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Matko Boża
z Wieczernika

w Duchu Świętym
rozmodlona,
Spraw, niech

w Polsce
zło zanika

i przemiana
się dokona!



ZRÓBCIE MU MIEJSCE

Czerwiec nazywany jest miesią-
cem Serca Jezusowego. Po majowym
uczczeniu Matki Jezusa, w czerwcu
oddajemy hołd Jezusowemu Sercu,
tak hojnemu w miłosierdzie wobec
ludzi.

W świątyniach codziennie roz-
brzmiewa litania do Najświętszego
Serca Jezusowego pełnego dobroci,
miłości i miłosierdzia. Te przymioty
Boga wyrażone są przez promienie
wychodzące z Jezusowego Serca na
obrazie Miłosierdzia Bożego, wyko-
nanego wg wskazań św. Faustyny.
Naszym uczczeniem Bożego Serca
niech będzie nie tylko modlitewna
prośba, ale i realizacja wezwania:
„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń
serce moje według serca swego”.

Naszą cześć Jezusowi wyrażamy
szczególnie 15 czerwca, w uroczy-
stość Bożego Ciała, i w oktawie tej
uroczystości zwieńczonej świętem
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Oto krotka historia tego nie-
zwykłego święta. Początkami sięga
Ostatniej Wieczerzy, podczas której
Pan Jezus przemienił chleb w swoje
Ciało, a wino w swoją Krew, i polecił
apostołom czynić to samo na Jego
pamiątkę. Przez to Pan Jezus ze-
chciał pozostać na zawsze z nami, aż
do skończenia świata. W pierwszych
wiekach nie potrzeba było osobne-
go święta, bo ludzie bardzo mocno
przeżywali więź z Eucharystią.

Lecz pod koniec średniowiecza,
gdy ludzie zaczęli stygnąć w po-
bożności, a herezja Berengariusza

podważać zaczęła dogmat o obec-
ności Pana Jezusa pod postaciami
chleba i wina, zaszła konieczność
obrony tej prawdy wiary.

W 1208 r. św. Julianna z Mont
Gornillon, będąc zakonnicą w klasz-
torze w Leodium (Belgia), miała uj-
rzeć w widzeniu księżyc z luką w tar-
czy. Wizja powtarzała się przez dwa
lata. I oto wewnętrzne natchnienie
wyjaśniające widzenie. Księżycowa
tarcza, to cykl świąt roku litur-
gicznego, w którym brak osobnego
święta ku uczczeniu Eucharystii,
Zwierzyła się swojemu spowiedniko-
wi. Ten nie uznał tego widzenia za
znak od Boga. Po dwudziestu latach
wyjawiła widzenie innemu kapłano-
wi, który nakłonił biskupa Roberta
de Torowe do ustanowienia w swojej
diecezji owego święta. Święto zo-
stało ustanowione, a legat papieski
dominikanin Hugo de Saint-Cher
rozszerza święto na tereny podległe
jego jurysdykcji, a także na Nider-
landy i Niemcy. Natomiast w 1264
roku papież Urban IV rozszerza
święto Bożego Ciała na cały Kościół.
Równocześnie polecił teologom św.
Tomaszowi z Akwinu i św. Bona-
wenturze ułożyć teksty liturgiczne
na to święto. Gdy św. Tomasz od-
czytywał papieżowi ułożone teksty,
św. Bonawentura ukradkiem nisz-
czył swoje, bo jak mówił, nie czuł się
na siłach współzawodniczyć ze św.
Tomaszem.

Procesja Eucharystyczna z Pa-
nem Jezusem w złocistej monstran-
cji to dzieło późniejsze, jako reakcja
wiernych na ośmieszanie obecności

2



Chrystusa w Eucharystii. Procesja
Bożego Ciała stała się z biegiem cza-
su triumfem, publicznym hołdem
dla Boga i zarazem manifestacją
wiary, wg słów Pana Jezusa: „Kto
Mnie wyzna przed ludźmi, wyznam
go i Ja przed Ojcem moim, który
jest w niebie”.

W uroczystości Bożego Ciała wy-
rażamy hołd Panu Jezusowi, który
„zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się dzieciom Jego powodzi”.
Dziękujemy też, że nie pozosta-
wił nas samych, choć przez ludzi
został odrzucony i ukrzyżowany:
„Precz z Nim. Ukrzyżuj Go”. Po-
został ukryty w białym chlebie –
Hostii św. i zapewnił, że jest z nami,
aż do skończenia świata. W uro-
czystość Bożego Ciała dziękujemy
też Panu Jezusowi za dar ducho-
wego pokarmu. Jak w Starym Te-
stamencie prorok Eliasz posilił się
pokarmem (chlebem i wodą) przy-
niesionym przez anioła, aby potem
iść 40 dni i nocy do góry Horeb,
tak Pan Jezus w Eucharystii posila
naszą duszę na wędrówkę przez to
życie – do wieczności. My o tym wie-
my, ale brak nam zapału. Stygniemy
duchowo, bo nie przyjmujemy czę-
sto duchowego posiłku, którym jest
Komunia św. i słowo Boże. O re-
lacji miedzy nami a Eucharystią
pięknie mówią teksty pieśni śpiewa-
nych od dziesiątków lat, a nawet od
stuleci, podczas eucharystycznych
nabożeństw. Oto niektóre z nich:

„Jezusa ukrytego mam w Sakra-
mencie czcić: Wszystko oddać dla
Niego, Jego miłością żyć”. Dlacze-
go? Bo: „On się nam daje cały, z nami
zamieszkał tu. . .”. „Tu już nie ma
chleba, to Bóg, to Jezus mój”. Albo:

„Pójdź do Jezusa. . . w Nim tylko
szukać pociechy nam. . . Przemień
o Jezu smutny ten czas. O Jezu
pociesz nas.” Inna stara euchary-
styczna pieśń jakże głębokie kryje
treści: „Zróbcie Mu miejsce, Pan
idzie z nieba. . . Zagrody nasze wi-
dzieć przychodzi i jak się dzieciom
Jego powodzi”.

Zachęcam Drogich Parafian do
udziału w procesji Eucharystycznej
i publicznym hołdzie oddanym Bo-
gu, nie tylko w samą uroczystość, ale
i przez okres oktawy, Poślijcie, dro-
gie Mamusie, Wasze dzieci – niech
sypią Jezusowi Eucharystycznemu
kwiaty. Przyjdźcie młodzi, by sami
nieść feretron. Przybądźcie ojcowie
do baldachimu. Pamiętam z dziecię-
cych lat procesję Eucharystyczną,
która przez cały tydzień odbywała
się dwa razy dziennie: rano połączo-
na ze Mszą św., a wieczorem z nie-
szporami. Zaszczytem było wówczas
nieść sztandary, feretrony czy bal-
dachim. Inni z zazdrością patrzyli
na dostępujących takiego przywileju.
Warto pamiętać, że przygotowanie
ołtarzy, trasy procesyjnej, dekora-
cji domów, kościoła, przyczynienie
się do procesji by była okazała, to
ostatecznie wszystko dla Jezusa. My
tylko jesteśmy „słudzy nieużytecz-
ni”. „Dla Jego większej chwały życie
poświęćmy Mu”.

Inne uroczystości w czerwcu

W dniach 5–6 czerwca wspomi-
namy pielgrzymkę Jana Pawła II do
Gdańska i Sopotu w 1999 r. Podczas
tej pielgrzymki papież ukoronował
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cudowny obraz Matki Bożej Wejhe-
rowskiej.

***
12 czerwca odchodzić będziemy

19. rocznicę koronacji przez papie-
ża cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej, Patronki Świata Pra-
cy. To na zbliżającą się 20. rocznicę
koronacji podejmujemy dzieło odno-
wy naszego kościoła, a w czerwcu
przyszłego roku odbędą się w na-
szej parafii misje święte przed uro-
czystością dwudziestolecia koronacji
naszego Obrazu Matki Bożej.

***
W pierwszą niedzielę czerwca

obchodzimy uroczystość Zielonych
Świąt. Jest to pamiątka zesłania
Ducha świętego na Apostołów, trwa-
jących 10 dni na modlitwie, po Wnie-
bowstąpieniu Pana Jezusa. Mówimy,
że była to swoista inauguracja Ko-
ścioła, gdyż pod wpływem kazania
św. Piotra trzy tys. Żydów przyjęło
chrzest, a więc wiarę w Chrystu-
sa. Uroczystość ta tradycją sięga
Starego Testamentu. Zielone Święta
obchodzili uroczyście Izraelici jako
podziękowanie Jahwe za pierwsze
plony ziemi. To święto należało do
jednego z trzech w roku, podczas
których do Jerozolimy przybywali ze
wszystkich miejscowości pielgrzymi,
podobnie jak podczas święta Paschy.

Drugi dzień Zielonych Świąt ob-
chodzimy jako święto Matki Kościo-
ła. Święto to zostało ustanowione
podczas trzeciej sesji Soboru Waty-
kańskiego II przez papieża Pawła
VI, na prośbę biskupów polskich.
Wyraża ono prawdę, że Maryja dana
pod krzyżem św. Janowi pod opiekę
i zarazem za Matkę, dana jest nam,

jako dzieciom Kościoła, za Matkę,
bo Jan reprezentował na Golgocie
rodzący się Kościół.

***
W czwartek, 8 czerwca wspo-

mnienie św. Jadwigi Królowej. Była
żoną Władysława Jagiełły. Przyczy-
niła się do przyjęcia chrztu przez
Jagiełłę, a potem do przyjęcia chrztu
przez naród litewski. Kosztowności
swoje przekazała na odnowę Uni-
wersytetu w Krakowie, zwanego Ja-
giellońskim. W poczet świętych zo-
stała zaliczona przez papieża Jana
Pawła II. W katedrze wawelskiej cie-
szy się nieprzerwaną czcią wiernych
przez całe stulecia, zwłaszcza przez
mieszkańców królewskiego Krako-
wa.

***
W drugą niedzielę miesiąca,

11 czerwca przypada uroczystość
Trójcy Przenajświętszej. Jest to jed-
na z największych tajemnic naszej
wiary. Objawił ją Pan Jezus. Izraelici
nie znali tej tajemnicy. To Pan Jezus
mówił często o Jahwe, jako swoim
Ojcu, i zapowiadał zesłanie Du-
cha Świętego po swoim odejściu do
nieba. Prawdę tę, objawioną przez
Pana Jezusa, wyznajemy w modli-
twie: Wierzę w Boga Ojca, Chwała
Ojcu, a zwłaszcza w znaku krzyża.
W niedzielę Trójcy Przenajświętszej
– czyli w wigilię kolejnej rocznicy
koronacji Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej – odbędzie się adoracja
Najświętszego Sakramentu.

***
W czerwcu też obchodzić bę-

dziemy kolejny „dzień fatimski” –
13 dnia miesiąca, czyli we wtorek.
Pragnę prosić wszystkich czcicieli
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Matki Bożej, by włączyli się każdego
13 dnia miesiąca w nabożeństwo
fatimskie połączone zawsze z pro-
cesją Eucharystyczną ze świecami,
odbywającą się w godzinach wie-
czornych. Nabożeństwa pierwszych
sobót miesiąca i fatimskie odprawia-
ne są niemal we wszystkich sanktu-
ariach Maryjnych.

***
23 czerwca, w przeddzień uroczy-

stości Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela, przypada uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Od
wielu już lat W tym dniu kończymy
oktawę Bożego Ciała. Procesja eu-
charystyczna odbywa się do czterech
ołtarzy przygotowanych przy kapli-
cach różańcowych i przy kaplicach
Drogi Krzyżowej. W tym dniu (a jest
to zawsze piątek) nie ma postu.
W sąsiedniej parafii w Mierzeszynie,
w kościele pomocniczym jest uro-
czystość odpustowa, bo kościół ten
jest pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa.

***
24 czerwca obchodzimy uroczy-

stość Narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la. W liturgii Kościół czci zasadniczo
dzień śmierci danego świętego, jako
jego narodziny do nieba. Natomiast
ziemskie urodziny obchodzi w Ko-
ściele Pan Jezus – 25 grudnia, Mat-
ka Najświętsza – 8 września i św.
Jan Chrzciciel – 24 czerwca. Św.
Jan Chrzciciel był ostatnim proro-
kiem Starego Testamentu i wskazał
uczniom na Jezusa, jako obiecanego
Mesjasza, w słowach: „Oto Baranek
Boży”, a w innym miejscu zazna-
czył, że po nim idzie Ten, któremu
nie jest godzien rozwiązać rzemyka

u sandałów (por. Ewangelia wg św.
Mateusza). Jan Chrzciciel w rzece
Jordan udzielił chrztu Panu Jezuso-
wi.

***
Jest też w czerwcu święto Ma-

ryjne, a mianowicie: Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, obchodzone
27 czerwca. Z tym tytułem Ma-
ryjnym związana jest Nowenna do
Matki Bożej, w wielu kościołach od-
mawiana w środy. Wierni czciciele
Matki Bożej podczas tych nowenn
składają pisemne prośby i podzięko-
wania do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.

***
Miesiąc czerwiec zwieńcza uro-

czystość ku czci filarów Kościoła,
św. Apostołów Piotra i Pawła, ob-
chodzona 29 czerwca. Obaj Apo-
stołowie ponieśli śmierć męczeńską
w Rzymie za cesarza Nerona. Do
Rzymu św. Piotr przybył z Antio-
chii i tu nauczał do końca swego
życia. Odtąd Rzym stał się stolicą
chrześcijaństwa, a każdorazowy bi-
skup Rzymu jest następcą św. Piotra
Apostoła. W Rzymie, podobnie jak
św. Piotr, poniosło śmieć męczeń-
ską pierwszych trzydziestu papieży.
W Kościele katolickim w tym dniu
wierni swoimi ofiarami wspierają
dzieła charytatywne Stolicy Apostol-
skiej. Jest to tzw. „Świętopietrze”,
czyli dawniejsza dziesięcina. U nas
w tę uroczystość w 2001 r. w Czer-
niewie został poświęcony plac pod
budowę kościoła, a od roku cieszymy
się już jego uroczystą konsekracją.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2006

4 czerwca: Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego

Dz 2,1–11
1 Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–23

Możemy sobie wyobrażać Boga Oj-
ca. W rzeźbie i malarstwie przed-
stawiamy Go nieraz jako starca
z brodą. Możemy sobie wyobrażać
Pana Jezusa, bo przecież stał się
człowiekiem.

Nie sposób wyobrazić sobie Du-
cha Świętego. Wszystkie znaki, jak
gołębica czy ogień, nie wypowia-
dają Jego tajemnicy. Nie widzimy
Ducha Świętego, tak jak nie wi-
dzimy wiatru, ale widzimy Jego
działanie. Jest strażnikiem ducho-
wości i niewyobrażalnej wielkości
Boga. Niewidzialny, a jednocześnie
bliski nam, bo stale spotykamy się
z Jego działaniem i Nim jesteśmy
ogarnięci.

11 czerwca: Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej

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

Tajemnica Boga nie wymyślonego
przez człowieka. Czy dziękujemy
Bogu za to, że jest Bogiem?

18 czerwca: 11. Niedziela
zwykła

Ez 17,12–24

2 Kor 5,6–10
Mk 4,26–34

Jak często niepokoimy się, że tak
mało jest dobra na świecie. Jak
często denerwujemy się, że nic się
nam nie udaje i nic dobrego nie
dzieje się w nas. Nie widzimy mocy
Bożej, która sprawia, że wszystko
rośnie, kwitnie, owocuje. Wpraw-
dzie możemy zauważyć, że zboże
kiełkuje, a potem jest coraz wyż-
sze – nikt jednak nie widzi, jak
niepostrzeżenie wzrasta.

25 czerwca: 12. Niedziela
zwykła

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

Słyszymy, czytamy i mówimy o po-
koju. Tymczasem pokój ludzki jest
albo rozejmem pomiędzy wojnami,
albo narzuca go zwycięzca. Czy
nie przypomina się pax Romana,
na którego straży stały drapieżne,
uzbrojone legiony rzymskie?

Pokój, o którym mówił Jezus,
to pokój zjednoczenia z Bogiem.
Można zachować go w czasie burzy
i wojen.

Ks. Jan Twardowski
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OD MARKTL AM INN DO WATYKANU
„kartki” z życiorysu Ojca świętego Benedykta XVI

16 kwietnia 1927 (Wielka So-
bota): o godz. 4.15 nad ranem,
w niewielkiej miejscowości Marktl
nad rzeką Inn, na granicy Górnej
i Dolnej Bawarii, w rodzinie Marii
i Josepha Ratzingerów przychodzi
na świat niemowlę, które następne-
go dnia podczas uroczystej liturgii
Wielkiej Nocy zostaje ochrzczone
świeżo poświęconą wodą i otrzymu-
je imię Joseph Aloysius. Jego mama
Maria była z zawodu kucharką, oj-
ciec zaś komisarzem miejscowej żan-
darmerii (policji). Był trzecim dziec-
kiem. Miał jeszcze starszą o pięć lat
siostrę Marię i starszego o trzy lata
brata Georga.

1932–1937: edukacja w szkole
powszechnej (realnej) w Aschau, za-
sobnej wsi rolniczej, gdzie w owym
czasie przebywała rodzina Ratzin-
gerów.

1938: przeprowadzka do osiem-
nastowiecznego domu w stylu alpej-
skim na przedmieściach miasteczka
Traunstein (w okolicach Salzburga)
i rozpoczęcie nauki w gimnazjum
humanistycznym o klasycznym pro-
filu kształcenia.

1939–1943: ciąg dalszy edukacji
w Niższym Seminarium Duchow-
nym Św. Michała w Traunstein.

1943–1945: przymusowa służ-
ba wojskowa w jednostkach obrony
przeciwlotniczej.

1945–1947: studia filozoficzne
w biskupim seminarium duchow-
nym we Freising, koło Monachium.

1947–1951: studia teologiczne
na wydziale teologicznym („Książę-
ce Georgianum”) w Monachium.

29 czerwca 1951 (święto Św.
Piotra i Pawła): święcenia ka-
płańskie w romańskiej katedrze we
Freising z rąk kardynała Michaela
von Faulhabena.

Pierwszą placówką duszpaster-
ską nowego neoprezbitera była Pa-
rafia Najświętszej Krwi Chrystusa
na obrzeżach Monachium.

1 października 1952: rozpo-
częcie pracy dydaktycznej w semi-
narium duchownym we Freising.

Lato 1953: doktorat z teolo-
gii na Uniwersytecie w Monachium
na podstawie pracy: „Lud i Dom
Boży w nauce Św. Augustyna o Ko-
ściele”. Objęcie katedry dogmatyki
i teologii fundamentalnej w Wyższej
Szkole Filozoficzno-Teologicznej we
Freising.

15 kwietnia 1959: Objęcie ka-
tedry teologii fundamentalnej na
Uniwersytecie w Bonn w charakte-
rze profesora zwyczajnego.

1962–1965: udział w Soborze
Watykańskim II w charakterze teo-
loga soborowego i doradcy arcybi-
skupa Kolonii, kardynała Fringsa.

1963: objęcie katedry teolo-
gii dogmatycznej na Uniwersytecie
w Münster.

1966: objęcie katedry teologii
dogmatycznej na prestiżowym Uni-
wersytecie w Tübingen.
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1969: objęcie katedry teologii
dogmatycznej na nowo utworzonym
Uniwersytecie w Ratyzbonie.

1972: nominacja na członka Pa-
pieskiej Międzynarodowej Komisji
Teologicznej.

28 maja 1977: ingres w kate-
drze we Freising na arcybiskupa
Monachium i Freising.

27 czerwca 1978: otrzymanie
kapelusza kardynalskiego z rąk Ojca
Świętego Pawła VI.

25 listopada 1981: Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II mianuje kard. Jose-
pha Ratzingera prefektem Kongre-
gacji Nauki Wiary.

Jako Prefekt Kongregacji Wiary kard.
Joseph Ratzinger asystuje przy podpisy-
waniu Konstytucji Apostolskiej promul-
gującej nowy Kodeks Prawa Kanonicz-
nego (Watykan 1983).

2 kwietnia 2005: w godz. połu-
dniowych Kard. Ratzinger żegna się
ze swym Przyjacielem, umierającym
Ojcem Św. Janem Pawłem II.

8 kwietnia 2005: jako głów-
ny celebrans uroczystości pogrzebo-
wych Jana Pawła II w homilii mówi
m.in.: „Możemy być pewni że nasz
ukochany papież stoi teraz u okna
w domu Ojca, widzi nas i nam bło-
gosławi. Tak, pobłogosław nas Ojcze
Święty”.

19 kwietnia 2005: Wybór na
następcę Św. Piotra. Nowy Pa-
pież przyjmuje imię Benedykta
XVI. O godz. 18.45 nowo wybrany
Ojciec Święty z balkonu Bazyliki
Św. Piotra przedstawia się zebra-
nym tłumom na Placu Św. Piotra:
„Drodzy bracia i siostry. Po wielkim
papieżu Janie Pawle II kardynałowie
wybrali mnie, prostego i skromnego,
pokornego pracownika w winnicy
Pana. Pociesza mnie fakt, że Pan
potrafi działać także przez narzędzia
niedoskonałe. Przede wszystkim po-
wierzam się waszym modlitwom.
W radości Zmartwychwstałego Pa-
na, ufni w Jego ustawiczną pomoc,
idźmy naprzód. Pan nas wspomoże,
a Matka Boża będzie po naszej stro-
nie. Dziękuję!”. Jedną z pierwszych
decyzji nowego papieża było roz-
poczęcie procesu beatyfikacyjnego
swego poprzednika, Jana Pawła II.

25–28 maja 2006: Pierwsza za-
graniczna pielgrzymka apostolska
Benedykta XVI do Polski, kraju
swego wielkiego poprzednika, sługi
Bożego Jana Pawła II.

Antoni Kakareko, „Skałka”
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KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 10, 11–18

W tym fragmencie Ewangelii
Jezus dokładnie nam wyjaśnia rolę
jaką ma do spełnienia w histo-
rii ludzkości. Przyszedł na świat,
aby zbierać rozproszone człowie-
cze stado. Określając siebie jako
dobrego pasterza, daje nam poczu-
cie bezpieczeństwa. Przecież owce
przy pasterzu zawsze są bezpiecz-
ne. Czające się dookoła wilki nie
zrobią nic, jeżeli pasterz trwa na
swoim posterunku.

Chrystus nieustannie czuwa
nad każdym z nas. Idąc na cze-
le, wskazuje drogę do wiecznego
szczęścia. Figura Dobrego Pasterza
jest dla każdego z nas wezwaniem,
by pójść za nim. W otaczającej
nas ziemskiej rzeczywistości bar-
dzo często gubimy Go z oczu.
Nie dlatego, że idzie zbyt szybko,
ale dlatego, że my często szuka-
my własnych dróg. Chrystus powo-
łał Kościół, który jest bezpieczną
owczarnią. Tu mogę być pewny, że
nie stanie mi się żadna krzywda.
Szukając przygód poza owczarnią,
bardzo szybko mogę spotkać wilka,
który tylko czeka na ten moment,
gdy choćby na chwilę oderwę się od
stada. Tak właśnie działa szatan,
to on jest tym wilkiem, pragnącym
zniszczyć mnie do końca.

Ten czytany w niedzielę Dobre-
go Pasterza fragment Ewangelii,
zmusił mnie do bardzo osobistej

refleksji. 21 czerwca minie dzie-
więć lat od tamtej chwili, gdy
z woli Zbawiciela zostałem Jego
kapłanem. Był czas, że prawie co-
dziennie zadawałem sobie pytanie:
Dlaczego właśnie ja? Przecież tak
wielu godniejszych ode mnie pozo-
stało w świecie. Dziś nie zadaję już
sobie tego pytania, ani nie zasta-
nawiam się nad swoją przeszłością.
Przeszłość traktuję jako świadec-
two działania Chrystusa w mym
życiu i wezwanie do dostrzeżenia
każdego człowieka.

Zastanawiając się nad moimi za-
daniami w Kościele-Owczarni, co-
raz częściej stawiam się w roli
pasterskiego owczarka. Charakte-
ryzują go dwie bardzo ważne cechy.
Po pierwsze jest wierny swemu
panu i z radością oraz odwagą wy-
konuje jego polecenia. Nie groma-
dzi owiec przy sobie, aby pokazać
jaki jest wspaniały, lecz prowadzi
je do Chrystusa. Nie robi niczego
dla własnej ambicji, albo kariery.
Po drugie jest zatroskany o los
powierzonych mu owiec, które bro-
ni często z narażeniem własnego
życia. Towarzyszy im w różnych
chwilach. Dzieli ich los nie zawsze
łatwy. Nie szuka wygód i przywile-
jów, wystarczy mu to co ma.

Chrystus jest Pasterzem, który
powołał mnie do kapłaństwa. Powo-
łał mnie, słabego człowieka do tak
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wielkiego zadania, Dlatego pragnę
nieustannie kroczyć za Nim. Wiem,
że tylko On jest moim jedynym Pa-
nem. Ja mogę Mu tylko dziękować
za każdą chwilę życia. Chcę więc
być wiernym owczarkiem gotowym
do wykonania poleceń Pasterza.
Nie zawsze to wychodzi. Otacza-
jąca mnie rzeczywistość pełna jest
szatańskich pokus. Ten, który nie-
nawidzi człowieka, uderza najpierw
w owczarka, aby bez problemu do-
brać się do owiec.

Jest jednak Pasterz, który poko-
nał go na drzewie krzyża i troszczy
się o swoich wiernych przyjaciół.
Jezus posyła mnie do owiec z kon-
kretnym planem zbawienia. Muszę
być zatroskany o ich los. Zbawi-
ciel najlepiej wie, jaką prowadzić je
drogą. Na którym pastwisku jest
wiele smacznego pokarmu.

Dziś, oczekując na kolejny rok
mojego kapłaństwa, dziękuję Bo-
gu za to powołanie. Bycie paster-
skim owczarkiem sprawia mi wiele
radości. W zawirowaniach współ-
czesnego świata daje pewność, że
wybrałem właściwie.

Dziękuję że stawia na drodze
mojego życia tak wielu różnych lu-
dzi. Każdy z nich jest Jego wielkim
darem.

Na koniec pragnę prosić was
o modlitwę, abym był autentycz-
nym świadectwem miłości, jaką
Chrystus umiłował swój Kościół.
Żeby nigdy nie zabrakło mi sił
do wykonywania powierzonych mi
przez Niego zadań. Aby nigdy nie
zabrakło mi radości przebywania
u Jego boku z Jego owcami.

Ks. Dariusz Woźny

PROMOWANIE WZOROWYCH RODZIN
NA OBSZARZE METROPOLII GDAŃSKIEJ

11 maja br. członek prezydium
Katolickiego Stowarzyszenia „Ci-
vitas Christiana” Waldemar Jaro-
szewicz z małżonką oraz autorka
artykułu z mężem zostali przyję-
ci w toruńskiej kurii przez bisku-
pa ordynariusza Andrzeja Suskiego
w celu uzyskania zgody na założe-
nie Kapituły Promowania Wzoro-
wych Rodzin w diecezji toruńskiej.

Na początku spotkania, do któ-
rego doszło z inicjatywy Walde-

mara Jaroszewicza, zostaliśmy za-
prezentowani dostojnemu gospo-
darzowi przez przewodniczącego
Toruńskiego Oddziału K.S. „Civi-
tas Christiana” Piotra Jankowiaka.
Następnie przewodniczący Kapitu-
ły dr Ferdynand Froissart przedsta-
wił przesłanie ks. prałata Edwar-
da Szymańskiego opowiadające się
za krzewieniem idei promowania
wzorowych rodzin w diecezji to-
ruńskiej. Ks. biskup z życzliwością
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wysłuchał informacji, stwierdzając,
że osoba ks. prałata Szymańskie-
go jest mu znana, po czym po-
prosił przewodniczącego o przed-
stawienie głównych założeń, celu
podjętego dzieła oraz doświadczeń
płynących z jego dotychczasowej
realizacji. Na pytania Jego Eksce-
lencji odpowiadali wszyscy uczest-
nicy spotkania, przy jednoczesnym
prezentowaniu Kroniki Kapituły,
Złotej Księgi Rodzin Polskich oraz
publikacji dotyczących działalności
Kapituły. W końcowej fazie ks. bp
Andrzej Suski stwierdził, że dzieło

to może być również prowadzo-
ne na obszarze diecezji toruńskiej,
przy sanktuarium, które zostanie
wybrane w najbliższym terminie.
Organizowanie Kapituły Promowa-
nia Wzorowych Rodzin przyjął – za
zgodą Jego Ekscelencji – przewod-
niczący Piotr Jankowiak.

Tak więc dzieło promowania
wzorowych rodzin, które narodziło
się w Trąbkach Wielkich, objęło
swym zasięgiem całą Metropolię
Gdańską.

Dr Barbara Froissart

Spotkanie członków Kapituły Promowania Wzorowych Rodzin w toruńskiej kurii
z biskupem ordynariuszem; od lewej: Joanna Jaroszewicz, Waldemar Jaroszewicz,
ks. bp Andrzej Suski, Ferdynand Froissart, Barbara Froissart.
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DZWON ZYGMUNTA

Dzwon Zygmunta, katedra na Wawelu.

Dzwon ufundowany przez kró-
la Zygmunta Starego (1506–1548)
związany jest od pięciuset lat z hi-
storią naszego kraju. „Zygmunt”
bił 18 października 1973 roku,
gdy w katedrze wawelskiej kar-
dynał Karol Wojtyła i prymas Ste-
fan Wyszyński odprowadzali pro-
chy Kazimierza Jagiellończyka i je-
go żony Elżbiety Rakuszanki na
wieczny spoczynek do krypty w Ka-
plicy Świętokrzyskiej. Dzwon ten
obwieszczał miastu i Polsce koro-
nacje królewskie, narodziny dzieci
monarchów, śmierć władców, zwy-
cięstwa w bitwach. „Zygmunt” roz-
dzwonił się 16 września 1683 ro-
ku, kiedy na Wawel dotarła wieść
o zwycięstwie Jana III Sobieskie-
go pod Wiedniem. Bił też, gdy do
krypt katedry wprowadzano docze-
sne szczątki: Adama Mickiewicza,

Juliusza Słowackiego, Józefa Pił-
sudskiego, Władysława Sikorskiego
oraz w dniu pogrzebu Stanisława
Wyspiańskiego na Skałce. 16 paź-
dziernika 1978 roku „Zygmunt”
obwieścił mieszkańcom Krakowa,
że ich biskup został przez konkla-
we powołany na biskupa Rzymu.
W czasie każdej pielgrzymki do Pol-
ski dzwon witał na ojczystej ziemi
Jana Pawła II. 2 kwietnia 2005 roku
oznajmił śmierć papieża i dzwonił
w dniu jego pogrzebu. W czasie zwy-
kłym „Zygmunt” ogłasza wiernym
Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Żywych zwołuje, zmarłych opła-
kuje, gromy kruszy, oto sentencja
wyryta na jednym z dzwonów kate-
dralnych w szwajcarskiej Szafuzie.
Adam Mickiewicz w III księdze „Pa-
na Tadeusza” tak określał zadania
dzwonów:

Tak to na świecie wszystko los zwykł
kończyć dzwonem.
Rachunki myśli wielkiej, plany wy-
obraźni,
Zabawki niewinności, uciechy przy-
jaźni,
Wyłania się z serc czułych! – gdy
spiż z dala ryknie,
Wszystko miesza się, zrywa, mąci
się i niknie!

Małe wiejskie kościoły nie stać
było na kosztowne dzwony. Dlatego
wzorem cystersów od XIII wieku
na kalenicy dachu lub na skrzy-
żowaniu naw w wysmukłej wieży
umieszczano małe dzwonki nazywa-
ne sygnaturkami. To one oznajmiały
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ludowi wiejskiemu czas nabożeństw
i modlitw.

Gdy ludwisarz odlał swe dzie-
ło, poświęcano je, a obrządek ten
nazywano „chrztem”. Przed pierw-
szym użyciem dzwonu, należało go
oczyścić modlitwą i wodą święco-
ną, tak jak każdy sprzęt służą-
cy w kościele. Jan XIII poświęcił
w 968 roku wielki dzwon dla ko-
ścioła laterańskiego i dał mu imię
„Jan”. Od tego czasu dzwonom na-
daje się imiona. W Polsce – tylko
męskie, a we Włoszech zazwyczaj
żeńskie. W 1520 roku Zygmunt
Stary polecił ludwisarzowi artyle-
rii królewskiej Hansowi Behamowi,
rodem z Norymbergi, wykonanie
wielkiego dzwonu, który upamięt-
niałby jego panowanie i dynastię
Jagiellonów. Mistrz Hans przystąpił
bez zwłoki do pracy. Warsztat do
wykonania dzieła usytuowano przy
murach miasta naprzeciwko przed-
mieścia Biskupie, w okolicy nieist-
niejącej dziś bramy Sławkowskiej.
Odlano największy dzwon w na-
szych dziejach. Waży 11 ton, śred-
nica dolna wynosi 2,6 m, wysokość
wraz z koroną (uchwytami) 2,48 m,
kielich bez korony 2,7 m. Dolna
średnica jest większa od wysokości
dzwonu, co sprawia że proporcje
i kształty są zbliżone do idealnych
wymiarów. Na powierzchni umiesz-
czono napis autorstwa ówczesne-
go sekretarza królewskiego Andrze-
ja Krzyckiego, a późniejszego pry-
masa. Tekst łaciński brzmi: DEO
OPTI MAX AC VIRGINI DEIPA-
RAE SANCTISQUE PATRONIS
SUIS DIVUS SIGISMUNDUS PO-
LONIAE REX/CAMPANAM HANC

DIGNAM ANIMI OPERUMQUE
AC GESTORUM SUORUM MA-
GNITUDINE FIERI FECIT ANNO
SALUTIS (Bogu Najlepszemu, Naj-
wyższemu i Dziewicy Bogarodzicy
i Świętym Patronom swoim, znako-
mity Zygmunt, król Polski dzwon
ten godny wielkości umysłu, dzieł
i czynów swoich kazał sporządzić
Roku Zbawienia Pańskiego). Pod
napisem widnieje data wykonania
MDXX (1520). Poniżej umieszczono
dwie płaskorzeźby przedstawiające
św. Zygmunta i św. Stanisława, a po
ich bokach tarcze herbowe z Orłem
i Pogonią. Mistrz Beham zostawił
także swoje podpisy po łacinie i nie-
miecku oraz gmerek (godło będące
znakiem rozpoznawczym indywidu-
alnego rzemieślnika-mistrza). Odla-
ne dzieło czekało na powrót króla
Zygmunta Starego do Krakowa. Mo-
narcha w tym czasie przebywał na
Pomorzu, prowadząc wojnę z Krzy-
żakami, powrócił do stolicy w maju
1521 roku. 28 czerwca tego ro-
ku rozpoczęto transport dzwonu na
miejsce przeznaczenia.

„Zygmunta” transportowano na
dwóch potężnych dębowych wal-
cach, toczonych po kłodach, które
spełniały rolę szyn. Wielka gro-
mada chłopów przesuwała walce
i kłody przez ulicę Sławkowską, ry-
nek Główny i Grodzką, wprost pod
wieżę katedry.

9 lipca w obecności króla, kró-
lewskiej małżonki Bony Sforzy, dwo-
ru i niezliczonego tłumu gapiów
zaczęto podnosić dzwon. Został on
zawieszony w ciągu jednej godzi-
ny przy użyciu powrozów, systemu
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wielokrążków i przeciwwagi, którą
była skrzynia wypełniona kamienia-
mi. Turyści, którzy oglądają dzieło
mistrza Behama, nie chcą zazwy-
czaj wierzyć, że 500 lat temu 11
tonowy kolos zawisł tu w ciągu za-
ledwie jednej godziny. Nastrój towa-
rzyszący uroczystości był podniosły
i radosny, taki jak w swej wizji
artystycznej przedstawił J.Matejko.
Stanisław Wyspiański w „Weselu”
ustami błazna królewskiego Stań-
czyka tak opisał ten moment na-
szych dziejów:

„Siedziałem u królewskich stóp,
królewski za mną dwór:
syneczek i kilka cór,
Włoszka, a wielki chór
kleru zawodził hymny; –
a dzwon wschodził.
Patrzali wszyscy w górę
a dzwon wschodził,
zawisnął u szczytów. . .
. . .i z wyżyn się rozdzwonił:
głos leciał, polatał,
kołysał się górnie,

wysoko, podchmurnie,
a tłum się wielki pokłonił.
Pojrzałem na króla
a król się zapłonił. . .
Dzwon dzwonił.

Dzieło mistrza Bahama, świadek
naszej burzliwej historii to droga na-
szym sercom pamiątka, arcydzieło
sztuki ludwisarskiej, które wzmaga
nasze emocje i uczucia patriotyczne.
Obok szczerbca i włóczni św. Mau-
rycego jest niewątpliwie symbolem
narodowym. Dopóki wisi na wie-
ży katedralnej, będzie istnieć nasze
państwo. Rozumiał to już Mikołaj
Rej pisząc:

„Dzwońże miły Zygmuncie, tymi
trzema głosy,
A niech twój ogromny głos bije
ludziom w nosy,
Abyście się pobudzili i ku Pańskiej
chwale
I w Rzeczypospolitej zawżdy trwali
stale.

Mariusz Paradecki

Jan Matejko, zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w roku 1521.

15



KRONIKA
nie tylko parafialna

22 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli Stefania Modrow z Pruszcza
Gdańskiego z Wincentym Rusin-
kiem z Łęgowa.

***
25 kwietnia odbyła się IV zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W porządku obrad znala-
zły się m.in. następujące tematy:

� Radni jednogłośnie udzielili Wój-
towi Gminy Błażejowi Konkolowi
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za rok 2005.

� Wyrażono zgodę na sprzedaż nie-
zabudowanej działki gminnej nr
66/1 o powierzchni 0,3 ha, poło-
żonej w Pawłowie.

� Wyrażono zgodę na sprzedaż 4
działek gminnych w Postołowie,
przeznaczonych pod zabudowę
letniskową. Są to działki o po-
wierzchni od 0,10 ha do 0,14 ha,
położone w pobliżu niewielkiego
zbiornika wodnego i sąsiadujące
z polem golfowym.

� Wyrażono zgodę na nabycie od
Urszuli i Mariana Płotki działki
niezabudowanej nr 95/2 o po-
wierzchni 0,58 ha w Sobowidzu,
na której zostanie wybudowa-
na oczyszczalnia ścieków dla tej
miejscowości.

� Radni zatwierdzili sprawozda-
nie finansowe Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich za 2005 rok. Zysk bilansowy

w kwocie 26 tys. zł przeznaczony
został na zwiększenie funduszu
zakładu. Informację o pracy GOZ
w 2005 roku przedstawiła dyrek-
tor Dorota Bąk. Ośrodek obej-
muje opieką medyczną ponad 9
tysięcy osób z ok. 30 miejscowo-
ści (w tym także spoza naszej
gminy). W ubiegłym roku w 3
ośrodkach zdrowia (w Trąbkach
Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszy-
nie) łącznie udzielono:
– porad ogólnych 33 164 (w roku

2004 – 28 822)
– porad domowych 1139 (934)
– badań diagnostycznych 7646

(5813)
– usług pielęgniarskich 8398

(5498)
� Podjęto uchwałę w sprawie zmian

Budżetu Gminy Trąbki Wielkie
na 2006 r. Zwiększono plan do-
chodów o kwotę ponad 47 tys. zł
oraz plan wydatków o kwotę po-
nad 81 tys. zł. Radni postanowili
zwiększyć środki finansowe na
następujące cele:
– na budowę kanalizacji (uzbro-

jenie działek przy ul. Sportowej
i Leśnej) w Trąbkach Wielkich
o kwotę 46 tys. zł;

– na pomoc społeczną o kwotę
20 tys. zł;

– na wydatki związane z opra-
cowaniem planu zagospodaro-
wania przestrzennego o kwotę
15 tys. zł.

16



Państwo młodzi Stefania i Wincenty Rusinkowie.

Nowo ochrzczony Krystian Szczepański z rodzicami i chrzestnymi.
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Inscenizacja historii powstania Konstytucji 3 Maja w wykonaniu gimnazjalistów
z Trąbek Wielkich.

Barbara Kanold oraz Stanisław Michalski w trąbkowskim gimnazjum.
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� Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Trąbkach Wielkich
Agata Opałka-Dobrzyńska ogło-
siła zweryfikowane wyniki współ-
zawodnictwa sołectw w naszej
gminie za rok 2005. Pierwsze
miejsce zajęły ex aequo sołectwa
Trąbki Wielkie i Warcz. Na trze-
cim miejscu znalazło się Ełgano-
wo, a na czwartym – Czerniewo.

***
Z okazji Święta Narodowego 3 Maja
w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
odbył się koncert muzyki klasycz-
nej w wykonaniu pianisty Macieja
Gańskiego. W repertuarze znalazły
się m.in. utwory Chopina, Szyma-
nowskiego i Liszta. Koncert poprze-
dził występ młodzieży gimnazjalnej,
która pod kierunkiem Stanisława
Szulista przygotowała inscenizację
dotyczącą historii powstania Kon-
stytucji 3 Maja. Inscenizacja oparta
została na powieści Józefa Ignacego
Kraszewskiego pt. „Sto diabłów”,
a także na korespondencji Ignacego
Potockiego, J.I. Kraszewskiego oraz
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go z Carycą Katarzyną II.

***
Z dniem 3 maja metropolita gdań-
ski abp Tadeusz Gocłowski wpro-
wadził nowy podział dekanatów.
Dotychczasowy dekanat Wyżyny
Gdańskie, który obejmował 11 pa-
rafii, został podzielony na dekanaty
Kolbudy i Trąbki Wielkie. Do deka-
natu Trąbki Wielkie należą parafie:
Trąbki Wielkie, Kłodawa, Mierze-
szyn, Sobowidz i Postołowo. Do
dekanatu Kolbudy przypisane zo-
stały parafie: Kolbudy, Jodłowno,

Lublewo, Nowa Wieś Przywidzka,
Pręgowo i Przywidz.

***
7 maja w naszym kościele 38 dzieci
przystąpiło do uroczystej I Komunii
Świętej.

***
8 maja w bibliotece w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbyło się
spotkanie ze znanym aktorem Sta-
nisławem Michalskim oraz Barbarą
Kanold, autorką książki biograficz-
nej o Stanisławie Michalskim pt.
„Michalski taki jestem”.

***
8 maja rozpoczęły się prace remon-
towe wewnątrz kościoła parafialne-
go w Trąbkach Wielkich. Zakres
prac oraz ich technologia zosta-
ną określone w dokumentacji pro-
jektowej, którą opracowuje archi-
tekt, i która musi być zatwierdzona
przez konserwatora zabytków. Gmi-
na Trąbki Wielkie zamierza wystą-
pić o dotację ze środków unijnych
na dofinansowanie tego remontu.
Wszystkie prace mają zostać wyko-
nane przed 20. rocznicą koronacji
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
przez papieża Jana Pawła II, która
przypada 12 czerwca 2007 r.

***
13 maja, w uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Fatimskiej i jed-
nocześnie w 25 rocznicę zamachu
na Ojca Św. Jana Pawła II, w na-
szym kościele odprawiona została
msza św. oraz nabożeństwo fatim-
skie z uroczystą procesją. Jak za-
powiedział ks. Edward Szymański,
od maja do października, 13 dnia
każdego miesiąca, na wspomnienie
objawień fatimskich, będą odbywały
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się nabożeństwa fatimskie w naszej
parafii.

***
13 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymał Kry-
stian Szczepański, syn Sylwii i Wło-
dzimierza z Trąbek Wielkich.

***
14 maja w naszym kościele od-
prawiona została uroczysta Msza
św. w intencji dzieci obchodzących
rocznicę przystąpienia do Pierwszej
Komunii Świętej.

***

16 maja w parafii Sobowidz ks. bp
Ryszard Kasyna udzielił 41 młodym
osobom sakramentu bierzmowania.

***
20 maja w Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich odbyła się I Konferen-
cja Nauczycieli i Wychowawców pt.
„Polska szkoła w III tysiącleciu”.
Prelekcje wygłosili wykładowcy Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go: dr Maria Kominek, mgr Alek-
sandra Gondek i mgr Arkadiusz
Rogaczewski.

Opracował S. D.

WIERSZE

Gościu ziemi

Czy poczułeś słońca masaż
lub księżyca ukojenie

czy patrzyłeś w gwiezdny pasaż
i w plenerze przebudzenie.
Czy twe nozdrza czuły zioła

i woń traw je łaskotała
słuch wyczuwał śpiew dokoła
a w oddechu czystość grała.
Konsumujesz dziwne plony
za tym biegasz nieustannie

a świat dla nas jest stworzony
co zobaczysz, co przepadnie.
I lądujesz w czterech murach
drążąc wzrokiem po ekranie
radość gubisz, twarz ponura
dziwne czasu spożywanie.

Jesteś gościem na tym globie
pośpiech grzeszy, folguj sobie.

Jan Orczykowski
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Sołtys Warcza Ryszard Budzyński odbiera puchar za zajęcie I miejsca w rywalizacji
sołectw w 2005 r.

Ks. bp Ryszard Kasyna udziela bierzmowania w Sobowidzu.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2006

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlitwa o powołania
kapłańskie i zakonne,
za śp. Bożenę Turzyńską
(1. rocznica śmierci)

2. Pierwszy piątek miesiąca,
modlitwa przebłagalna za
grzechy parafian, z róży
św. Cecylii, p. Halba
Za śp. Kazimierza
Horobińskiego (Czerniewo)

3. Pierwsza sobota miesiąca,
modlitwa ku czci Matki
Bożej, dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Teresy i Zygfryda Rogallów

4. Za śp. Annę Sokołowską
(7. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Edmunda Krywalda
(5. rocznica śmierci) oraz
o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Gertrudy Krywald,
w 74. urodziny, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Franciszka Onasza
(16. rocznica śmierci) oraz
za śp. Janinę Smuczyńską,
godz. 1100

Za śp. Jana i Bertę Stefanów,
Norę Nowak oraz Jana
Karnata, godz. 1800

5. Za śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków

6. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Stolców oraz Gertrudę Ziarnik

7. Za śp. Władysława Płazę
(9. rocznica śmierci)
Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów (Czerniewo)

8. Za śp. Zygmunta Preussa
9. Za śp. Tadeusza Dudka

(8. rocznica śmierci)

10. Za śp. Janinę Raczkowską
(1. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z rodziny
Muchowskich

11. Za śp. Jana Karnata
(8. rocznica śmierci) i Norę
Nowak, godz. 730

Za śp. Pawła Fenskiego
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 900 (Czerniewo)
Za zmarłych z rodziny
Siedleckich, godz. 1100

Za śp. Janinę (1. rocznica
śmierci), Juliana i Eugeniusza
Cieśników, godz. 1800

12. Za śp. Beniamina Salewskiego
(30. dzień od śmierci)

13. Za śp. Bernarda Zulewskiego
14. Za zmarłych z rodziny Sussów

Za śp. Kazimierza
Horobińskiego (Czerniewo)

15. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Gertrudy i Zdzisława
Wróblewskich, godz. 730

W intencji parafian, godz. 900

Za śp. Andrzeja Prissa,
godz. 1230 (Czerniewo)
Dziękczynna w 70-lecie
urodzin Małgorzaty
Zalewskiej, z int. dzieci,
godz. 1800

16. Dziękczynna w 16. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ewy
i Jana Selków

17. Za zmarłych z rodzin Pirchów
i Lempkowskich oraz za
śp. Wacława Pircha i Janusza
Chojnackiego

18. Za śp. Kurta Henniga
(2. rocznica śmierci), godz. 730

Dziękczynna w 80-lecie
urodzin Genowefy
Piotrowskiej, godz. 900

(Czerniewo)
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W intencji parafian, godz. 1100

Za śp. Irenę i Kazimierza
Surmów, godz. 1800

19. Za śp. Antoniego Rychlickiego
20. Za śp. Kazimierza

Jankowskiego (10. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej
rodziny

21. Za śp. Mieczysława
Trochimiuka
Za śp. Kazimierza
Horobińskiego (Czerniewo)

22. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże w posłudze
kapłańskiej dla ks. Krzysztofa
Sroki, w 10-lecie święceń
kapłańskich

23. Za śp. Pelagię i Wiktora
Bławatów

24. O błogosławieństwo Boże
dla wieloletniego organisty
Jana Kelera, w dniu imienin
i urodzin, z int. dzieci

25. Za śp. Jana Świeczkowskiego,
godz. 730

Za śp. Martę Zulewską
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 900 (Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin
Porębskich i Balcerów,
godz. 1100

Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodziny Brzózków, godz. 1800

26. Za śp. Władysławę, Józefa
i Aleksandra Plaków oraz
Metę Zimermann

27. Za śp. Grzegorza Ogórka
28. Za śp. Kazimierza (14. rocznica

śmierci) i Zygmunta Dubielów
oraz Pelagię i Józefa
Józefiaków

29. Za śp. Beniamina Salewskiego
O szczęśliwe zbiory
(Czerniewo)

30. Za śp. Grzegorza Ogórka
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ROCZNICE

12 czerwca: 19. rocznica koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej, Patronki Świata Pracy dokonana przez sługę Bożego Jana
Pawła II w Gdańsku Zaspie.
13 czerwca: Dzień Fatimski (połączony z procesją Eucharystyczną ze
świecami).

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 czerwca: Aleksander Łangowski, Oskar Karol Banaczyk
11 czerwca: Martyna Wiktoria Kolibska

Rocznice sakramentu małżeństwa
11 czerwca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Anity i Krzysztofa Kolibskich
18 czerwca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Adama Łukaszewiczów
25 czerwca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Danuty i Sławomira Mokrosińskich
25 czerwca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Iwony i Adama Owanków

5 czerwca: 2. rocznica sakr. małżeństwa Moniki i Ireneusza Głowackich
12 czerwca: 2. rocznica sakr. małżeństwa Sylwii i Grzegorza Bryłów

9 czerwca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Justyny i Andrzeja Szparów
23 czerwca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Sebastiana Preussów
22 czerwca: 15. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Marka Kubiciów
27 czerwca: 25. rocznica sakr. małżeństwa Grażyny i Jacentego Kotwów

5 czerwca: 30. rocznica sakr. małżeństwa Haliny i Leona Kanków
19 czerwca: 30. rocznica sakr. małżeństwa Grażyny i Franciszka Sieczków
26 czerwca: 30. rocznica sakr. małżeństwa Zofii i Grzegorza Formelów
3 czerwca: 50-lecie sakramentu małżeństwa Teresy i Zygfryda Rogallów.
Obfitych łask Bożych za wstawiennictwem Matki Bożej Trąbkowskiej życzą
redakcja „Kany” i ks. Edward Szymański.

ODESZLI DO PANA

8 maja: zmarł w wieku 56 lat śp. Kazimierz Horobiński z Czerńca
12 maja: zmarł w wieku 68 lat śp. Beniamin Salewski z Ełganowa
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


