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Matka Boża powiedziała
w Fatimie:

W godzinę śmierci

obiecuję przyjść (. . .)

ze wszystkimi łaskami

potrzebnymi do

zbawienia tym, którzy

w pierwsze soboty

pięciu następujących

po sobie miesięcy

wyspowiadają się,

przyjmą Komunię świętą,

odmówią cząstkę

Różańca i będą mi

towarzyszyć przez

kwadrans, rozważając

nad piętnastoma

tajemnicami

różańcowymi, aby mi

wynagrodzić.



ORĘDZIE FATIMSKIE CZEKA NA REALIZACJĘ

Przypomnijmy sobie kilka fak-
tów przesłania z Fatimy.

Trzynastego dnia każdego mie-
siąca, od maja do października 1917
roku małym pastuszkom Hiacyn-
cie, Franciszkowi i Łucji ukazuje
się Królowa Nieba i przekazuje im
niezwykłe zadania:
a) wprowadzenie w Kościele nabo-

żeństwa do Niepokalanego Serca
Maryi – pierwsze soboty miesią-
ca,

b) poświęcenie Rosji Niepokalane-
mu Sercu Maryi,

c) wezwanie do codziennego odma-
wiania różańca.
W tych objawieniach miała też

miejsce wizja piekła. Przeraziła
ona pastuszków widzących, że tyle
dusz ginie na wieki w strasznych
męczarniach, a uratować je mo-
że praktykowanie nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny.

Spośród trójki dzieci od po-
czątku Łucja była najważniejszym
uczestnikiem objawień fatimskich.
Bóg uczynił ją głównym powierni-
kiem orędzia i jej zlecił misję wpro-
wadzenia nabożeństwa do Niepoka-
lanego Serca Maryi. Zresztą dwoje
rodzeństwa wkrótce umiera. Fran-
ciszek Marto – w 1919 roku, a Hia-
cynta Marto – w 1920 r., natomiast
Łucja, zgodnie z zapowiedzią Mat-
ki Najświętszej miała „pozostać na
ziemi jakiś czas. . ., Jezus chce po-
służyć się Tobą, abym była bardziej

znana i miłowana. Chce zaprowa-
dzić na świecie nabożeństwo do
mego Niepokalanego Serca”.

Oto zadania, których wypełnie-
nie miało zająć Łucji „jakiś czas”.
Jej misja trwała 90 lat. Jest to naj-
dłuższa misja wizjonera w dziejach
Kościoła. Co więcej, te objawienia
nie zakończyły się w 1917 roku,
ale były następne, przez wszystkie
lata jej życia, aż po ostatnie spo-
tkanie z Maryją przychodzącą jako
Dobra Śmierć. Za pośrednictwem
Łucji Bóg chciał wpłynąć na losy
Kościoła. I choć były późniejsze
objawienia, to zawsze ostatecznie
sprowadzały się do uszczegółowie-
nia orędzia fatimskiego.

Kim była siostra Łucja?
Łucja dos Santos urodziła się

w 1907 roku w małej portugal-
skiej wiosce Aljustrel. W 1948 roku
wstąpiła do klasztoru karmelita-
nek w Combra, gdzie prowadziła
życie ukryte przed „światem” do
pierwszej niedzieli Wielkiego Postu
13 lutego 2005 r. Z woli Boga prze-
kazała swoje widzenia nie tylko
z 1917 r., ale i późniejsze, z 1925 r.,
1929 r. i z lat po II wojnie światowej.
Pisała do papieży, wysyłała listy do
biskupów i kapłanów, w których
cierpliwie i z uporem prosiła o na-
wrócenie, modlitwę i ofiarę pokuty
dla całego Kościoła. Wzywała oso-
by świeckie do zaangażowania się
w życie Kościoła.

Misja siostry Łucji była dłu-
ga i trudna. Porównajmy, Cudowny
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Medalik potrzebował sześciu lat, by
miliony ludzi skorzystały z jego po-
tęgi. Orędzie Bożego Miłosierdzia
zaczęło owocować w ciągu dziesię-
ciu lat, a nabożeństwo do Niepo-
kalanego Serca? – Minęło prawie
90 lat i niewiele się rozprzestrze-
niło w świecie. Co to oznacza?
W tym niezwykłym orędziu fatim-
skim musi być coś wielkiego, sko-
ro szatan czyni wszystko, by nie
dopuścić do jego rozpowszechnie-
nia. W roku Wielkiego Jubileuszu
2000 r. sam kard. Ratzinger, obec-
ny nasz papież Benedykt XVI, po-
wagą najważniejszej watykańskiej
kongregacji wiary ogłasza, że na-
bożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi jest ratunkiem dla świata,
silniejszym od pancernych dywizji.
Szatan boi się tego nabożeństwa
i czyni wszystko, by pozostało ono
tylko w zamysłach Bożej Opatrz-
ności. Ta reakcja szatana świadczy,
że w nabożeństwie pierwszych so-
bót musi kryć się więcej łask niż
w Cudownym Medaliku, Różańcu
czy w Orędziu Bożego Miłosierdzia.

Diabeł czyni wszystko, by nie
zostało na świecie zaprowadzone to
nowe nabożeństwo, które pozwoli
ludziom dotknąć nieba. Nabożeń-
stwo do Niepokalanego Serca Maryi
wzbudzi w nas pragnienie, by Ma-
ryję lepiej poznać i miłować, a nade
wszystko – naśladować. Kochając
Maryję, pozwolimy Jej przez nas
działać w świecie.

Zarazem świat stanie się lep-
szy, gdyż czciciele Maryi zaczną
wierniej wypełniać Jej prośby, od
których – jak wynika z objawień

fatimskich – zależą dzieje ludzko-
ści i Kościoła. Modlitwa różańcowa
będzie bardziej praktykowana, po-
kuta i ofiara staną się bardziej
świadome i bezinteresowne, a na-
bożeństwo pierwszych sobót będzie
powszechne i z gorliwością przeży-
wane. Jeśli Maryja będzie „bardziej
znana i kochana”, to i świat będzie
lepszy, bo spływać na niego bę-
dzie Jezusowe błogosławieństwo.
W apelach orędzia fatimskiego sio-
stra Łucja przepowiadała, że pod-
jęcie tego nabożeństwa zaowocuje
„nowym pokoleniem”, które od-
niesie zwycięstwo nad szatanem,
torując sobie pewną drogę do nie-
ba.

Oto istotna misja siostry Łucji.
Ma ona sprawić, by Maryja była
bardziej znana, miłowana, przez
co czciciele Maryi mają odnieść
zwycięstwo nad złem. Oto dlaczego
siostra Łucja miała pozostać na
świecie „nieco dłużej”, bo bez mała
90 lat. Czy jej misja została w pełni
zrealizowana?

Pomyślmy! Mogła umrzeć już
w maju 1981 r., kiedy po zamachu
papież Jan Paweł II walczył o życie.
Wtedy to siostra Łucja ofiarowała
swe życie za życie papieża, bo po-
wiadała: „on jest ważniejszy”. Bóg
wtedy jeszcze nie przyjął jej ofia-
ry życia. Ale wiedziała, że papież,
któremu życie zostało na nowo da-
rowane, który czuł się dłużnikiem
Matki Najświętszej i niejako ca-
łym sobą zwrócił się ku Fatimie,
bo tu odnalazł tajemnicę swoje-
go cudownego ocalenia, ten Papież
podejmuje zadania, które Maryja
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zleciła w Fatimie. To on poświęci
Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi
i wcześniej czy później zatwierdzi
nabożeństwo pierwszych sobót.

Mogła też odejść do Pana 3 la-
ta później, w 1984 r., gdy papież
wypełnił żądanie Pani z Fatimy
i poświęcił Rosję i cały świat Nie-
pokalanemu Sercu. Siostra Łucja
napisała wówczas, że poświęcenie
Rosji jest pierwszym triumfem Nie-
pokalanego Serca Maryi i znakiem
zwycięstwa Boga nad szatanem,
usiłującym cały świat zarazić ate-
izmem. Czas triumfu Maryi już
się zaczął. Zegar czasu został uru-
chomiony. Łucja miała wówczas 77
lat.

Mogła odejść w pokoju do Pana,
ale Bóg nadal pozostawił ją przy ży-
ciu „na jakiś czas”, by powiększyć
rozmiary zwycięstwa Niepokalane-
go Serca Maryi. Pewnie potrzebna
była jeszcze jej modlitwa i ofia-
ra, a wspomnienia napisane w la-
tach dziewięćdziesiątych o wspa-
niałej rodzinie, o ojcu i matce
siostry Łucji, w latach, gdy papież
przypomniał światu, że przyszłość
Kościoła idzie przez rodzinę, dały
Kościołowi wspaniały wzór świę-
tego życia w rodzinie. W roku
2000 Ojciec Święty wyniósł na oł-
tarze dwoje pastuszków, Hiacyntę
i Franciszka, wskazując na wartość
i skuteczność religijnego wychowa-
nia w rodzinie. W tymże roku
jubileuszowym ujawnił też treść
trzeciej tajemnicy fatimskiej, mó-
wiącej o największych w historii
Kościoła prześladowaniach chrze-
ścijan w XX wieku i ukazującym

rolę papieża, jako przewodnika za-
gubionej ludzkości, oraz rolę Maryi
w powstrzymywaniu kary Bożej za
szerzące się zło i przemoc w świecie.

Siostra Łucja wielokrotnie po-
wtarzała, ze wszystkie swoje cier-
pienia ofiaruje za Ojca Święte-
go. Ostatnią chorobę i dni życia
w klasztorze w Combra ofiarowała
o przywrócenie zdrowia Ojcu Świę-
temu. Wiemy, że już w początku
lutego 2005 r. Ojciec Św. niejako
„otarł się o śmieć”. Łucja kolejny
raz ofiarowała swe życie w zamian
za życie papieża. Tym razem Bóg
przyjął jej ofiarę! A Ojciec Święty
miał pewnie jeszcze coś do zrobie-
nia w sprawie Fatimy, a ofiarowane
mu ostatnie kilkadziesiąt dni życia,
od lutego, miały wystarczyć.

Tak jak jego pontyfikat miał
być związany z poświęceniem Rosji
Niepokalanemu Sercu Maryi, tak
być może, ten papież miał obu-
dzić w świecie wolę praktykowania
nabożeństwa pierwszych sobót, co
sam czynił wiernie przez długie
lata. Przyjrzyjmy się tym dniom,
jakie dzielą 13 lutego – śmierć sio-
stry Łucji – od 2 kwietnia 2005 r.
Są to dni wypełnione niezwykły-
mi znakami. Trzeba je odczytać!
Siostra Łucja wiele razy pisała, że
obietnice fatimskie mają charak-
ter warunkowy. Wypełnienie ich
zależy od zaangażowania się w orę-
dzie nie tylko Ojca Świętego, ale
i wiernych Kościoła. Maryja i nas
zaprasza do realizacji swoich zbaw-
czych zapowiedzi, przez osobiste
życie orędziem fatimskim. Maryja
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w Fatimie powtarzała: „Jeśli uczyni
się to, co wam powiem. . .”

Siostra Łucja odeszła do Pana
13 lutego 2005 r., a więc w dniu ob-
jawień fatimskich i zarazem dniu
wspomnienia Matki Bożej z Lour-
des. Przeżyła 97 lat. A powiernik
i wykonawca tych objawień, papież
Jan Paweł II zakończył ziemskie ży-
cie 2 kwietnia 2005 r., w pierwszą
sobotę miesiąca, w wigilię świę-
ta Miłosierdzia Bożego, któremu
w 2002 r. w sanktuarium w Ła-
giewnikach zawierzył cały świat.
Są to niezwykłe wydarzenia. Dzie-
więćdziesiąt lat życia siostry Łucji
było związanych z misją przekaza-
ną jej przez Maryję. Czy jej misja
została do końca wypełniona? Ze
strony siostry Łucji i papieża – tak.
Ale jeśli przez nas nie jest w pełni
realizowana – co wtedy?

***
Z orędziem fatimskim, przy-

znam, sam zapoznałem się nie-
dawno. Owszem, czytałem je przed
kilkudziesięcioma laty, ale nie zda-
wałem sobie wówczas sprawy ani
z jego głębi, ani z jego autentyczno-
ści, ani – z potrzeby osobistego za-
angażowania. Dopiero pielgrzymka
do Fatimy, odbyta z nauczyciela-
mi gimnazjum, otworzyła mi oczy
na fatimskie orędzie. Pomogła mi
również postawa papieża, który od
lat praktykował fatimskie pierw-
sze soboty miesiąca i w pierwszą
sobotę odszedł do Pana. Widzę
coraz jaśniej potrzebę wprowadze-
nia nabożeństwa pierwszych sobót

w naszym sanktuarium i zachę-
cania, by wszyscy czciciele Matki
Bożej – powiem więcej – by wszy-
scy parafianie włączyli się w re-
alizację przesłania z Fatimy. Od
trzech lat w każdą pierwszą sobo-
tę miesiąca odprawiamy nabożeń-
stwo do Niepokalanego Serca Ma-
ryi. Składają się na nie: Różaniec
fatimski, 15-minutowe rozważanie
jednej z tajemnic Różańca, Msza
św. i Komunia św. wynagradza-
jące Niepokalanemu Sercu Maryi
za zniewagi. Cyklicznie odprawiane
są nabożeństwa pięciu pierwszych
sobót. Można się włączyć w do-
wolnym momencie i uczestniczyć
bez przerywania przez pięć so-
bót w tych nabożeństwach. Maryja
zapewniła, że jeśli ktoś odprawi
pobożnie 5 pierwszych sobót mie-
siąca, Ona w ostatniej godzinie
jego życia przybędzie, i w pierwszą
sobotę wprowadzi duszę do nieba.

W celu zachęcenia do realizo-
wania przesłania fatimskiego, od
maja tego roku w naszym sanktu-
arium każdego 13. dnia miesiąca
w godzinach wieczornych zostały
wprowadzone nabożeństwa fatim-
skie, wzorowane na nabożeństwach
codziennie odbywających w Fati-
mie. Istotą tego nabożeństwa jest
procesja z figurą Matki Bożej i ze
świecami, połączona ze śpiewem
maryjnych pieśni. Zachęcam gorą-
co wszystkich czcicieli Matki Bo-
żej do uczestnictwa i pokochania
tych nowych form kultu Maryjnego
w Kościele.

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

2 lipca: 13. Niedziela zwykła

Mdr 1,13–15; 2,23–24
2 Kor 8,7.9.13–15
Mk 5,21–43

Niewiasta, która biegła za Jezusem
ze swoim trwającym od dwuna-
stu lat cierpieniem – zachowywała
się tak, jakby chciała ukraść cud.
Nie mówiła słowa. Usiłowała tyl-
ko ukradkiem, cichaczem dotknąć
szaty Jezusa i wyzdrowieć.

Czy nie spotykamy się z niebez-
pieczeństwem magii, według której
można korzystać z tajemniczych sił
poza Bogiem? Niewiasta, przywoła-
na, rozpoznana przez Jezusa, padła
Mu do nóg. „Zalękniona i drżą-
ca” zrozumiała, że wiedział o niej
wszystko. Uwierzyła. Niepodobna
Boga ominąć – jedynego źródła cu-
du.

9 lipca: 14. Niedziela zwykła

Ez 2,2–5
2 Kor 12,7–10
Mk 6,1–6

Juliusz Słowacki pisał w liście do
matki: „Byłem na przyjęciu. Ze-
brali się goście. Mickiewicz czytał
wiersze, Chopin grał. Strasznie się
wynudziłem”.

Jak często nie widzimy w ojcu,
matce, przyjaciołach kogoś niezwy-
kłego. Dopiero kiedy ich zabraknie,

dostrzegamy ich niecodzienność. Że-
by nam nic nie zasłaniało wielkości
Jezusa.

16 lipca: 15. Niedziela zwykła

Am 7,12–15
Ef 1,3–14
Mk 6,7–13

„I przykazał im, żeby ze sobą nic
nie brali prócz laski. . .” Czy Jezus,
posyłając uczniów po to, aby głosili
Ewangelię, wzywa ich do zupełnego
oderwania się od ziemi? Czy mają
zawsze pościć, nie dbać o ubranie,
obywać się bez pieniędzy? Chyba
Jezusowi chodzi o coś innego: żeby
głosząc Ewangelię, nie poprzesta-
wali na wygodnym i spokojnym
trybie życia. Nie powinni się ob-
ciążać zbytnią troską o siebie ani
zabezpieczać się. W swej wędrówce
apostolskiej otrzymają to, czego im
będzie potrzeba. Jezus nie zabiera
jednak wszystkiego. Pozostawia im
laskę. Mają ufać Bogu, ale i dotykać
ziemi.

23 lipca: 16. Niedziela zwykła

Jr 23,1–6
Ef 2,13–18
Mk 6,30–34

Jezus – zmęczony codziennym
trudem głoszenia Ewangelii, wi-
dząc także zmęczonych i głodnych
uczniów – postanowił oddalić się
wraz z nimi na pustynne miejsce,
aby odpocząć i posilić się. Okazuje
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się jednak, że nawet tutaj czekają
już na Niego tłumy ludzi. Nie ukry-
wa się przed nimi. Dalej naucza.

Kto głosi Ewangelię, musi służyć
tym, którzy na niego czekają, nawet
kiedy jest bardzo zmęczony albo
odpoczywa na urlopie. Jest jeszcze
noc, kiedy możemy się modlić – tak
jak to czynił Jezus.

30 lipca: 17. Niedziela zwykła

2 Krl 4,42–44
Ef 4,1–6
J 6,1–15

Kiedy myślimy tylko o sprawach
doczesnych, przyziemnych – znika

nam Pan Jezus. Braknie słów do
modlitwy. Żeby Go odnaleźć, mu-
simy zadać sobie trud. Ewangelia
mówi, że wstąpił na górę – chyba
po to, aby nas skłonić do szuka-
nia Go, abyśmy pragnęli zwyciężyć
przeszkody i wznieść się ponad to,
co tylko doczesne.

Widzimy tylko chleb – nie wi-
dzimy Jezusa w Komunii świętej.
Widzimy ciało – nie widzimy ducha.
Widzimy ludzkie działanie – ale nie
widzimy Bożej łaski. Ile tracimy,
upraszczając.

Ks. Jan Twardowski

KIEDY JEST ŹLE, IDĘ DO JEZUSA
ADORACJA EUCHARYSTYCZNA DAJE MI NOWĄ SIŁĘ

Kilka lat temu moje życie ukła-
dało się jak najlepiej. Miałam wspa-
niałą i dobrze płatną pracę, cudow-
ną rodzinę, piękny dom, kocha-
jących przyjaciół, którym mogłam
zaufać. Następnie firma męża za-
oferowała mu stanowisko w Den-
ver, w stanie Kolorado.

Była to wymarzona oferta dla
mojego męża, ja jednak nie mia-
łam ochoty wyjeżdżać z Kanady
i pozostawiać szczęśliwego życia
w Toronto. Nie pamiętam już, ile
razy mówiłam: „Nie jadę”. Przy-
szedł jednak dzień, kiedy zmieni-
łam swoje nastawienie. Rozważa-
jąc, jak co dzień, fragment Pisma
Świętego, zdałam sobie sprawę, że
Bóg pragnie, abym wspierała swego

męża. Tak rozpoczął się najtrud-
niejszy, najbardziej bolesny i nie-
pewny okres mojego życia – który
jednocześnie okazał się najbardziej
radosnym, owocnym i pełnym po-
koju.

Cios za ciosem

Wyjazd z Toronto oznaczał bo-
lesne pożegnanie z naszym synem,
który zdobył stypendium na miej-
scowym uniwersytecie. Wydawało
mi się to ironią losu. Tak bar-
dzo modliłam się o to, by został
przyjęty, gdyż w przeciwnym razie
musiałabym się z nim rozstać. Ni-
gdy nie przypuszczałam, że to my
wyprowadzimy się, pozostawiając
go samego.
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Wkrótce czekały mnie kolejne
ciosy. Miesiąc po naszym wyjeździe
mieszkająca w Toronto teściowa
umarła na atak serca. Byliśmy
bardzo zżyci z naszymi teściami;
widywaliśmy się często, czasami ro-
biliśmy im zakupy i załatwialiśmy
różne sprawy. W okresie żałoby
wciąż zadawaliśmy sobie nieunik-
nione pytanie: „Może gdybyśmy się
nie wyprowadzili, żyłaby do dziś?”.

Martwiliśmy się też o nasze
dwie córki, które nie były w sta-
nie zaadaptować się do nowych
warunków. Jedna z nich była tak
nieszczęśliwa na nowym miejscu,
że nawet nie rozpakowała swoich
rzeczy. „Nie chce mi się” – twier-
dziła. W swojej poprzedniej szkole
średniej była jedną z najlepszych
uczennic w klasie i zdobyła tytuł
sportsmenki roku. Teraz z trudno-
ścią zdobywała się na to, by rano
wstać z łóżka. Po pewnym czasie
stało się oczywiste, że cierpi na
depresję i lęki. I tym razem wraz
z mężem obwinialiśmy siebie.

Próbowaliśmy wielu rzeczy, ale
nic nie pomagało. Wreszcie, rok po
przeprowadzce, podjęliśmy bolesną
decyzję o odesłaniu córek z po-
wrotem do Kanady – do ich daw-
nej szkoły, przyjaciół i otoczenia,
w którym – jak się spodziewaliśmy
– mogły szybko dojść do siebie.

Pół roku później przyszedł osta-
teczny cios. Firma, w której pra-
cował mój mąż, przeszła reorgani-
zację i jego stanowisko zostało zli-
kwidowane. Po dwudziestu dwóch
latach pracy oświadczono mu, że
nie jest już potrzebny.

Światło w ciemności

Nie wiem, jak zdołałabym prze-
trwać te półtora roku, gdybym
nie odkryła, gdzie szukać pokoju,
radości i siły do walki z przeciwno-
ściami. Wszystko zaczęło się, gdy
pewna kobieta z naszej parafii po-
prosiła mnie, żebym zapisała się
na stałą godzinę modlitwy przed
Najświętszym Sakramentem.

„Co trzeba tam robić?” – zapy-
tałam.

„Nic takiego, po prostu być
i spędzać czas z Panem” – odpo-
wiedziała.

Pomyślałam, że jakoś sobie po-
radzę, jednak kiedy zjawiłam się
w kaplicy po raz pierwszy, godzina
wlokła się niemiłosiernie. Wydawa-
ło mi się, że siedzę tam cały dzień.
Następny raz poszłam na adorację
głównie z poczucia obowiązku.

Jednak już przed upływem mie-
siąca odwiedziny kaplicy adoracyj-
nej stały się dla mnie potrzebą
serca. Spotykając tam Pana, do-
świadczałam tyle pokoju i pociechy,
że wkrótce zaczęłam przychodzić
codziennie. Zdarzało mi się nawet
pojawiać tam w środku nocy, kiedy
budziłam się przerażona. Pewnego
razu, kiedy mój mąż i ja byli-
śmy zupełnie załamani stanem na-
szej córki, udaliśmy się tam oboje
i wspólnie płakaliśmy przed Pa-
nem, prosząc Go o światło.

To Jezus, obecny w Naj-
świętszym Sakramencie, przycią-
gał mnie do kaplicy. Tam, przez łzy,
powierzałam Mu wszystkie moje
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bóle i rozczarowania. A On uwal-
niał mnie od ciążącego mi poczucia
winy. Dawał mi siły na każdy nowy
dzień i pewność, że uniosę każdy
ciężar, bo On jest ze mną.

W ciszy kaplicy adoracji sły-
szałam wyraźnie przesłanie Pana:
Kiedy w życiu pojawiają się pro-
blemy, to nie dlatego, Że Bóg cię
porzucił czy zapomniał o tobie. To
dlatego, że chce podzielić się z tobą
swoim największym bogactwem –
swoim krzyżem.

W tym czasie nauczyłam się iść
za Jezusem, kiedy jest trudno –
wobec ewidentnej klęski, w samot-
ności i smutku, w czasie, kiedy inni
nie rozumieją moich decyzji i kwe-
stionują motywacje. Nauczyłam się
również, że gdzie jest poświęcenie,
tam jest miłość, a gdzie jest miłość,
tam jest Pan. Każdy krzyż kryje
w sobie Jego błogosławieństwo.

Czuwanie z Jezusem

Po utracie pracy przez męża
wróciliśmy do Kanady. Nasza sytu-
acja zawodowa wciąż jest niestabil-
na. Jednak radosne odkrycie, któ-
rego dokonałam w Denver, w dal-
szym ciągu podtrzymuje moje siły.
Chociaż nie wiem, co przyniesie
przyszłość, każda godzina adora-
cji eucharystycznej przybliża mnie
do Pana, który trzyma przyszłość
w swoich rękach. Umacnia moją
nadzieje i zaufanie do Niego. Ciche
godziny spędzone przed Jezusem
są dla mnie bronią do walki ze
wszystkimi przeciwnościami, które
piętrzą się na mojej drodze. Kiedy

życie staje się trudne, idę do Pana
życia.

Pragnę, aby i inni odkryli ra-
dość i przywilej, jakim jest ado-
rowanie Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Na to osobiste spo-
tkanie z Jezusem zaproszony jest
każdy z nas!

W naszym planie dnia jest tyle
stałych pozycji. Co rano spieszy-
my do pracy. Umawiamy się na
konkretną godzinę do dentysty czy
lekarza. Punktualnie zjawiamy się
w kinie czy teatrze. Dlaczego więc
nie mielibyśmy wyznaczyć sobie
konkretnego czasu na godzinne
spotkanie z Jezusem, do którego
On sam nas zaprasza (por. Mk
14,37)? Jest to stałe zaproszenie –
On czeka na nas każdego dnia, każ-
dej godziny, w czasach pomyślnych
i niepomyślnych.

Jeśli masz kochającą żonę czy
męża, jeśli cieszysz się dobrym
zdrowiem, jeśli masz pracę, masz
gdzie mieszkać – podziękuj Panu
za Jego błogosławieństwo!

Z kolei jeżeli przeżywasz proble-
my w małżeństwie, chorobę kogoś
bliskiego, jeśli nie masz pracy, cier-
pisz z powodu krzywdy, którą ci
wyrządzono i którą ci ciężko wyba-
czyć – także idź do Jezusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie i po-
wierz Mu wszystkie swoje troski.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Two-
ją obecność wśród Twojego ludu!
Obyś był uwielbiany, miłowany
i adorowany na całym świecie,
w każdej godzinie, aż do końca
czasów.

„Słowo wśród nas”
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BOŻE CIAŁO 2006
fotomigawki z uroczystości
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Trasa procesji Bożego Ciała nie odbiegała od zeszłorocznej. Pięknie wykonane
ołtarze nawiązywały swoim wystrojem do tematu pierwszej encykliki Ojca św.
Benedykta XVI oraz do jego pielgrzymki do Polski. Na zdjęciach prezentujemy
poszczególne ołtarze tegorocznej procesji.
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PRACA W WINNICY PAŃSKIEJ
MOJE DOŚWIADCZENIE EUCHARYSTII

Urodziłam się w rodzinie kato-
lickiej, praktykującej, gdzie rodzice
sumiennie spełniali obowiązek nie-
dzielnej i świątecznej Mszy świętej.
Pamiętam jeszcze Msze święte spra-
wowane w języku łacińskim i moje
wzruszenie, kiedy uczestniczyłam
po raz pierwszy we Mszy odprawia-
nej po polsku. Rozumiałam słowa
modlitw wypowiadanych przez ka-
płana! Do 38 roku życia Mszę świętą
traktowałam jako obowiązek, który
spełniałam, aby uniknąć ciężkiego
grzechu. Oddawałam Panu Bogu to,
co było obowiązkowe, choć czasem
zdarzały się zaniedbania, szczegól-
nie jeśli chodzi o codzienny pacierz.
Czułam jednak, że staję się coraz
bardziej pusta. Docierało do mnie
słowo Boże: „Obyś był zimny, albo
gorący! A tak, skoro jesteś let-
ni,. . . chcę cię wyrzucić z mych
ust” (Ap 3,15–16). Wiedziałam, że
jestem letnia, ale nie wiedziałam,
co zrobić, aby stać się gorącą.

Kiedy nadszedł czas Wielkiego
Postu, postanowiłam dać Panu Bo-
gu coś więcej, niż tylko to, co
obowiązkowe, i poszłam na Gorz-
kie Żale. Natrafiłam na rekolekcje
ewangelizacyjne, które miały miej-
sce właśnie w tym czasie. Doświad-
czyłam na nich wspólnoty z braćmi
i siostrami. Bardzo mi tego bra-
kowało, bo w mojej dużej parafii
czułam się samotna, obca, niko-
mu nieznana. Przyłączyłam się do

Ruchu Światło-Życie, który organi-
zował te rekolekcje. I tak, w małej
wspólnocie, zaczęło się poznawanie
Boga i doświadczanie Jego miłości
do mnie.

Powoli odkrywałam, że Eucha-
rystia jest darem Bożej miłości dla
człowieka. Jest w niej obecny żywy
Jezus, który w każdej Eucharystii
ofiarowuje się Bogu Ojcu za mnie, za
moje grzechy. Jestem grzesznikiem
i potrzebuję zbawienia, przemiany,
oczyszczenia, a to wszystko dokonu-
je się w Eucharystii. Biorąc udział
w pełni we Mszy świętej, przyjmu-
ję zbawienie ofiarowane mi przez
Boga. Mogę także pomagać innym
uczestnicząc we Mszy świętej w ich
intencji. Eucharystia to także naj-
lepsza modlitwa, a więc powierzam
w niej Bogu najróżniejsze sprawy.
Zrodziło się także w moim sercu
pragnienie, aby przyprowadzać in-
nych do Chrystusa, aby pracować
w winnicy Pańskiej, troszcząc się
o zbawienie dusz. Nie pracuję za-
wodowo, zajmuję się prowadzeniem
domu dla rodziny (męża i dzieci).
Jestem z natury leniwa i mam
kłopoty ze wstawaniem rano. Aby
mieć motywację do wcześniejszego
wstawania, postanowiłam codzien-
nie uczestniczyć we Mszy świę-
tej porannej. Pomyślałam sobie, że
gdybym pracowała zawodowo, mu-
siałabym wstawać do pracy, a tak
wstaję do pracy w winnicy Pańskiej.
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Kościół zezwala na przyjmowanie
Komunii świętej dwa razy dziennie,
o ile po raz drugi przyjmuje się ją
uczestnicząc w Eucharystii. Idąc na
całość, postanowiłam korzystać z tej
możliwości, aby nieść innym pomoc
do zbawienia wszelkimi dostępnymi
mi środkami. Miałam spore wątpli-
wości, czy to, co robię, podoba się
Panu Bogu. Nie podobało się to
mojemu mężowi i dzieciom, którzy
uważali, że nie jest to normalne.
Oddawałam tę sprawę Panu Bogu,
także w kierownictwie duchowym.

Dziś nadal staram się uczest-
niczyć we Mszy świętej dwa razy
dziennie. Eucharystia jest najwięk-
szym cudem Bożej miłości i jestem
Bogu wdzięczna, że mogę w nim

uczestniczyć, że mam blisko do
Kościoła, że zdrowie mi dopisuje.
Chociaż często muszę się przełamy-
wać, aby rano wstać, a wieczorem
jestem już zmęczona i też nie chce
mi się wychodzić z domu, to nie
rezygnuję z możliwości spotkania
z moim Panem, Królem i Zbawi-
cielem. Chcę przyjmować Go do
swego serca, mówiąc Mu, że Go
kocham, i pozwalając, aby mnie co-
raz bardziej upodabniał do siebie,
aby napełniał moje serce miłością,
którą zaniosę innym, aby czynił ze
mnie narzędzie swojej łaski.

Barbara
„Słowo wśród nas”

OWOCE NOWENNY
PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

– Co myślisz o tym, żeby całą
rodziną pojechać na pielgrzymkę?
Mam na myśli prawdziwą piel-
grzymkę – na przykład do Lourdes,
Fatimy czy Rzymu.

Puściłem w ten sposób wodze
wyobraźni wiosną Roku Jubileuszo-
wego 2000 w rozmowie z moją żoną,
Sheryl. Taka pielgrzymka byłaby
ogromnym źródłem błogosławień-
stwa dla naszej rodziny. Jednak
przy czwórce małych dzieci, z któ-
rych najstarsze liczyło sobie wów-
czas sześć lat, a najmłodsze rok, nie
mieliśmy pieniędzy na taki luksus.

Jestem kierowcą, ale wszyst-
kie weekendy mam wolne, więc

cieszę się stabilnym życiem ro-
dzinnym. Codziennie chodzimy na
Mszę świętą i odmawiamy róża-
niec. Staramy się jak najwięcej
rzeczy czynić wspólnie. Ciężko pra-
cujemy i nie szczędzimy wysiłków
dla dobra rodziny. Osoby lepiej
sytuowane niż my powiedziałyby
pewnie, że ledwie wiążemy koniec
z końcem, gdyż nie mamy konta
oszczędnościowego ani żadnych re-
zerw finansowych. Ja mogę jedynie
powtórzyć za biblijnym Hiobem:
„Dał Pan i zabrał Pan. Niech bę-
dzie imię Pańskie błogosławione!”
(Hi 1,21).
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Szczególna prośba

Sheryl wysłuchała mojej propo-
zycji, a następnie stwierdziła:

– Jeśli chcesz czegoś od Pana,
powinieneś i ty dać Mu coś od siebie.

– Cóż ja mogę dać Bogu? –
zapytałem.

– Godziny święte – odrzekła.
To było to! Ogłosiłem, że jako

głowa rodziny odprawię przed Naj-
świętszym Sakramentem nowennę
składającą się z półgodzinnych ad-
oracji. Tradycyjnie nowennę odpra-
wia się przez dziewięć kolejnych dni.
Jednak przed laty moja mama po-
wiedziała mi, że nowenna powinna
składać się z dziewięciu dni prośby,
a następnie z dziewięciu dni dzięk-
czynienia, stanowiących akt wiary,
że otrzymamy to, o co prosimy.
Odprawiłem taką nowennę, prosząc
Boga o pielgrzymkę rodzinną pod-
czas Roku Jubileuszowego.

Następnie przyszło mi do głowy,
że jeśli Bóg nas wysłuchał, będą nam
potrzebne paszporty. Kiedy składa-
łem podanie, urzędniczka zapytała
mnie:

– Na kiedy planuje pan wyjazd?
– Nie wiem – odpowiedziałem.
– A dokąd pan jedzie? – padło

kolejne pytanie.
– Nie mam pojęcia – odpowie-

działem. – Zresztą na razie nie mam
za co.

– To co pan tu robi? – spytała
skonsternowana urzędniczka.

– Odprawiłem nowennę – poin-
formowałem. Kobieta spojrzała na
mnie z niedowierzaniem i spytała,
co to takiego. Wyjaśniłem. Jestem

absolutnie pewien, że wzięła mnie
za osobę niepoczytalną.

Oczekiwanie

Po otrzymaniu paszportów po-
stanowiliśmy zarezerwować sobie
czas na urlop – na wypadek, gdyby
Pan nas wysłuchał. W międzycza-
sie upływały kolejne miesiące Roku
Jubileuszowego.

22 września uczestniczyliśmy
w czuwaniu modlitewnym w in-
tencji obrony życia przed kliniką
aborcyjną w Milwaukee. Tam spo-
tkaliśmy znajome małżeństwo, na-
leżące do grupy modlitewnej, która
spotyka się co dwa tygodnie u nas
w domu.

Kiedy po Mszy świętej jedli-
śmy wspólnie śniadanie, opowie-
dzieli nam o swoich przygotowa-
niach do jubileuszowej pielgrzymki
do Rzymu. Przyznałem się im, że
i my także mamy nadzieję na taką
pielgrzymkę.

– Dokąd? – zapytali.
– Jeszcze nie wiemy – odparłem.

– Ale mamy już paszporty i czekamy
tylko na sygnał od Pana.

Sheryl była potem na mnie zła,
że w ogóle rozmawiałem z nimi na
ten temat.

Gdy zbliżał się październik, ca-
ła nasza rodzina odprawiła pięcio-
dniową nowennę. Dzieci prosiły św.
Teresę z Lisieux, by przypomnia-
ła Jezusowi o osiemnastodniowej
nowennie, którą odprawił ich tata.

1 listopada wziąłem tydzień urlo-
pu i pojechaliśmy do Hanceville
w stanie Alabama, z pielgrzymką do
nowego sanktuarium Najświętsze-
go Sakramentu w klasztorze Matki
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Bożej Anielskiej. Pomyślałem, że to
właśnie będzie nasza jubileuszowa
pielgrzymka rodzinna. Wprawdzie
Alabama to nie to samo, co Euro-
pa, ale w końcu pielgrzymka jest
pielgrzymką.

Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!

Kiedy wróciliśmy z Alabamy, na-
sza automatyczna sekretarka była
pełna wiadomości. Usiadłem, aby
je oddsłuchać, jednak już treść
pierwszej z nich przyprawiła mnie
o wstrząs. Brzmiała ona: „Cześć,
Tony. Jedziemy całą rodziną do
Rzymu na zakończenie Roku Jubi-
leuszowego i zamknięcie Świętych
Drzwi. Rozmawialiśmy długo na ten
temat, modliliśmy się wspólnie i oto,
co postanowiliśmy: Jeśli mamy tam
jechać, to tylko z wami. Zebraliśmy
dla was pięć tysięcy dolarów. Skon-
taktujcie się z biurem podróży”.

Oszołomiony zadzwoniłem do
biura. Agent poinformował mnie,
że pełen koszt naszej pielgrzymki
rodzinnej wyniesie 7778 dolarów.
Sheryl i ja postanowiliśmy pokryć
resztę z własnej kieszeni. Kiedy
jednak dowiedzieli się o tym nasi
dobrodzieje, uparli się że dopłacą
brakującą kwotę. Życzyli też sobie
pozostać anonimowi, twierdząc, że
jest to akt zwykłej ludzkiej życzli-
wości.

Wyruszyliśmy 30 grudnia, gdy
w Wisconsin szalała burza śnieżna.
Osiem dni i siedem nocy w Rzy-
mie były dla nas świętym cza-
sem – niezapomnianym błogosła-
wieństwem dla nas wszystkich.

Szczyt naszych przeżyć nastąpił
4 stycznia, kiedy staliśmy na pla-
cu Św. Piotra, w trzystutysięcznym
tłumie wiwatujących ludzi. Byliśmy
w pierwszym rzędzie przy barierce,
ja z naszą najmłodszą córką, roczną
Alicją Marią na ręku, kiedy obok
wolno przejechał papamobil. Zdo-
łałem pochwycić spojrzenie papieża
Jana Pawła II i zawołałem do niego
po polsku:

– Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.

W tym momencie kardynał towa-
rzyszący Papieżowi zatrzymał samo-
chód podniesieniem ręki. Pracownik
ochrony wziął ode mnie Alicję Ma-
rię i zaniósł do czekającego pojazdu,
gdzie nasz umiłowany Ojciec Święty
pocałował ją i pobłogosławił. Bogu
niech będą dzięki!

Bóg udzielił nam wielu łask za-
równo przed wyjazdem, jak i w jego
trakcie oraz po jego zakończeniu –
działo się to, co nasz dobry przyja-
ciel, zakonnik związany w ruchem
obrony życia, o. Norman Weslin,
nazywa „Bożymi zbiegami okolicz-
ności”. Nieoczekiwanie znajdowały
się potrzebne pieniądze, samoloty
czekały na nasze przybycie, drzwi
otwierały się przed nami, aniołowie
strzegli naszych kroków.

Wszystko to przyjęliśmy jako cu-
downą odpowiedź Boga na naszą no-
wennę, której początkiem było pro-
ste stwierdzenie mojej żony: „Jeśli
chcesz czegoś od Pana, powinieneś
i ty dać Mu coś od siebie”.

Tony Rozewski
„Słowo wśród nas”
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KRONIKA
nie tylko parafialna

3 czerwca Teresa i Zygfryd Rogal-
lowie z Trąbek Wielkich obchodzili
50-lecie sakramentu małżeństwa.
Z tej okazji w naszym kościele od-
prawiona została dziękczynna msza
św. w intencji małżonków, z licznym
udziałem rodziny i znajomych.

***
4 czerwca w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymał Ni-
kodem Ossowski, syn Anny i Marka
zam. w Trąbkach Wielkich.

***
16 czerwca odbyła się VI zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m.in. następujące tematy:

� Do sprzedaży w drodze przetargu
przeznaczono działkę niezabudo-
waną nr 132/28 o pow. 0,23 ha,
położoną w Trąbkach Wielkich.
Jest to działka na terenie dawnej
bazy SHRO, na której znajdował
się kiedyś basen przeciwpożaro-
wy. Na działce może być prowa-
dzona wszelkiego rodzaju dzia-
łalność gospodarcza (produkcja,
handel, usługi).

� Podjęto uchwałę w sprawie utwo-
rzenia obwodów głosowania i sie-
dzib lokali wyborczych na terenie
naszej gminy, do przeprowadze-
nia wyborów jesienią 2006 r.:

– Obwód Nr 1 obejmuje wsie:
Kleszczewo, Czerniewo, Czer-
niec, Drzewina, Pawłowo,
Cząstkowo, Postołowo, Gra-
niczna Wieś i Wojanowo-Leśni-
czówka; lokal wyborczy będzie
w Szkole Podstawowej w Czer-
niewie,

– Obwód Nr 2 obejmuje wsie:
Domachowo, Warcz, Mierze-
szyn, Błotnia i Zaskoczyn; lo-
kal wyborczy będzie w Zespole
Szkół w Mierzeszynie,

– Obwód Nr 3 obejmuje wsie:
Gołębiewo Wielkie, Sobowidz,
Rościszewko i Klępiny; lokal
wyborczy będzie w Szkole Pod-
stawowej w Sobowidzu,

– Obwód Nr 4 obejmuje wsie:
Gołębiewo Średnie, Gołębiew-
ko, Rościszewo, Trąbki Wiel-
kie i Ełganowo; lokal wyborczy
będzie w Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich,

– Obwód Nr 5 obejmuje wsie:
Trąbki Małe, Łaguszewo,
Kaczki, Kłodawa i Zła Wieś; lo-
kal wyborczy będzie w Szkole
Podstawowej w Kłodawie.

� Pozytywnie zaopiniowano pro-
jekt uchwały Rady Powiatu
Gdańskiego w sprawie ustalenia
okręgów wyborczych dla wyboru
Rady Powiatu Gdańskiego jesie-
nią br.:
– Okręg Wyborczy Nr 1 – Miasto

Pruszcz Gdański – 6 radnych
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Czcigodni Jubilaci Teresa i Zygfryd Rogallowie świętowali 50-lecie sakramentu
małżeństwa.

Nowo ochrzczony Nikodem Ossowski z rodzicami i chrzestnymi.
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Pożegnanie długoletniej dyrektorki Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich
Elżbiety Gralak odchodzącej na emeryturę.

Korowód uczestników festynu z orkiestrą dętą na czele maszeruje ulicą Parkową.
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– Okręg Wyborczy Nr 2 – Gmi-
ny: Cedry Wielkie, Pszczółki
i Suchy Dąb – 4 radnych

– Okręg Wyborczy Nr 3 – Gmina
Kolbudy – 3 radnych

– Okręg Wyborczy Nr 4 – Gminy
Przywidz i Trąbki Wielkie –
4 radnych

– Okręg Wyborczy Nr 5 – Gmina
Pruszcz Gdański – 4 radnych

� Radni i sołtysi wysłuchali spra-
wozdania byłego Gminnego Ko-
mendanta Ochotniczej Straży
Pożarnych Eugeniusza Markow-
skiego z działalności jednostek
OSP w naszej gminie w okresie
pełnienia przez niego tej funkcji.

� Podjęto uchwałę w sprawie
zmian w budżecie Gminy Trąbki
Wielkie na 2006 rok:
1. Zwiększono plan dochodów

budżetu gminy o kwotę
58,6 tys. zł z tytułu pomocy
finansowej z budżetu woje-
wództwa na budowę świetlicy
wiejskiej w Gołębiewie Śred-
nim.

2. Zwiększono plan wydatków
z przeznaczeniem na:
– budowę świetlicy wiejskiej

w Gołębiewie Średnim –
o kwotę 60 tys. zł

– dotację na dofinansowanie
prac konserwatorskich, re-
stauratorskich i remonto-
wych przy zabytkach na te-
renie gminy wpisanych do
rejestru – o kwotę 25 tys. zł

– ekspertyzę budowlaną do-
tyczącą aktualnego stanu

konstrukcji budynku Gim-
nazjum w Trąbkach Wiel-
kich – o kwotę 10 tys. zł

– zakup fortepianu dla Gim-
nazjum w Trąbkach Wiel-
kich – o kwotę 20 tys. zł.

3. Zmniejszono plan wydatków
przeznaczonych na:
– remonty szkół – o kwotę

10 tys. zł
– wynagrodzenia w Gimna-

zjum w Trąbkach Wielkich
– o kwotę 20 tys. zł

– rezerwę ogólną budżetu
gminy – o kwotę 23,8 tys. zł.

� Rada Gminy wytypowała 3 osoby
do pracy w komisji konkursowej
do wyboru dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich:
Błażeja Konkola jako przewod-
niczącego komisji oraz radnych:
Czesława Makowskiego i Witolda
Grossa jako członków komisji.

***
22 czerwca odbyła się uroczy-
stość pożegnania Pani Elżbiety
Gralak, dyrektorki Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich, która
po 42 latach pracy zawodowej po-
stanowiła przejść na emeryturę.

***
25 czerwca na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbył się festyn
„Trąbki w Trąbkach”.

***
Zakończyły się rozgrywki piłkar-
skie sezonu 2005/2006. Drużyny
z naszej gminy zajęły następujące
miejsca:

1. Orzeł Trąbki Wielkie – pierwsze
miejsce w grupie Gdańsk II kla-
sy okręgowej i awansował do IV
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ligi! W 30 meczach zespół zdo-
był 79 punktów (25 zwycięstw,
4 remisy i tylko 1 porażka) przy
stosunku bramek 93:12. Gra-
tulujemy i życzymy podobnych
osiągnięć w IV lidze.

2. Sokół Ełganowo w rozgrywkach
klasy A w grupie Gdańsk II zajął
10 miejsce. W 22 meczach zespół
zdobył 19 punktów (5 zwycięstw,
4 remisy i 13 porażek) przy
stosunku bramek 30:51.

3. Błękitni Sobowidz w rozgryw-
kach klasy B w grupie Mal-
bork VI zajęli pierwsze miejsce.
W 22 meczach zespół zdobył 59
punktów (19 zwycięstw, 2 remi-
sy i 1 porażka) przy stosunku

bramek 73:22. Drużyna z Sobo-
widza awansowała do klasy A
rozgrywek piłkarskich. Gratu-
lujemy i życzymy powodzenia
w następnym sezonie.

4. Orzeł Trąbki Wielkie w lidze
juniorów C1 w grupie II (rocz-
nik 1991) zajął trzecie miejsce.
W 12 meczach drużyna zdoby-
ła 17 punktów (4 zwycięstwa,
5 remisów i 3 porażki) przy
stosunku bramek 29:21.

5. Orzeł Trąbki Wielkie (rocznik
1994) w rozgrywkach juniorów
D2 grupy I zajął ostatnie miej-
sce, przegrywając wszystkie me-
cze.

Opracował S. D.

BIBLIA

Biblia jak kompas drogę ci wskaże
trzymaj ją mocno w swoich rękach

bo prawdę Bożą ci pokaże
w niej jest zawarta mądrość wielka.

Naród wybrany w planie Bożym
inspirowany Duchem Świętym

przez świętych mężów pismo stworzył
dał autorom siłę wiernych.

Księgę mądrości sercem czytaj
proś przy tym Pana o zrozumienie
jej wieczność nigdy nie przekwita

miłość w niej Boża, ludzkie korzenie.

Jan Orczykowski
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RADA DUSZPASTERSKA

28 maja br. miało miejsce ko-
lejne spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej w naszej parafii.
W spotkaniu uczestniczyło 20 rad-
nych, wraz z ks. prałatem Edwar-
dem Szymańskim. Skupiono się na
następujących sprawach:

1. Przypomnienie spraw omawia-
nych na poprzednim spotkaniu
w dniu 19 lutego br.

2. Dyskusja na temat przygotowa-
nia kościoła sanktuaryjnego do
obchodów jubileuszu 20-lecia ko-
ronacji Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej, który
przypadnie 12 czerwca 2007 r.

3. Pielgrzymka parafian do Ziemi
Świętej.

4. Inne sprawy bieżące.

Na wstępie ks. prałat podzię-
kował członkom Rady za obecność
na spotkaniu i, zgodnie z trady-
cją, rozpoczął modlitwą o owocność
obrad.

Nawiązując do powyższych te-
matów, ks. prałat poinformował, że
rozpoczęto już renowację wnętrza
kościoła, a być może, uda się też
przeprowadzić renowację zewnętrz-
ną. Ksiądz poinformował, że istnie-
je możliwość pozyskania na ten cel
za pośrednictwem gminy środków
finansowych Urzędu Marszałkow-
skiego, co w znacznym stopniu po-
zwoliłoby odnowić naszą świątynię.
Dodał też, że cieszy się z tej możli-
wości, ale procedura jest uciążliwa,

gdyż wiąże się z koniecznością wy-
konania całej dokumentacji wraz
z projektem. Trzeba jednak dołożyć
wszelkich starań w celu skorzysta-
nia z tych środków.

Przygotowując się do jubileuszu,
musimy odnowić też otoczenie ko-
ścioła, włącznie z dzwonnicą, drogą
różańcową i drogą krzyżową.

W dyskusji radni zaproponowali,
by ołtarz polowy usytuować na te-
renie drogi krzyżowej, ale w innym
kształcie, niż dotychczas. W naj-
bliższym czasie radni wraz z ks.
proboszczem opracują projekt tego
pomysłu do dalszej dyskusji, o czym
poinformujemy w kolejnych wyda-
niach „Kany”.

Ksiądz poinformował zebranych
o organizowanej w lutym przyszłego
roku. pielgrzymce do Ziemi Świętej,
natomiast w sierpniu br. odbędzie
się pielgrzymka do Wilna. Osoby
chętne do uczestnictwa proszone są
o zgłoszenie. Szczegóły dotyczące
pielgrzymek zainteresowani otrzy-
mają przy zgłoszeniu.

Pośród spraw bieżących na spo-
tkaniu Rady omówiono procesję
Bożego Ciała. Bliższe informacje na
temat procesji Bożego Ciała były
przedstawione w ogłoszeniach pa-
rafialnych.

Po omówieniu poszczególnych
tematów, ks. prałat podziękował
członkom Rady za aktywny udział
i modlitwą zakończył spotkanie.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Lipiec 2006

1. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie
(godz. 1730), Msza św.
dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Grażyny i Jacentego Kotwów

2. Za śp. Stefana Kaczmarka,
godz. 730

Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Bożeny i Ryszarda
Kamińskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Beniamina Salewskiego,
godz. 1100

Za zmarłych z rodziny
Świeczkowskich, godz. 1800

3. Za śp. Antoniego Rychlickiego
4. Za śp. Zofię Raczkowską
5. Za śp. Zygmunta Preussa

Za zmarłych z rodzin Ptachów
i Elwartów (Czerniewo)

6. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlitwa o powołania
kapłańskie i zakonne,
za śp. Urszulę Sielską
(6. rocznica śmierci)

7. Pierwszy piątek miesiąca,
modlitwa przebłagalna za
grzechy parafian, z róży
św. Franciszka z Asyżu,
p. Kielas (Czerniewo)
Dziękczynna w 16. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Wojciecha
Skierków

8. Dziękczynna w 45. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Urszuli i Mariana Zawackich

9. Za śp. Helmuta Rickauer
(9. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek oraz
Gertrudę Dończyk, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Mieczysława Bławata,
godz. 1100

Za śp. Marię (1. rocznica
śmierci) i Szczepana
Goczkowskich, godz. 1800

10. Za śp. Beniamina Salewskiego
11. Dziękczynna w 85. rocznicę

urodzin Małgorzaty Kinder
12. Za zmarłych z rodzin

Hendrychów i Dończyków
13. Nabożeństwo fatimskie

(godz. 1930), Msza św.
za śp. Jana Bukowskiego
(5. rocznica śmierci)

14. Za śp. Beniamina Salewskiego
15. Dziękczynna i o błogosławień-

stwo Boże w 54. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ilzy
i Jana Kielasów

16. Za śp. Józefa Kosztyłę
(7. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Jana, Martę i Józefa
Zawickich oraz Helenę i Józefa
Rodów, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Urszulę, Stanisławę,
Willego i Beniamina
Salewskich oraz Marię Plicht,
godz. 1100

Za śp. Antoniego Rychlickiego,
godz. 1800

17. Za śp. Alfreda Karassek
(20. rocznica śmierci) oraz
Gertrudę Dończyk

18. Za śp. Marię i Szczepana
Goczkowskich

19. Za śp. Grzegorza Ogórka
20. Za zmarłych członków róży
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św. Magdaleny, p. Karcz
21. Za śp. Jadwigę i Władysława

Laskowskich
22. Za śp. Sławomira Kowitza
23. Za śp. Beniamina Salewskiego,

godz. 730

O zdrowie w rodzinie
Zulewskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Helenę Szymczyk
(17. rocznica śmierci)
i Czesława Bujaka
(15. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z rodzin
Szymczyków i Oroniów,
godz. 1100

Za śp. Antoniego Rychlickiego,
godz. 1800

24. Za śp. Witolda Kosińskiego
25. Za śp. Jakuba Czerwa

(21. rocznica śmierci)
26. Za śp. Gabriela Łyczaka

(8. rocznica śmierci,
Czerniewo)
Za śp. Kamilę i Jana Hościło

27. Za śp. Stanisława Krępę
(17. rocznica śmierci)
oraz Bronisławę, Mariannę
i Władysława Rusinów

28. Za śp. Grzegorza Ogórka
29. Za śp. Łucję Selka (9. rocznica

śmierci)
30. Za śp. Beniamina Salewskiego,

godz. 730

Za śp. Jana, Janusza
i Jerzego Brandtów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Stefana Kaczmarka,
godz. 1100

O pomyślne rozwiązanie
spraw w rodzinie, godz. 1800

31. Za śp. Ignacego Olszewskiego
i zmarłych z rodziny
Sokołowskich
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 lipca: Aleksandra Anna Jaszczyk, Oliwia Ratkowska,
Wiktoria Weronika Turzyńska

26 lipca: Malia Silia Sander

Rocznice sakramentu małżeństwa
16 lipca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Lucyny i Romana Wasynów
30 lipca: 1. rocznica sakr. małżeństwa Wioletty i Rafała Szostków
28 lipca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Doroty i Marcina Rogallów
28 lipca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Haliny i Roberta Krabskich
20 lipca: 10. rocznica sakr. małżeństwa Joanny i Szymona Krause

4 lipca: 25. rocznica sakr. małżeństwa Bożeny i Ryszarda Kamińskich
31 lipca: 30. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Grzegorza Kromerów
16 lipca: 40. rocznica sakr. małżeństwa Adelajdy i Manfreda Kratzke
15 lipca: 54. rocznica sakr. małżeństwa Ilzy i Jana Kielasów

Obfitych łask Bożych z wstawiennictwem Matki Bożej Trąbkowskiej
Patronki Świata Pracy dostojnym Jubilatom Ilzie i Janowi Kielasom, w 54.
rocznicę sakramentu małżeństwa, Grażynie i Jacentemu Kotwom, Bożenie
i Ryszardowi Kamińskim, w 25. rocznicę sakramentu małżeństwa, Ewie
i Grzegorzowi Kromerom, w 30. rocznicę sakramentu małżeństwa, Urszuli
i Marianowi Zawackim (gościom ze Straszyna), w 45. rocznicę sakramentu
małżeństwa, a także Adelajdzie i Manfredowi Kratzke (mieszkającym
w Niemczech), w 40. rocznicę sakramentu małżeństwa życzą redakcja
„Kany” i ks. Edward Szymański.

ODESZLI DO PANA

29 maja: zmarł w wieku 85 lat śp. Stefan Kaczmarek z Ełganowa
5 czerwca: zmarła w wieku 47 lat śp. Zofia Raczkowska z Ełganowa

9 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Goczkowskiej
28 lipca: pierwsza rocznica śmierci śp. Janiny Kopko
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


