług Bożych, Papież
Jan Paweł II. Pamiętamy dobrze
ten szczególny wieczór. Gromadzi-
liśmy się wówczas na modlitwie
w naszych kościołach albo też słu-
chaliśmy wiadomości radiowych lub
telewizyjnych, przeżywając ostatnie
chwile życia Papieża, o których in-
formowali nas niezwykle rzetelnie
i z osobistym przejęciem dzienni-
karze. Trudno nam było uwierzyć,
że po tak wielu i tak intensywnych
latach posługiwania na Stolicy Pio-
trowej odszedł od nas umiłowany
Ojciec święty, niestrudzony nasz
Przewodnik po drogach wiary i mi-
łości, który stawał się tym bliższy
wiernym, wszystkim ludziom do-
brej woli, a w szczególności nam,
Polakom – im bardziej poddany był
wyniszczającej coraz bardziej Jego
organizm chorobie i cierpieniu. Że-
gnaliśmy Ojca świętego najpiękniej,
jak potrafiliśmy. Kto mógł, udał się
do Watykanu, by – po wielu godzi-
nach czekania – pomodlić się choć
przez chwilę w Bazylice świętego
Piotra, gdzie wystawione było Je-
go ciało, a następnie uczestniczyć
w uroczystościach pogrzebowych.
Ci, którzy musieli pozostać w domu,
duchowo łączyli się z pielgrzymami
w Watykanie. Ile dobra, ile szczere-
go pragnienia pojednania z Bogiem

i ludźmi obudził w nas raz jeszcze
nasz ukochany Ojciec święty!

Za to dobro trzeba nam gorąco
Bogu dziękować i prosić, by pomógł
On je nam w sercu zachować i roz-
wijać. Dziś, kiedy zamknięty został
– po niemal 27 latach błogosławio-
nego trwania – pontyfikat wielkiego
Papieża, musimy z serdeczną uwa-
gą powrócić do ogromnego dzie-
dzictwa, jakie nam zostawił. Jak
wiele i jak ważnych prawd przeka-
zał nam On w swych encyklikach,
adhortacjach, listach apostolskich,
homiliach i katechezach! Ile żywot-
nych zachęt, wezwań i napomnień
przekazał nam, Polakom, w czasie
swych ośmiokrotnych pielgrzymek
do Ojczyzny! Nie zawsze słuchali-
śmy Go dość pilnie, przeżywaliśmy
często bardziej Jego obecność, niż
słowa, nie zatrzymując umysłów
i serc na głębi Jego ewangelicz-
nego przesłania. Teraz przyszedł
czas na podjętą w duchu wiary re-
fleksję, której owocem ma być nie
tylko lepsza znajomość Jego na-
uczania, ale nade wszystko lepsze
życie. Powróćmy pobożną pamięcią
do pierwszej pielgrzymki, z roku
1979, kiedy umacniał nas w zmaga-
niu o wolność i kiedy wołał – z jaką
mocą i jakim skutkiem! – „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
Ziemi! Tej Ziemi!”. Przypomnijmy
sobie, jak już wtedy – a z więk-
szym jeszcze naciskiem w trakcie
kolejnych pielgrzymek – wskazywał
nam potrzebę walki o wolność we-
wnętrzną, wolność od egoizmu, nie-
nawiści, niemoralności, zapomnie-
nia o Bogu i wszelkiego grzechu.
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Nawoływał do przestrzegania przy-
kazań Dekalogu i przybliżał nam
tajemnicę Eucharystii, Sakramen-
tu przejmującej bliskości Zbawi-
ciela. Przywracał poczucie godno-
ści człowieka jako dziecka Bożego
i ukazywał bezcenną wartość naszej
narodowej, głęboko chrześcijańskiej
kultury, otwartej na ubogacający
wszystkich dialog z innymi naro-
dami Europy i świata. Jakże nie
wspomnieć słów wypowiedzianych
w sam Dzień Zesłania Ducha Świę-
tego w roku 1979 na Wzgórzu
Lecha w Gnieźnie: „Czyż Chrystus
tego nie chce, czy Duch Święty tego
nie rozrządza, ażeby ten papież-Po-
lak, papież-Słowianin właśnie teraz
odsłonił duchową jedność chrześci-
jańskiej Europy, na którą składają
się dwie wielkie tradycje: Zacho-
du i Wschodu?” Trudno było wy-
raźniej wskazać na doniosłą war-
tość chrześcijańskiego dziedzictwa
Polski i całej środkowo-wschodniej
Europy. To właśnie w ogromnej
mierze dzięki modlitwom i słowom
Jana Pawła II budziły się do suwe-
rennego bytowania narody tej czę-
ści Europy. Podkreślał też Papież
znaczenie formowania ludzi sumie-
nia, na prawym sumieniu bowiem
jedynie budować można państwo
prawa. Umacniał w nas szlachetny
ideał solidarności i ukazywał jego
ewangeliczne korzenie. Prowadził
do Boga „bogatego w miłosierdzie”
i zachęcał do objęcia naszym mi-
łosierdziem wszystkich, zwłaszcza
chorych, biednych i bezbronnych.
Zawierzał nas niezawodnej opie-
ce Niepokalanej Matki Odkupiciela

i ukazywał Ją jako wzór całkowite-
go zawierzenia Bogu. Ile ważnych,
drogocennych wskazań – i ile przed
nami zadań, jeśli nie chcemy za-
przepaścić tego daru łaski, jakim
była i pozostaje dla nas Osoba Jana
Pawła II i Jego nauczanie!

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Trzeba to podkreślić: dziedzictwem
i zadaniem, jakie nam Ojciec święty
pozostawił jest nie tylko Jego prze-
bogate nauczanie, ale bardziej jesz-
cze sama Jego Osoba: Jego świętość,
która nieomal namacalnie przeni-
kała wszystko, co mówił i czynił.
Jeśli słowa Papieża poruszały do
głębi nasze serca, jeśli zdobył On
sobie wielki posłuch także, a może
nawet szczególnie, u ludzi mło-
dych, rzekomo bardzo opornych na
wszelkie autorytety, to właśnie dla-
tego, że sam żył zgodnie z tym, do
czego innych zachęcał. Nie wahał
się głosić prawd trudnych, stawiał
wysokie wymagania – ale słuchali-
śmy Go, bo wiedzieliśmy, że mówił
to w oparciu o Ewangelię i z mi-
łości do nas. Kochał wszystkich
– i wszyscy to czuli. Tego, który
targnął się na Jego życie i bo-
leśnie Go zranił, osobiście odwie-
dził w więzieniu, by mu przekazać
słowa przebaczenia. Nie ustawał
w próbach powstrzymania świata
od działań wojennych, które raczej
potęgują konflikty i nienawiść, niż
prowadzą do ich przezwyciężenia.
Wspierał modlitwą wszystkich do-
tkniętych nieszczęściem i zachęcał
do przyjścia im z pomocą. Wielo-
krotnie naruszał przyjęte zwyczaje,
by spotkać się z tymi, którym nie

17



pozwolono się do Niego zbliżyć.
Nawiedzał chorych, przekomarzał
się z młodzieżą, wędrował po gó-
rach, wspominał wśród najbliższych
młode lata, opisywał historię swe-
go kapłaństwa, dzielił się z nami
swą poetycką wrażliwością. Pomi-
mo wysokiego urzędu, który piasto-
wał, pozostał sobą – i całym sobą
prowadził innych do Boga, którego
żarliwie ukochał i przed którym
klęczał chętnie i długo. Oczy świata
zwrócone były wciąż na Papieża,
a On na to pozwalał, nie mając nic
do ukrycia. W ostatnich latach cier-
piał na oczach wszystkich – i swoim
umieraniem pozostawił nam jesz-
cze jedną, przejmującą katechezę
ukazującą wielkość po chrześcijań-
sku znoszonego bólu, potwierdza-
jącą godność człowieczeństwa, któ-
rej nie umniejsza ciężar choroby
i fizyczna słabość. Mieliśmy wiel-
kie szczęście przebywać w bliskości
Człowieka, którego świętość bynaj-
mniej nie oddalała Go od świata,
przeciwnie, budził w nas dobro
i przekonywał, że droga świętości,
uszczęśliwiającej nas samych i bło-
gosławionej dla innych, stoi przed
każdym z nas otworem. By nas
o tym upewnić, kanonizował i be-
atyfikował ogromną rzeszę świętych
i błogosławionych, w tym jakże wie-
le Polek i Polaków, żyjących również
w czasach nam bliskich. Sam oddał
się Chrystusowi przez ręce tak prze-
zeń umiłowanej Maryi, co zawarł
w swym papieskim herbie i za-
wołaniu Totus tuus. Jego osobista
świętość i wołanie o nasze otwarcie
na działanie Ducha Uświęciciela –

oto najważniejszy testament Jana
Pawła II, o tym przede wszystkim
nie wolno nam zapomnieć. W tym
duchu i w takiej postawie trze-
ba nam wracać do wszystkiego, co
nam w swym papieskim nauczaniu
pozostawił.

Jeszcze za życia Papieża dedyko-
waliśmy Janowi Pawłowi II liczne
ulice, szkoły i instytucje, stawiali-
śmy Mu pomniki. Po Jego śmierci
tych pobożnych inicjatyw pojawia
się coraz więcej. To zrozumiałe
i piękne: pragniemy, by imię na-
szego umiłowanego Papieża obecne
było w naszym życiu publicznym,
byśmy dzięki temu łatwiej wracali
do Niego myślą i sercem. Jednakże
musimy pamiętać, że taka symbo-
liczna pamięć wtedy jest cenna, gdy
pobudza nas do posłuszeństwa Jego
wezwaniom oraz naśladowania Go
w życiu osobistym i społecznym.
Niech będą w naszych miastach
ulice Jana Pawła II, ale czyńmy, co
w naszej mocy, by na tych i innych
ulicach było bezpieczniej, by pano-
wała na nich wzajemna życzliwość
i kultura. W szkołach Jego imie-
nia niech kwitnie pamięć o tym,
co – zwłaszcza młodzieży – mówił
i czego od niej oczekiwał. Oby Jego
pomniki odznaczały się naprawdę
wysokim poziomem artystycznym,
oby nas urzekały swym blaskiem.
Pamiętajmy jednak, że cenniej-
szym pomnikiem będą inicjatywy,
już zresztą podjęte między innymi
w ramach „Dzieła Nowego Tysiąc-
lecia”. Ich celem jest pomoc ubogiej
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młodzieży w zdobyciu wykształce-
nia, wspieranie twórców chrześci-
jańskiej kultury, pomoc niesiona
chorym, biednym i opuszczonym,
których nie brak w naszym społe-
czeństwie. Okażemy w ten sposób
„wyobraźnię miłosierdzia”, o której
obudzenie tak usilnie wołał Papież.
Jeśli podobizna Papieża zdobić bę-
dzie nasze urzędy, to niech nas ona
zachęca do szczerej troski o dobro
wspólne, do szukania wzajemnej
zgody, do wykorzenienia kłamstw
i oszustw z naszego życia publiczne-
go. Zachowujmy w domach zdjęcia
z Papieżem i inne po Nim pamiąt-
ki – ale patrząc na nie starajmy
się budować dobrą chrześcijańską
rodzinę, której tyle uwagi i troski
poświęcił Ojciec święty. Tylko wtedy
zewnętrzne znaki naszej czci wobec
Niego będą uczciwe i wiarygodne.

Drodzy Bracia i Siostry! Dzię-
kujemy Bogu z głębi serca za wielki
pontyfikat Papieża Jana Pawła II.
Dziękujemy szczególnie gorąco za
wszystko, co nasz ukochany Oj-
ciec święty uczynił dla Polski i dla
Kościoła w Polsce. Trwajmy w mo-
dlitwie w Jego intencji, prośmy
także o to, by rychło został On wy-
niesiony na ołtarze. Szczególnym
jednak wyrazem naszej wdzięcz-
ności niech będzie pełne miłości
i oddania przyjęcie Jego Następcy,
Papieża Benedykta XVI. Wybór Je-
go na Stolicę Piotrową jest, jak wie-
rzymy, wielkim darem Ducha Świę-
tego. Przyjmujemy ten dar z tym
większą radością, że nowy Papież,
który przez ponad dwadzieścia lat
służył Kościołowi i Janowi Pawłowi

II na odpowiedzialnym stanowisku
Prefekta Kongregacji Nauki Wiary,
pragnie kontynuować dzieło swego
Poprzednika, czemu dał już wie-
lokrotnie wyraz u początku swego
papieskiego posługiwania. Okażmy
nowemu Ojcu świętemu takie samo
posłuszeństwo wiary, jak Papieżowi
z Rodu Polaków i takie samo wspar-
cie naszej modlitwy. Potrzebuje On
tego wsparcia tym bardziej, że – po
ludzku biorąc – szczególnie trudno
Mu wejść w posługę Piotrową po tak
niezwykłym Papieżu, w niełatwych
dzisiejszych czasach. Żywimy głębo-
ką nadzieję, że będzie nam dane go-
ścić Jego Świątobliwość Benedykta
XVI na polskiej ziemi. Oczekujemy
Jego wizyty z nadzieją i obiecujemy,
że przyjmiemy Go ze staropolską
gościnnością, a skierowanych do
nas Jego słów będziemy słuchali
z otwartym umysłem i sercem.

„Panie, nasz Boże, spraw, aby
zgodnie z obietnicą Twojego Syna
Duch Święty dał nam głębiej zro-
zumieć tajemnice Eucharystii i do-
prowadził nas do całej prawdy”.
Tak prosi dzisiaj Kościół w mo-
dlitwie nad darami – a my tę
modlitwę odmawiamy szczególnie
żarliwie w Roku Eucharystii, pod-
dając się Duchowi Świętemu, który
prowadzi nas do całej prawdy. Na-
śladujmy w tym Maryję Oblubienicę
Ducha Świętego i Matkę Kościoła.

Podpisali: Kardynałowie,

Arcybiskupi i Biskupi

zgromadzeni na Jasnej Górze

w dniu 2 maja 2005 r.
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ŻYCIE RELIGIJNE KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
I JEGO RODZINY (dokończenie)

W związku ze szczególnym kul-
tem Krzyża św., Kazimierz i Elżbie-
ta ufundowali w katedrze wawel-
skiej kaplicę Świętokrzyską. Miało
to być miejsce ich wiecznego spo-
czynku i tam zostali pochowani
ponownie razem w 1973 roku przez
kardynałów Stefana Wyszyńskiego
i Karola Wojtyłę. Para królewska
uposażyła księży katedralnych tak,
że mieli po wieczne czasy w ka-
plicy odmawiać godzinki o Krzyżu
św. oraz odprawiać Msze święte
za dusze króla Kazimierza i je-
go żony, ponadto ośmiu kapłanów
związanych z kaplicą było zobowią-
zanych do odprawiania cichej Mszy
za zmarłych i grzeszników. Kult
Matki Boskiej rodzina króla czci-
ła, uczestnicząc zawsze w Mszach
z okazji Niepokalanego Poczęcia,
Narodzenia i Wniebowzięcia Ma-
rii. Król zapoczątkował pielgrzym-
ki i modlitwy polskich monarchów
przed cudownym obrazem Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. Pau-
lini jasnogórscy, roku Pańskiego
1472 przyjmując do bractwa czę-
stochowskiego króla i jego rodzinę,
wystawili następujący dokument:
„Najjaśniejszemu Książęciu i Panu,
Kazimierzowi z łaski Bożej królowi
Polski, Wielkiemu Księciu Litwy,
Rusi, Prus, Panu i Dziedzicowi;
Najjaśniejszemu Książęciu i Panu
Władysławowi, z tejże łaski królowi

Czech, margrabiemu Moraw, Luk-
semburga, Księciu Śląska i Litwy;
Najjaśniejszej Pani Elżbiecie, z Bo-
żej łaski królowej Polski i księżnej
Austrii, tego Pana Kazimierza króla
małżonce – i zarazem Ich Wysoko-
ściom Książętom Panom Kazimie-
rzowi, Olbrachtowi, Aleksandrowi,
Zygmuntowi i Fryderykowi, tychże
Państwa króla i królowej synom –
a także Jadwidze, Zofii i Elżbie-
cie córkom. Brat Jakub, zakonu
Pustelników św. Pawła pierwszego
pustelnika, żyjących według reguły
św. Augustyna biskupa i znakomi-
tego doktora Kościoła, prowincjał
braci prafesów w królestwie pol-
skim i w śląskich krainach, a prze-
or klasztoru świętego Stanisława
Na Skałce w Kazimierzu – pozdro-
wienie niesie od Zbawcy wszyst-
kich. Pobożność Waszych Wysoko-
ści chwalebną i zbożny ku niebu
efekt ze czci Boga Wszechmogącego
i świętego Pawła pierwszego pustel-
nika i ojca naszego przesławnego,
i zasługi Wasze pełne chwały wzglę-
dem nas i naszego świętego zakonu
wdzięcznie przyjmując i tusząc nie
bez przyczyny, że i Chrystus je
przyjmie a chcąc odpłacić się Wam
w sposób zbawienny, Ekscelencje
Wasze i każdego z Waszych rodzin
do bractwa naszego zakonu przyj-
mujemy i w czas życia i również
w chwili śmierci, zapewniając pew-
ne uczestnictwo wszystkich Mszy
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świętych, modłów, nabożeństw i ob-
rzędów religijnych, wigilii, postów,
powściągliwości i pracy, i wszela-
kich dobrych uczynków, jakie łaska
naszego Zbawiciela sprawić łaska-
wie zezwoli przez naszych braci
wszystkich ogólnie i pojedynczo,
teraźniejszych i przyszłych, gdzie-
kolwiek ustanowionych – i to mocą
pisma niniejszego Waszym Eksce-
lencjom wdzięcznie nadając, o ile
łaska Boska potwierdzi i pełna za-
sług pobożność Waszych Ekscelen-
cji rozwija się, żebyście mogli przez
te i inne zbożne uczynki wysłu-
żyć sobie łaski doczesne i chwałę
wiekuistą w przyszłości z pomo-
cą Pańską. Dan w Krakowie 12
sierpnia roku Pańskiego 1472”. Da-
wało to rodzinie królewskiej prawo
do uczestniczenia we wszystkich
duchowych dobrach i zasługach za-
konu z Jasnej Góry.

Synowie Jagiellończyka: Jan Ol-
bracht, Aleksander, Zygmunt Stary
i Władysław Węgierski doczekali się
wielkiego wyróżnienia. Do słynnej
pieśni Bogurodzica dodano dodat-
kową zwrotkę z modlitwą za króla:
„Maryja, dziewica, prosi syna twego
za króla polskiego i za brata jego
króla węgierskiego i za królową
Zofię przez nam ucieszną”.

O szczegółach praktyk reli-
gijnych możemy wnioskować na
podstawie zachowanych rachun-
ków królewskich z lat 1471–1472
i 1476–1478. Król i królowa korzy-
stali czasem z innych ołtarzy, każ-
dy z nich miał swoich kapelanów
nazywanych prezbiterami, których
niekiedy określano mianem domi-
nus (pan). Monarchowie mieli po

trzech kapelanów. W Nowym Kor-
czynie korzystano czasem z usług
kaznodziejów franciszkanów, któ-
rzy otrzymywali za kazania po 3
grosze. W niedzielę rodzina kró-
lewska brała udział w Mszy pu-
blicznie, uświetniając w ten sposób
nabożeństwo. Kazimierz, będąc na
Wawelu, udawał się sam na Mszę
poranną odprawianą przez wika-
rych, a wieczorem brał udział z całą
rodziną w sumie katedralnej. Tak
było w niedzielę 31 VIII 1447 roku.
Z rachunków wynika, że para kró-
lewska, gdy udawała się na Mszę,
brała od podskarbiego lub jego za-
stępcy 2–3 floreny, aby je złożyć na
tacy. Z rachunków można precyzyj-
nie odtworzyć, że para królewska
składała na tacy 4 II 1471 r. – 24
grosze, 16 II – 14 groszy, 23 II –
14 groszy, 1 III – 12 groszy. Dzieci
Kazimierza ofiarowywały od 2 do 6
groszy. W czasie ważnych świąt ma-
ryjnych ofiary były wyższe. Z ksiąg
wynika, że najczęściej rodzina kró-
lewska udawała się na sumę razem.
Zakonowi franciszkanów w Krako-
wie Kazimierz podarował posesję
przyległą do ich klasztoru oraz co
roku otrzymywali oni od króla 30
postaw sukna na habity.

W zimie uroczyście obchodzono
święto Matki Boskiej Gromnicz-
nej, kleryk Grzegorz na przygoto-
wanie gromnic otrzymał od króla
pokaźną sumę – 16 groszy. Były
więc to świece okazałe i bogato
zdobione. Wielki Post obchodzono
z odpowiednią powagą: „Wyjeżdża-
jąc potem z Sandomierza zwykłymi
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drogami, po spędzeniu Niedzieli
Palmowej w Nowym Mieście Kor-
czynie, 4 dni przed Wielkanocą,
13 kwietnia, który przypadał we
środę, przybył do Krakowa ze swą
żoną Elżbietą i zaczął się zajmować
tylko sprawami dotyczącymi zba-
wienia (następnego dnia bowiem
umył stopy 12 ubogim, których
odział w nowe szaty, a następne-
go przyjął Komunię Świętą). Dni
Wielkanocy spędził uroczyście na
zamku krakowskim.” Jan Długosz
odnotował w ten sposób pobożność
swojego władcy. Kiedy król przeby-
wał w Krakowie, zawsze udawał się
na Mszę za pierwszą żonę Władysła-
wa Jagiełły. Była ona organizowana
przez władze Uniwesytetu. Królowa
Jadwiga przeznaczyła przecież swe
prywatne klejnoty na odnowienie
Akademii Krakowskiej. Kazimierz
uczestniczył i składał hojne ofiary
w Wniebowzięcie Najświętszej Ma-
rii Panny (15 VIII), a szczególnie
uroczyście obchodzono Narodzenie
NMP (8 IX). Dzień ten jest rów-
nież bliski sercu naszego księdza
Edwarda Szymańskiego. W parafii
trąbkowskiej jest to wielkie święto
kościoła i dzień uroczystości od-
pustowych. Jagiellończyk do świąt
pierwszego rzędu zaliczał: dzień
Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Święta Bożego Narodzenia obcho-
dzono w gronie najbliższej rodziny
i nie brano udziału w publicz-
nych sumach. Poza Bożym Na-
rodzeniem i Wielkanocą rodzina
królewska szczególnie pobożnie ob-
chodziła 14 świąt, były to nastę-
pujące święta: Trzech Króli, Matki

Boskiej Gromnicznej, Wniebowstą-
pienia, Zesłania Ducha Świętego,
Niedziela Świętej Trójcy, Boże Cia-
ło, Rozesłania Apostołów, Nawie-
dzenia NMP, Wniebowzięcia, Na-
rodzenia Marii Panny, Wszystkich
Świętych, Zaduszki, Św. Michała,
Poczęcia NMP. Rodzina królewska
zamawiała Msze żałobne za zmar-
łych dygnitarzy (Michała Kieżgajł-
łowicza, Ostykowina Radziwiłła).

Jagiellończyk poza pieniędzmi
darowywał czasami za Mszę 5 łok-
ci sukna florenckiego. Sukno to
nabywał na kredyt od kupców kra-
kowskich. Wynika, że wtedy JKM
nie dysponował gotówką. Specjal-
ne Msze dziękczynne zamawiano
z okazji narodzin dzieci królew-
skich i ich chrztów. Król osobiście
zamawiał Msze święte za zdrowie
swej żony Elżbiety zwłaszcza przed
i po porodach. Prawdziwa wiara
chrześcijańska wymagała udziela-
nia jałmużny. Król wspierał ubo-
gich, szpitale, kwestarzy z konwen-
tów zakonnych, ubogich kleryków,
uczniów i żaków. Jałmużny udzielał
monarcha w niedziele i ważne świę-
ta, były to sumy od 1–20 groszy.
Klerycy, scholarze i żacy dostawali
od monarchy od 1–2 groszy. Po-
za Krakowem, Nowym Korczynem
i Sandomierzem Kazimierz i Elż-
bieta wspierali biedną uczącą się
młodzież w następujących miejsco-
wościach: Brześć Kujawski, Łęczy-
ca, Zgierz, Piotrków, Lublin, wieś
Biskupce Lubelskie, Bełz, Chęciny,
Nowa Słupia, Radom, Opoczno, Ił-
ża, Opatów. Ciekawe, że w Malbor-
ku król nigdy nie udzielał wsparcia
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tak żakom jak i zakonnikom. Cza-
sami większe sumy otrzymywali
żacy niż kwestarze zakonni, Jagiel-
lończyk popierał młodzież uczącą
się.

Król zdawał sobie sprawę z ro-
li, jaką odgrywało Królestwo Pol-
skie w ówczesnej chrześcijańskiej
Europie. Posłowie Jagiellończyka
w Watykanie akcentowali misyjne
zasługi Jagiełły, śmierć brata króla
w walce z Turkami, osobistą ro-
lę monarchy w walce z Tatarami.
W roku 1450 poseł polski Tomasz
Strzempiński mówi, że władca pol-
ski ustanowił mur obrony „prze-
ciw niewiernym”. W 1456 roku
Kazimierz w piśmie do papieża
Kaliksta III oświadcza, że żadna

część chrześcijaństwa nie jest roz-
szerzana wiarą katolicką jak tylko
z „naszego władztwa”. Królewscy
posłowie utrwalili pogląd w całej
zachodniej Europie, że tylko Polska
katolicka jest przedmurzem i „tar-
czą chrześcijaństwa zachodniego”.
Ojciec naszego patrona był w swojej
młodości poganinem, później gorli-
wym i pobożnym chrześcijaninem.
Kazimierz Jagiellończyk to już doj-
rzały katolik, jego syn Kazimierz
zostaje uznany za świętego a Fryde-
ryk otrzymuje od papieża kapelusz
kardynalski. Niezwykły to awans
Jagiellonów od poganina do święte-
go.

Mariusz Paradecki

TRZECI MAJA W TRĄBKOWSKIM GIMNAZJUM

29 kwietnia w Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Trąb-
kach Wielkich odbył się uroczy-
sty apel z okazji kolejnej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po uroczystym odśpiewaniu przez
wszystkich zebranych „Gaude Ma-
ter Polonia”, rozpoczęła się insceni-
zacja przedstawiająca historyczne
tło wydarzeń sprzed ponad dwu-
stu lat. Przedstawienie to zostało
przygotowane przez uczniów klasy
Ia pod kierunkiem jej wychowaw-
czyni, Anny Puty. Pomimo ogrom-
nego dystansu, dzielącego wystę-
pujących młodych aktorów od cza-
sów opisywanych wydarzeń, należy
podkreślić ich ogromne, emocjo-
nalne zaangażowanie w sceniczną

rzeczywistość. Jest to tym bardziej
godne odnotowania, gdyż (podob-
no) współczesna młodzież nie po-
trafi i nie chce identyfikować się
z bogatym, historycznym dziedzic-
twem naszego Narodu. Po zakoń-
czeniu części artystycznej, krótkie
przemówienie do zgromadzonych
wygłosił dyrektor Gimnazjum, Ma-
riusz Paradecki. W swoim wystą-
pieniu podkreślił konieczność tro-
ski o najwyższe wspólne dobro
– OJCZYZNĘ. Uroczystość zosta-
ła zakończona pieśnią „Boże, coś
Polskę”.

Anna Puta
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KRONIKA
nie tylko parafialna

26 kwietnia odbyła się III zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie znalazły się
m. in. następujące tematy:

1. W pierwszym punkcie sesji, oprócz
spraw regulaminowych, miała miej-
sce niecodzienna uroczystość. Pań-
stwo Gertruda i Jan Rojkiewicz
z Mierzeszyna zostali odznaczeni
Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla
Obronności Kraju, ponieważ trzech
ich synów odbyło zasadniczą służbę
wojskową. Dekoracji dokonał przed-
stawiciel Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień Nr 1 w Gdańsku mjr Paweł
Łuczak. Państwo Rojkiewicz otrzy-
mali również gratulacje od władz
samorządowych gminy, w imieniu
których życzenia i kwiaty wręczyli
wójt Błażej Konkol i przewodniczący
Rady Gminy Józef Sroka.

2. Większość punktów porządku se-
sji poświęcona była procedurze zwią-
zanej z udzieleniem wójtowi absolu-
torium za 2004 rok. Najpierw wójt
zaprezentował radnym i sołtysom
sprawozdanie z realizacji budżetu za
2004 rok. Następnie przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mun-
drzyński odczytał opinię dotyczącą
wykonania budżetu oraz wniosek
Komisji o udzielenie absolutorium
wójtowi. Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Witold Gros odczytał uchwa-
ły Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w sprawie sprawoz-
dania z wykonania budżetu oraz

w sprawie wniosku Komisji Rewi-
zyjnej dotyczącego udzielenia wój-
towi absolutorium. W głosowaniu
jawnym radni jednogłośnie udzielili
wójtowi absolutorium za 2004 rok.
3. Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2005 r. Po stronie docho-
dów budżet zwiększył się o kwotę
38,8 tys. zł, a po stronie wydatków
wzrósł o kwotę 53 tys. zł. Zwiększe-
nie dochodów nastąpiło z najmu hali
sportowej o kwotę 10 tys. zł oraz
z wpłat na wyżywienie w stołów-
kach szkolnych o kwotę 28,8 tys. zł.
Zwiększone wydatki przeznaczone
są na usługi w hali sportowej na
kwotę 10 tys. zł, pobyt osób w do-
mu pomocy społecznej na kwotę
15 tys. zł oraz zakup żywności
w stołówkach szkolnych na kwotę
28 tys. zł. Źródłem pokrycia różnicy
między dochodami i wydatkami są
tzw. wolne środki.
4. Podjęto uchwałę w sprawie rozsze-
rzenia zakresu opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Trąbki Wielkie.
Projekt ww. planu jest na ukoń-
czeniu i 31 maja o godz. 16.00
zostanie zaprezentowany mieszkań-
com w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trąbkach Wielkich. Komunikat
w tej sprawie ukaże się w prasie re-
gionalnej oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i na terenie wsi
Trąbki Wielkie.

***
27 kwietnia w sali obrad Urzędu
Gminy odbyło się zebranie wiejskie
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poświęcone przede wszystkim spra-
wie gazyfikacji części naszej gmi-
ny, w tym również miejscowości
gminnej. W zebraniu uczestniczyli
przedstawiciele Pomorskiego Zakła-
du Gazowniczego w Gdańsku oraz
wójt Błażej Konkol. Poinformowali
oni, że przy dużym zainteresowa-
niu mieszkańców możliwe jest już
w przyszłym roku wykonanie głów-
nych linii gazociągu i przyłączy ga-
zowych do granicy działek. Wnioski
dla chętnych znajdują się w Urzę-
dzie Gminy oraz w siedzibie firmy
w Gdańsku przy ul. Wałowej 41/43.
Poza tym mieszkańcy zadawali pyta-
nia dotyczące planów modernizacji
i remontów ulic w Trąbkach Wiel-
kich oraz spraw porządków na po-
sesjach i w miejscach publicznych –
odpowiedzi na bieżąco udzielał wójt.

***
28 kwietnia w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Trąbkach Wielkich
odbył się konkurs recytatorski i pla-
styczny zatytułowany „Wiersze Jana
Brzechwy wzruszają, uczą i bawią”.

***
1 maja w kościele w Trąbkach Wiel-
kich chrzest św. otrzymała Marty-
na Alicja Rakowska, córka Grażyny
i Wojciecha z Trąbek Wielkich.

***
3 maja w Auli im. Jana Pawła II
w Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Trąbkach Wielkich
odbył się koncert z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja. W programie
znalazły się m. in. utwory takich
kompozytorów jak H. Purcell, G. F.
Händel, M. Karłowicz, F. Chopin
i F. Lehar. Jako solistki wystąpiły
Agnieszka Oszczyk – sopran, Emilia
Ziemian – flet altowy oraz Elżbieta

Kulińska – fortepian (akompania-
ment).

***
3 maja po ciężkiej chorobie, w wie-
ku 65 lat zmarł Krzysztof Klepacz
z Warcza. W latach 1966 – 2000 był
nauczycielem w naszych szkołach
podstawowych w Drzewinie, Kłoda-
wie, Mierzeszynie, Trąbkach Wiel-
kich oraz Warczu, a do przejścia na
emeryturę pracował w Gimnazjum
w Warczu. Już jako emeryt został
wybrany sołtysem i angażował się
w działalność na rzecz swojego so-
łectwa. W pogrzebie, który odbył się
7 maja w Mierzeszynie, uczestniczy-
li przedstawiciele władz gminnych,
liczne grono nauczycieli z całej gmi-
ny, młodzież szkolna oraz mieszkań-
cy. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie.

***
5 maja na zebraniu wiejskim miesz-
kańcy Ełganowa wybrali na funkcję
sołtysa Jana Trofimowicza Seniora.
Zastąpił on dotychczasowego sołtysa
Grzegorza Olszewskiego, który zre-
zygnował z tej funkcji w związku ze
zmianą miejsca zamieszkania (prze-
prowadził się do Trąbek Wielkich).

***
8 maja w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich 37 dzieci przy-
stąpiło do uroczystej I Komunii
Świętej.

***
13 maja, w uroczystość Matki Bo-
żej Fatimskiej i jednocześnie w 24
rocznicę zamachu na Ojca Św. Jana
Pawła II, papież Benedykt XVI ogło-
sił rozpoczęcie procesu beatyfikacji
Jana Pawła II.

***
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Nowo ochrzczona Martyna Alicja Rakowska z rodzicami i chrzestnymi.

Rocznica I Komunii św.; obok księdza proboszcza Komuni św. dzieciom udziela
gość z Brazylii ks. Antonio Polańczyk.
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13 maja w kościele parafialnym
w Sobowidzu, ks. bp Senior Zyg-
munt Pawłowicz udzielił sakramen-
tu bierzmowania 35 młodym lu-
dziom z miejscowej parafii.

***
15 maja, w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego w naszym kościele
odprawiona została uroczysta Msza
św. w intencji dzieci obchodzących
rocznicę przystąpienia do Pierwszej
Komunii Świętej. Mszy św. konce-
lebrowanej przewodniczył ks. An-
tonio Polańczyk z Brazylii, który
niespodziewanie przybył do naszego
sanktuarium. Jak sam powiedział
na zakończenie liturgii, kilkakrot-
nie był już w Trąbkach Wielkich,
ale po raz pierwszy miał możliwość
odprawienia Mszy św. w języku pol-
skim.

***
16 maja, w uroczystość Maryi Mat-
ki Kościoła odbyło się bierzmowa-
nie w Mierzeszynie. Ks. bp senior
Zygmunt Pawłowicz udzielił sakra-
mentu bierzmowania 106 młodym
ludziom z parafii Mierzeszyn i Po-
stołowo.

***
17 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich odbyła się uroczystość
bierzmowania. Do sakramentu, któ-
rego udzielił ks. Bp Senior Zygmunt
Pawłowicz, przystąpiło 96 uczniów

drugich i trzecich klas gimnazjal-
nych z parafii Trąbki Wielkie i Kło-
dawa oraz 2 osoby dorosłe.

***
18 maja, w 85. rocznicę urodzin
papieża Jana Pawła II, w kościele
w Trąbkach Wielkich odprawiona
została Msza św. w intencji Jego
beatyfikacji. Mszę św. poprzedzi-
ła recytacja fragmentów „Tryptyku
Rzymskiego” w wykonaniu młodzie-
ży zaangażowanej w inicjatywę „Po-
kolenie JP2”.

***
20 maja w naszej parafii odbyło się
spotkanie formacyjne dla wszyst-
kich księży z dekanatu Wyżyny
Gdańskie, któremu przewodniczył
ks. abp Tadeusz Gocłowski Metro-
polita Gdański.

***
22 maja, w uroczystość Trójcy Świę-
tej w kościele parafialnym w So-
bowidzu 32 dzieci przystąpiło do
uroczystej I Komunii Świętej.

***
22 maja w kościele parafialnym
w Kłodawie 28 dzieci przyjęło uro-
czyście I Komunię Świętą.

***
29 maja w kościele parafialnym
w Postołowie 22 dzieci przystąpiło
do uroczystej I Komunii Świętej.

Opracował S. D.

Zapraszamy wszystkich parafian do udziału we Mszy św.
w intencji ks. prałata Edwarda Szymańskiego z okazji
40-lecia kapłaństwa, która odprawiona będzie w koście-
le parafialnym w Trąbkach Wielkich w poniedziałek,
13 czerwca o godz. 18.00.
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SPRAWOZDANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ
W niedzielę, 22 maja br. odbyło się

spotkanie Rady Parafialnej, w której
uczestniczyli również szafarze Eu-
charystii, prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trąbkach Wielkich – Jan
Kosiński oraz ks. prałat E. Szymański
i ks. wikariusz D. Woźny. Spotkaniu
przewodniczył ks. prałat E. Szymań-
ski, który na wstępie przypomniał
tematy poruszane na poprzednim spo-
tkaniu w marcu:

1) konsekrację kościoła Miłosier-
dzia Bożego w Czerniewie,

2) sprawę renowacji wnętrza ko-
ścioła sanktuaryjnego w Trąbkach
Wielkich, w związku z przygotowa-
niami do obchodów 20-lecia koronacji
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.

Ksiądz przypomniał również
o trudnościach finansowych związa-
nych z pracami wykończeniowymi
przy kościele w Czerniewie, które
się pojawiły po zaprzestaniu zbiórek
pieniężnych na ten cel.

Poruszano też temat lepszego roz-
wiązania komunikacyjnego w obrę-
bie terenu sanktuaryjnego, zwłaszcza
podczas większych uroczystości. Rad-
ni wskazywali na możliwość wyjazdu
z placu przykościelnego wzdłuż dział-
ki przy bloku SKR, o którą parafia
już od dłuższego czasu zabiega. Tu
warto jeszcze raz podkreślić, że jest
to jedyny teren niezabudowany, który
mógłby nie tylko umożliwić poprawę
komunikacji, ale także zabezpieczyć
inne potrzeby rozwoju sanktuarium.
Mamy nadzieję, jak podkreślił ksiądz
proboszcz, że teren ten uda się pozy-
skać dla trąbkowskiego kościoła.

Głównym zagadnieniem omawia-
nym na posiedzeniu było przygoto-
wanie parafii do uroczystości Bożego
Ciała. Ksiądz proboszcz omówił nieco
zmienioną trasę tegorocznej proce-
sji. Pierwszy ołtarz planowany jest

przy Urzędzie Gminy, drugi – przy
krzyżu obok posesji F. Preussa, trze-
ci – przy kapliczce Bożego Miłosier-
dzia na rozwidleniu dróg w pobliżu
osiedla, czwarty – przy przedszko-
lu. Dla sprawnej organizacji budowy
ołtarzy ksiądz wyznaczył poszczegól-
nych członków Rady Parafialnej do
pomocy tym, którzy będą je budować.
Tak więc, przy Urzędzie Gminy – Jó-
zef Sroka, przy krzyżu – Franciszek
Preuss, przy kapliczce Miłosierdzia
Bożego – Jerzy Karpiński, przy przed-
szkolu – Edward Kaczmarek. Nad
bezpieczeństwem podczas procesji jak
co roku czuwać będą strażacy. Im też
ksiądz proboszcz powierza niesienie
baldachimu. Za czynności przypisa-
ne strażakom odpowiedzialnymi czyni
szefów OSP Jana Kosińskiego i Wie-
sława Kelera. Podczas oktawy Bożego
Ciała zgodnie z tradycją baldachim
nieść będą przedstawiciele poszcze-
gólnych wiosek, zaś na zakończenie
oktawy – znów strażacy. Ołtarze na
zakończenie oktawy przygotują panie
zelatorki róż Żywego Różańca.

Na temat ołtarzy na drodze pro-
cesyjnej rozgorzała krótka dyskusja,
postanowienia jednak zapadły zgodne
z wcześniejszą propozycją.

Pod koniec spotkania ks. wikariusz
poinformował zebranych o podjęciu
wraz z grupą młodzieży wydawania
pisma pt. „Barka”, które będzie miało
charakter poetycko-kulturalny i sta-
nowić będzie pomnik wdzięczności
młodego pokolenia za pontyfikat Jana
Pawła II.

Na zakończenie radni odmówili
krótką modlitwę i ksiądz proboszcz
podziękował wszystkim za obecność.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2005
1. Za śp. Jana Karnatha

(5. rocznica śmierci)
Za śp. Anielę i Franciszka
Abramów

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Cecylii
– p. Halbowej
Za śp. Zenona Szwocha
(10. rocznica śmierci)

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Anieli
Salawy – p. Szostek
Za śp. Cecylię Zimną

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Jadwigi – p. Papis
Za śp. Jana i Bertę Stefanów
oraz Norę Nowak i Jana
Karnatha
Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Urszuli i Zbigniewa
Gorzyńskich, godz. 1500

5. Za śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków, godz. 730

Za śp. Danutę i Kazimierza
Jankowskich (9. rocznica
śmierci), godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Franciszka Onasza
(15. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1800

6. Za śp. Zygmunta Preussa
Za śp. Franciszka i Gertrudę
Preussów

7. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Urszuli i Zenona Kielasów
(Czerniewo)
Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

8. Za śp. Gertrudę i Władysława
Akerman oraz zmarłych z tej
rodziny
Za śp. Annę Bluhm i Zygmunta
Fenskiego (Czerniewo)
Za śp. Huberta Lewańczyka

9. Za śp. Zygmunta Dubiellę
Za śp. Edmunda Krywald
(4. rocznica śmierci)

10. Za śp. Frydę i Jana Bielskich
oraz Matyldę Albę
W pewnej intencji

11. Pro se ipso (z int. szafarzy
Eucharystii)
Za śp. Władysława Płazę
(8. rocznica śmierci)

12. Za śp. Cecylię Zimną (z int. róży
p. Chmielewskiej), godz. 730

Za śp. Pawła Fenskiego oraz
zmarłych z tej rodziny, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Herty Ulatowskiej, godz. 1100

Za śp. Franciszkę i Adama
Ziemianów oraz Stanisława
i Leonarda Tarczyńskich,
godz. 1800

13. Pro se ipso
Za śp. Pawła i Jadwigę
Garczyńskich oraz zmarłych
z rodziny Tiborskich

14. Za śp. Huberta Lewańczyka
15. Za śp. Zygmunta Dubiellę

Za śp. Andrzeja Dubińskiego
i Józefa Bujdasza (Czerniewo)
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16. Za śp. Stanisławę Kwiatkowską
17. Za śp. Stanisława Karcza oraz

Karola i Cecylię Sławińskich
18. Dziękczynna w 45. rocznicę

sakramentu małżeństwa Anieli
i Jana Kelerów
Dziękczynna w 17. rocznicę
sakramentu małżeństwa Haliny
i Piotra Lewańczyków

19. Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
Za parafian, godz. 1100

20. W intencji ks. Dariusza
Woźnego (z int. szafarzy
Eucharystii)

21. Za śp. Huberta Lewańczyka
22. Za śp. Małgorzatę Fenską oraz

zmarłych z rodziny Sulewskich
23. Za śp. Wiktora Bławata

Za śp. Brygidę i Henryka
Kuszów oraz Józefa Grzębskiego

24. Za śp. Jana Zawickiego
(3. rocznica śmierci)
(Czerniewo)
Za śp. Jana i Franciszkę Klebów

25. Za śp. Henryka Panikowskiego
26. Dziękczynna w 60-lecie urodzin

Krystyny Belau z Ełganowa,
godz. 730

Za śp. Wandę i Władysława
Karnathów oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Władysławę, Józefę
i Aleksandra Plaków oraz Metę
Cymermann, godz. 1100

27. Za śp. Huberta Lewańczyka
29. Za śp. Agnieszkę i Piotra

Kotulów
Za śp. Gertrudę Dończyk
(Czerniewo)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
6 czerwca: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Oliwii Ireny
Niedźwiedzkiej
20 czerwca: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Amelii Konstancji
Załuckiej

Rocznice sakramentu małżeństwa
5 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Moniki i Ireneusza Głowackich

12 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Sylwii i Grzegorza Bryłów
29 czerwca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety i Sebastiana Jasiaków
10 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony i Piotra Pawłowskich
24 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny i Jacka Goldschmidtów
16 czerwca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Barbary i Bernarda Zimnych
30 czerwca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Tadeusza Lewandowskich
22 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Grażyny i Leszka Wardaków

7 czerwca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Urszuli i Zenona Kielasów

ODESZLI DO PANA

5 maja: zmarł w wieku 65 lat śp. Hubert Lewańczyk z Trąbek Wielkich

1 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Anieli Abram
17 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Kurta Henniga
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


