
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Kwiecień 2007 Nr 4 (124)

C
a
ra

v
a
g
g
io

,
„
N

ie
w

ie
rn

y
T

o
m

a
sz

”

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu]
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku
i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” Tomasz Mu odpowiedział: „Pan
mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (J 20,26–29)



JAK PRZEŻYWAMY NIEDZIELĘ?

Co pewien czas trzeba na nowo
podjąć refleksję nad wymową Dnia
Pańskiego – niedzieli.

Niedziela, Dzień Zmartwych-
wstania Chrystusa i Zesłania Du-
cha Świętego, nawiązuje do tradycji
szabatu nakazanego przez Jahwe
Narodowi Wybranemu. Księga Wyj-
ścia (rozdz. 20) surowo nakazuje
świętowanie szabatu. Za jego na-
ruszanie grozi wyłączenie ze spo-
łeczności ludu wybranego, a nawet
kara śmierci.

Chrześcijanie świętowanie dnia
siódmego złączyli z obchodami pa-
miątki zmartwychwstania Pana Je-
zusa – najświętszego wydarzenia
zbawczego w dziejach ludzkich.
O potrzebie świętowania przypo-
minają sobory i synody powszechne
oraz prawo kanoniczne, Katechizm
Kościoła Katolickiego i nauczanie
papieży.

Ojciec św. Jan Paweł II w maju
1998 r. wydał list apostolski o świę-
towaniu niedzieli „Dies Domini”.
Przypomniał w nim, że niedziela
jest świętowaniem dzieła stworze-
nia, w którym jest też Boży „odpo-
czynek”. „Odpoczął dnia siódmego,
po całym swym trudzie jaki podjął”
(Rdz 2,2). Nie chodzi tu o zaprzesta-
nie działania, bo Bóg zawsze dzia-
ła, opiekuje się światem stworzo-
nym, lecz podkreślenie doskonałości
wykonanego dzieła, przed którym
zatrzymał się, kierując ku niemu
spojrzenie pełne radości, gdyż było
„bardzo dobre” (Rdz 1,31).

W zamyśle Stwórcy, porządek
stworzenia i porządek zbawienia
są wewnętrznie ze sobą połączone.
Dzieło stworzenia przypomina 6 dni
tygodnia, a dzieło zbawienia wiąże
się z odpoczynkiem, szabatem –
niedzielą.

Przykazanie Dekalogu jest we-
zwaniem do uświęcenia dnia siód-
mego: „Pamiętaj, aby go uświęcić”
(Wj 20,8). Zatem Dekalog najpierw
wzywa do „pamięci” o wielkim dzie-
le Bożym, jakim jest stworzenie
świata. Pamięć powinna być wypeł-
niona religijnym przeżyciem, a więc
wdzięcznością dziecka Bożego wo-
bec Boga Stwórcy i Ojca.

Niedziela jest dniem Zmar-
twychwstałego Chrystusa i daru
Ducha Św. Papież określa ją jako
dzień nowego stworzenia i zapo-
wiedź wieczności. Jest to dzień
wiary.

Sercem niedzieli jest zgroma-
dzenie eucharystyczne – czyli Msza
św. Jest to dzień Kościoła, dzień lu-
du pielgrzymującego. Dzień nadziei,
w którym istotnym wydarzeniem
jest Uczta Słowa Bożego i Ciała
Chrystusa, oraz braterskie spotka-
nie wiernych. Kodeks Prawa Ko-
ścielnego stanowi, że „w niedziele
oraz inne dni świąteczne nakazane,
wierni są zobowiązani uczestniczyć
we Mszy św.” (kan. 1248). Wierzący
zatem winni sobie uświadomić, jak
kluczowe znaczenie dla życia wiary
ma zgromadzenie niedzielne, pod-
czas którego razem z braćmi świę-
tujemy potęgę Chrystusa. Biskupi

2



natomiast powinni dołożyć starań,
aby wszyscy wierni „uznali, świę-
towali i obchodzili niedzielę” jako
prawdziwy Dzień Pana, w którym
Kościół gromadzi się na Eucha-
rystii, uświęcając niedzielę przez
modlitwę, dzieła miłosierdzia i po-
wstrzymanie się od niekoniecznej
pracy (por. „Dies Domini”).

Niedziela to dzień radości i od-
poczynku, a zarazem otwarcie się
na bycie we wspólnocie z „braćmi”.
Uwypukla się w tym dniu więzy
rodzinne przez uroczysty posiłek
przy wspólnym stole, symbolizują-
cym ołtarz Pana. To dzień religijnej
lektury, wspólnej przechadzki, od-
wiedzin bliskich czy też chorych
i samotnych naszych sąsiadów, by
zanieść im słowo pociechy i pokrze-
pienia.

Dziesięć sposobów świętowania
niedzieli:
1. Rozpoczynaj niedzielę w sobotę

wieczorem, zapoznając się z tek-
stem liturgii Mszy św.

2. W niedzielę podziwiaj Boży
świat, wędruj po nim, przeby-
waj z innymi.

3. Przeżywaj Eucharystię jako
„słońce nadzieli”, bo wszystko
zawdzięczasz Bogu i Jego miło-
ści.

4. Przyjmij innych, którzy Cię od-
wiedzą i ty odwiedzaj „braci”.

5. Znajdź czas na uwielbienie,
śpiew, czytanie religijnej pra-
sy. Spraw radość przynajmniej
jednemu człowiekowi.

6. Pozostaw na boku wszelkie spory
i kłótnie w tym dniu.

7. Troszcz się o wspólnotę miłości
rodzinnej, sąsiedzką.

8. Znajdź czas dla własnej duszy.
9. Liturgia dobrze przeżywana i Bo-

że błogosławieństwo, to wsparcie
na cały tydzień, który Cię czeka.

10. Dobrze zagospodaruj czas nie-
dzielny.

Obowiązek świętowania
Katechizm Kościoła Katolickie-

go podkreśla: „Uczestniczyć we
Mszy św. w niedzielę i święta i po-
wstrzymywać się od prac nieko-
niecznych”.

Dzień ten stanowi samo cen-
trum chrześcijańskiego życia. Jan
Paweł II przez cały czas swego pon-
tyfikatu powtarzał: „Nie lękajcie
się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Nie lękajcie się ofiarować swoje-
go czasu Chrystusowi. Otwórzmy
Chrystusowi nasz czas niedzielny,
aby On go mógł zagospodarować.

Konstytucja soborowa o Liturgii
(nr 106) przypomina, że w „dniu
Pańskim” wierni powinni się scho-
dzić razem do słuchania słowa Bo-
żego i uczestniczenia w Eucharystii,
tak wspominać mękę i zmartwych-
wstanie Chrystusa i składać Mu
dziękczynienie, że nas odrodził do
życia w chwale.

Dla wyznawcy Chrystusa naj-
lepszą chwilą jest ta, kiedy może
powiedzieć: „idę na Eucharystię nie-
dzielną, ponieważ kocham niedzie-
lę. Idę, bo nie chcę innych pozbawić
mojej obecności, mojej modlitwy.
Idę, by uwielbić Boga, by wzbogacić
swoje człowieczeństwo. Idę bo bez
niedzieli, bez Mszy św. nie mogę
żyć!”

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2007

1 kwietnia: Niedziela Palmowa

Iz 50,4–7

Flp 2,6–11

Łk 22,14–23,56

„Czemu odwiązujecie oślę?” Od-
powiedzieli: „Pan go potrzebuje”.
I przyprowadzili je do Jezusa, a za-
rzuciwszy na nie swe płaszcze, wsa-
dzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali
swe płaszcze na drodze. Zbliżał się
już do zboczy Góry Oliwnej, kie-
dy całe mnóstwo uczniów poczęło
wielbić radośnie Boga za wszyst-
kie cuda, które widzieli. I wołali
głośno: „Błogosławiony Król, który
przychodzi w imię Pańskie. Pokój
w niebie i chwała na wysokościach”
(Łk 19,33–38).

Żydzi znali dwa proroctwa bi-
blijne o Mesjaszu-Synu Człowie-
czym: proroctwo Izajasza i proroc-
two Daniela. Izajasz ukazuje obraz
Jezusa-Syna Człowieczego opusz-
czonego, wzgardzonego, konającego
za grzeszników, a Daniel ukazuje
Syna Człowieczego tryumfującego,
wjeżdżającego do Jerozolimy z or-
szakiem w blasku chwały przy woj-
sku niebieskim. Jezus chciał poka-
zać, że za Jego życia objawiły się
i sprawdziły te dwa obrazy. Był
i cierpiącym Mesjaszem z proroc-
twa Izajasza, i dwukrotnie (pierw-
szy raz na Górze Przemienienia)
pokazał swą chwałę za życia.

Dla tych, którzy nie rozumieją
chrześcijaństwa, obraz Jezusa cier-
piącego i tryumfującego to dwa ob-
razy przeciwstawne, jak noc i dzień.
Tymczasem paradoksem chrześci-
jaństwa jest to, że oba obrazy nie
wykluczają się, bo ten, kto cierpi
z miłości do Boga, jest jednocześnie
i cierpiący, i chwalebny. Jezus nie
zabrał nam cierpienia z ziemi, ale
pozwolił przemienić je od środka.
Jeśli trwamy przy Panu Bogu, kiedy
jest nam trudno, wtedy chodzą przy
nas aniołowie z palmami w ręku,
chociaż nam się wydaje, że nic nam
się nie udało.

8 kwietnia: Wielkanoc

Dz 10,34a.37–43

Kol 3,1–4

albo 1 Kor 5,6b-8

J 20,1–9

(Łk 24,13–35)

A pierwszego dnia po szabacie, wcze-

snym rankiem, gdy jeszcze było

ciemno, Maria Magdalena udała

się do grobu i zobaczyła kamień

odsunięty od grobu. Pobiegła więc

i przybyła do Szymona Piotra i do

drugiego ucznia, którego Jezus ko-

chał, i rzekła do nich: „Zabrano

Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go

położono” (J 20,1–2).
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Każdy z nas musi prędzej czy
później umrzeć. Wiara uczy, że prze-
chodzimy przez śmierć jak przez
bramę do innego życia. Przesta-
ją być ważne pieniądze, ziemskie
powodzenia. Zmartwychwstanie Je-
zusa nadaje sens ludzkiemu cier-
pieniu i ludzkiej śmierci. Cierpienie
i śmierć, to z czym nie umiemy
się pogodzić, może być drogą do
tryumfu. Święty Paweł powiedział,
że radość Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, jest naszą mocą.

Czym jest nasza prawdziwa
moc? Mocą jest przeżycie radości
Jezusa, która jest ufnością, poło-
żoną w Bogu i miłością, która się
nie kończy, choć wydaje nam się, że
świat się popsuł i zdziczał.

15 kwietnia: 2. Niedziela
Wielkanocna, Święto
Miłosierdzia Bożego

Dz 5,12–16

Ap 1,9–11a.12–13.17–19

J 20,19–31

Następnie rzekł do Tomasza: „Pod-

nieś tutaj swój palec i zobacz moje

ręce. Podnieś rękę i włóż (ją) do

mego boku, i nie bądź niedowiar-

kiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu

odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”

(J 20,27–28).

Na obrazach malują Jezusa za-
wsze surowego i smutnego. Na-
wet na Boże Narodzenie ma twarz
smutnego dziecka, chociaż anioło-
wie śpiewają jak na weselu, pa-
stuszkowie idą na piechotę, ale

z radości chcieliby fruwać, zwierzę-
ta, bydlęta klękają, a najpoważniej
i najzabawniej czyni to wół. Także
na Wielkanoc, kiedy Jezus już zmar-
twychwstał i przeszedł na słoneczną
stronę, malują Go smutnego.

Pamiętam taki obraz: Jezus roz-
mawia z Tomaszem, a wokół nich
wszyscy są tak bardzo poważni, że
aż smutni. Tymczasem to spotkanie
i rozmowa były chyba w pełni wza-
jemnej radości. Można z powagą,
tonem niemal obrażonym, przeczy-
tać: Włóż palec do mego boku, ale
można te słowa przeczytać tonem
serdecznym, uśmiechniętym: Jak
ty, Tomaszu, teraz wyglądasz? By-
łeś tak uparty, jak kozioł, trzymałeś
się swojej niewiary, a przecież Ja je-
stem! Za moją świętą naukę chcesz
Mnie dotykać paluchem?! Obrażo-
ny zamyka się i wcale nie wychodzi,
tymczasem Jezus sam wychodzi na
spotkanie tego, który ma trudności
w wierze. Przychodzi do marno-
trawnego, niedobrego syna i ma
minę ojca, podchodzącego z prezen-
tami, sandałami, płaszczem, sygne-
tem i cielęciną na kolację.

22 kwietnia: 3. Niedziela
Wielkanocna

Dz 5,27b–32.40b–41

Ap 5,11–14

J 21,1–19 (21,1–14)

„Zarzućcie sieć po prawej stronie

łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc

i z powodu mnóstwa ryb nie mogli

jej wyciągnąć (J 21,6).
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Bezsenna noc Apostołów zakoń-
czona cudem. Wiele osób nie może
spać, narzeka na bezsenność. Kiedy
nasza bezsenna noc może stać się
cudem? Wtedy, kiedy pomyślimy,
że nie tylko my nie możemy spać.
Tysiące ludzi nie śpi na ostrych
dyżurach, po ciężkich operacjach,
na nocnych zmianach. Bezsenność,
która wydaje nam się zmorą, może
być podaniem ręki wielu nieśpiącym
ludziom. Może nawet stać się łaską,
jeżeli myśląc o innych, zaczniemy
się modlić.

„To jest Pan!” (J 21,7).
Na pewno zdarza się, że spotyka

nas – słusznie czy niesłusznie – nie-
jedna przykrość, krzywda, bolesna
obojętność, złość. Ile wtedy wzbiera
w nas gniewu przeciwko tym, któ-
rzy nas poranili! Ile smutku i żalu
sączy się jak krew. Właśnie wte-
dy spróbujmy sobie powiedzieć jak
święty Jan: „To jest Pan!”

Nie sądźmy ludzi – Bóg ich
osądzi. Ale pamiętajmy, że to Jezus
nas doświadcza, wystawia na próbę.
Trzeba przyjąć ten ból nie dlatego,
że mam cierpieć, ale dlatego, że
mam być wierny Jezusowi.

29 kwietnia: 4. Niedziela
Wielkanocna

Dz 13,14.43–52

Ap 7,9.14b–17

J 10,27–30

Moje owce słuchają mego głosu,
a Ja znam je (J 10,27).

Dlaczego tłumaczymy, że jeste-
śmy słabi, chorzy, że źle się czujemy,

że nie możemy siebie udźwignąć?
Bo za dużo myślimy o swoim ciele,
o chorobach, słabości. Gdybyśmy
tak dużo nie rozmyślali o tym
wszystkim, znaleźlibyśmy czas dla
Pana Boga. To my sami zatykamy
sobie uszy na głos Pana Boga, to
my sami sobie przeszkadzamy Go
słyszeć. Kiedy chcemy, by do nas
przemówił, możemy usłyszeć nawet
to, czego nikt nie słyszy. I powtó-
rzyć sobie i innym to, co On powie.
Jeżeli nie chcemy Go słuchać, słuch
nam się pogarsza. Powoli głuchnie-
my i możemy zupełnie ogłuchnąć.
Tak niewiele życia mam przed sobą.
Co z nim robię, jak żyję?

I nikt nie może ich wyrwać

z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno

jesteśmy (J 10,29–30).

Wydaje się, że jest wielu „po-
wyrywanych” z ręki Pasterza. Nie-
którzy od razu zostali wyrwani
z gwałtem i hałasem, inni poma-
lutku, włosek po włosku. Najpierw
niteczka, potem cała owieczka. Jak
często jednak ci, którzy zostali wy-
rwani przez modę, koniunkturę,
nową ideologię, nagle wracają do
Jezusa i merdają przed Nim ogon-
kiem. Jak często wydaje nam się,
że może nas oddalić od Boga zmę-
czenie, bezsenność, wyczerpująca
praca, choroba, cierpienie, humory,
nastroje. Denerwujemy się, że nie
umiemy się modlić, że zgubiliśmy
Pana Boga. Ile jest spokoju w sło-
wach Pana Jezusa. Byle trzymać się
ręki Jezusa, która jest ręką Ojca.

Ks. Jan Twardowski
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Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! (1 Kor 1,26)

ZAPROSZENIE
NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 31 MARCA DO 4 KWIETNIA 2007

Sobota 31 marca – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom pierwszokomunijnym

Niedziela 1 kwietnia
7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
15.00 Droga krzyżowa ulicami parafii; po powrocie – „Gorzkie żale”
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa dla ojców i matek
19.30 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Poniedziałek 2 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum; adoracja Najświętszego Sakramentu

„Przypatrzcie się powołaniu waszemu”; akademia papieska w gimnazjum
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków

oraz Msza św.
12.30 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum
17.00 W Czerniewie Msza św. z kazaniem w rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II

(uroczystość gminno-parafialna)
19.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
20.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Wtorek 3 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum; Droga krzyżowa przygotowująca

do spowiedzi św.; refleksja wielkopostna „Kim jest dla mnie Chrystus?”
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków

oraz Msza św.
12.30 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum
17.00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Środa 4 kwietnia – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30; na wszystkich Mszach św.
błogosławieństwo z odpustem zupełnym; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.

11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci
14.00 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św.
16.00 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Wielki Czwartek 5 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek 6 kwietnia – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota 7 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 22.00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym – godz. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00; w wioskach – Ełganowo, godz. 9.30; Czerniewo, godz. 10.00; Kleszczewo w Klubie
Rolnika, godz. 9.30; Kleszczewo u państwa Ogórków, godz. 10.00;



KWIECIEŃ W NASZEJ PARAFII

Wielkopostne rekolekcje dla do-
rosłych, młodzieży i dzieci od soboty,
31 marca do Wielkiej Środy popro-
wadzi ojciec Aleksander Szczukiecki
– karmelita bosy z Gorzędzieja.

W Niedzielę Palmową o godzinie
15.00 odbędzie się Droga Krzyżowa
ulicami naszej wioski. Trasa będzie
wiodła od kościoła do kaplicy Miło-
sierdzia Bożego. Zapraszam wszyst-
kich parafian do udziału w przeżyciu
modlitewnym.

II Rocznica śmierci Sługi Bożego
Jana Pawła II

W poniedziałek, 2 kwietnia przy-
pada druga rocznica odejścia do
„Domu Ojca” Sługi Bożego Jana
Pawła II. W tym dniu o godz. 17.00
w kościele w Czerniewie odbędzie
się centralna uroczystość organizo-
wana przez samorząd gminy Trąbki
Wielkie i parafię. Jest to zarazem
druga rocznica konsekracji kościoła
Miłosierdzia Bożego w Czerniewie,
dokonanej przez ks. arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego metropoli-
tę gdańskiego. Gdy przed dwoma
laty uczestniczyliśmy w specjal-
nym nabożeństwie odprawianym
za zmarłego papieża Jana Pawła
II, podjęliśmy wspólnie z samorzą-
dem gminnym postanowienie, by
co roku w rocznicę śmierci Papie-
ża odbyło się specjalne nabożeń-
stwo dla uczczenia Wielkiego Roda-
ka z udziałem mieszkańców naszej
gminy.

W tym roku po raz trzeci jest or-
ganizowana ta uroczystość w Czer-
niewie. Serdecznie zapraszam do
wzięcia udziału w tej „papieskiej”
Mszy św. władze samorządowe na-
szej gminy, dyrektorów i nauczycieli
szkół, wraz z uczniami, lekarzy, pie-
lęgniarzy, sołtysów, rzemieślników,
służbę liturgiczną, straż pożarną.
Proszę, by szkoły i strażacy uczest-
niczyli ze sztandarami.

Ojcu św. zawdzięczamy przecież
koronację Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej, więc i naszą
parafię w jakiś wymierny sposób
objęła Jego papieska posługa. Przy-
bądźmy wszyscy na tę wyjątkową
uroczystość. Dowóz i odwóz auto-
karami jest zapewniony.

Odpust Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie

W niedzielę po Wielkanocy ob-
chodzone jest święto Miłosierdzia
Bożego zgodnie z wolą Pana Jezusa
przekazaną św. Faustynie.

Ponieważ Kościół w Czerniewie
jest pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego, więc przypada w nim uro-
czystość odpustowa.

Suma odpustowa z procesją zo-
stanie odprawiona o godz. 12.30.
Uczestnicy uroczystości mogą zy-
skać odpust zupełny. Zapraszam
parafian do licznego udziału. Zapra-
szam też do udziału w pielgrzym-
ce pieszej, która wyruszy z Trąbek
Wielkich (od plebanii) o godz. 11.15.
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Pielgrzymka do Sanktuarium
Maryjnego w Oborach

W piątek 20 kwietnia planowa-
na jest jednodniowa pielgrzymka do
sanktuarium wyjątkowej modlitwy
w Oborach, obsługiwanego przez
oo. karmelitów. Wyjazd sprzed Do-
mu Pielgrzyma będzie o godz. 6.00
rano w piątek, 20 kwietnia. Koszt
pielgrzymki wynosi 25 złotych, do-
datkowo za 12 zł można zamówić
dwudaniowy obiad. Zachęcam dro-
gich Parafian do udziału.

Niedziela 22 kwietnia

W tym dniu archidiecezja nasza
obchodzi odpust ku czci św. Wojcie-
cha patrona Polski i patrona naszej

archidiecezji. Centralna uroczystość
będzie miała miejsce w Gdańsku Św.
Wojciechu.

Tego samego dnia w naszej pa-
rafii odbędzie się spotkanie zapro-
szonych rodzin po drugiej Mszy św.
o godz. 12.00. Zostanie im przy-
bliżona idea wspólnoty Domowego
Kościoła rodzin, z przekazaniem
świadectwa przez rodziny, które do
tej wspólnoty już należą. Z upoważ-
nienia ks. arcybiskupa moderato-
rem achidiecezjalnym jest nasz ks.
kanonik Adam Kroll.

Zapraszamy do licznego udziału,
celem zapoznania się z duchowością
tego Ruchu.

Ks. Edward Szymański

REKOLEKCYJNE ZAMYŚLENIE

W dniach 9–25 lutego 2007 r.
w Sanktuarium Matki Boskiej
Trąbkowskiej, odbyły się rekolek-
cje dla małżeństw – Oaza Nowego
Życia Pierwszego Stopnia.

Do Sanktuarium przybyło 17
małżeństw wraz z dziećmi z róż-
nych stron Polski: Skierniewic,
Zielonki k. Warszawy, Milanów-
ka, Krotoszyna, Nakła oraz ar-
chidiecezji gdańskiej. Były rów-
nież 3 małżeństwa, które wraz
z kapłanem-moderatorem, prowa-
dziły te rekolekcje.

Podstawowa praca formacyjna
na rekolekcjach oparta jest na
modlitwie wspólnotowej (Jutrznia)
i indywidualnej (Namiot Spotka-
nia), konferencjach (szkoła życia

i szkoła modlitwy), rozmowach
ewangelicznych (praca w grupach),
szczytem każdego dnia była Eucha-
rystia. Dzień kończyliśmy pogod-
nym wieczorem, a w tajemnicach
bolesnych – wspólnymi rozmowami
na ważne tematy.

W piątym dniu oazy rekolekcyj-
nej każdy z uczestników przyjmuje
osobiście Jezusa Chrystusa jako Pa-
na i Zbawiciela. Jest to olbrzymie
przeżycie, kiedy bardzo świadomie,
z głęboką wiarą, przyjmując Jezu-
sa Eucharystycznego, wyznaję „Pan
mój i Bóg mój!”.

W dziesiątym dniu rekolekcji na-
stępuje odnowienienie przyrzeczeń
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chrztu św. Powrót do zobowiązań
wypływających z chrztu jest poprze-
dzony odkryciem działania Ducha
św. oraz odkryciem wymagań życia
według Ducha. Punktem szczyto-
wym jest celebracja sakramentu
pojednania, która jest przygotowa-
niem do przeżycia Dnia Wspólnoty.

Pomimo zimowej aury, w Dniu
Wspólnoty, przed południem zwie-
dzaliśmy Gdańsk – przepiękną Sta-
rówkę, stare, zabytkowe kościoły,
Pocztę Polską oraz Trzy Krzyże.
Odbył się również spacer po plaży
oraz pokłoniliśmy się Pani Ma-
temblewskiej. Wieczorem odwiedzi-
ło nas grono przyjaciół z Domowego
Kościoła. Było dużo radości.

Rekolekcje zakończyły się w so-
botę, 25 lutego uroczystą agapą
i pogodnym wieczorem – wypełnio-
nym śpiewem i humorem.

Uczestnicy rekolekcji, ubogace-
ni nowym doświadczeniem wspól-
noty, odkryciem Kościoła, z dobrymi
pragnieniami, powrócili do swoich
parafii, aby dawać świadectwo.

Ks. Adam Kroll, moderator

Świadectwa

Chciałabym napisać o dwóch
moich przeżyciach podczas reko-
lekcji Domowego Kościoła – Oazy
Nowego Życia Pierwszego Stopnia
w Trąbkach Wielkich (luty 2007).

Pierwsze z nich to uwierze-
nie Panu Bogu. Uwierzenie, że
Jego obietnice zawarte w Piśmie
Świętym odnoszą się również do
mnie, a nie jak sobie wmówiłam,

do wszystkich innych, prócz mnie.
Uwierzyłam, że jeśli wzywam na
modlitwie Ducha Świętego, to On
przychodzi, niezależnie od tego, co
mi się wydaje; uwierzyłam, że je-
śli proszę Pana Boga, to On mnie
wysłuchuje. Dla mnie to zupełna
zmiana myślenia.

Drugie przeżycie związane jest
z byciem we wspólnocie. Bardzo
umocniła się moja wiara, gdy pa-
trzyłam na innych ludzi. I nie
chodzi mi o ich mówienie o wierze
podczas różnych „oficjalnych” spo-
tkań, ale o świadectwo ich życia,
np.: gdy widziałam kogoś modlące-
go się w wolnej chwili, we wspólnie
odmawianej Koronce z sąsiadami
„zza ściany”, gdy ktoś „mimocho-
dem”, przy herbatce, wspominał
o swoich doświadczeniach religij-
nych. Pan Bóg działa wspaniałe
rzeczy w naszym, zwykłym, co-
dziennym życiu.

Za te i inne łaski CHWAŁA
PANU! Z Bogiem,

Maria K.

***
Na tych rekolekcjach dokonał

się duży krok w kierunku Jezu-
sa. Duch Św. sprawił, że dokonała
się w nas przemiana z człowie-
ka cielesnego na duchowego. Całe
nasze życie zawierzyliśmy w cało-
ści, naszemu Panu i Zbawicielowi,
aby nami i naszym postępowaniem
kierował każdego dnia.

Podczas dialogu małżeńskiego
zauważyliśmy, że Duch Św. przy-
czynił się do lepszego i bardziej
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owocnego przeżycia tego czasu. Po-
stanowiliśmy, że wszystko, co bę-
dziemy czynić, zawsze będziemy
zawierzać Duchowi Św.

W czasie trwania rekolekcji bar-
dzo zbliżyliśmy się do Jezusa. Na-
szym pragnieniem tych rekolekcji

jest, aby trwać mocno przy Nim,
czy to w domu, czy w czasie wyko-
nywania różnych obowiązków.

Justyna i Tadeusz

oprac. ks. Adam Kroll

Małżonkowie są posłani - otrzymują światło Chrystusa
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OŁTARZ WITA STWOSZA

Zewnętrzna strona (zamkniętego) ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim
w Krakowie
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Turysta, oglądający kościół Ma-
riacki w Krakowie, tylko przez
chwilę zatrzymuje się przed ołta-
rzem głównym. W tym czasie otacza
go tłum podobnych mu „gapiów”,
a przewodnicy przekrzykujący się
w różnych językach wyjaśniają arty-
styczną i teologiczną wymowę dzie-
ła. W tym tłumie i hałasie trudno
się skupić, a cóż dopiero pomy-
śleć i spokojnie przeanalizować dzie-
ło. Wieczny pośpiech współczesnego
człowieka uniemożliwia mu głębsze
zastanowienie, refleksję. Bo prze-
cież za chwilę oczekują inne atrak-
cje Krakowa i trzeba to wszystko
w nieustannym pośpiechu, zerkając
nerwowo na zegarek, „zaliczyć”.

Szafa centralnego poliptyku oł-
tarza Wita Stwosza ma wymiary
wielkiej skrzyni, jest wysoka na
725 cm, a szeroka na 534 cm. Sce-
na główna została umieszczona jak
w bramie. Symbolizuje ona przeni-
kanie się świata realnego i poza-
ziemskiego. Bramę otacza taneczny
korowód 12 proroków. Przyjęli oni
dziwaczne pozy i noszą niezwykłe
stroje. Te niewielkie figurki artysta
ustawił od pozycji pionowej przez
pochyłą, aż do poziomej. Prawa gra-
witacji tu zapewne nie obowiązują.
Ta niezwykła galeria postaci jest dla
spieszącego się turysty niemal nie-
dostrzegalna. Figury giną w ogromie
ołtarza. Precyzja wykonania i zróż-
nicowanie głów, gestów, szat, całych
postaci jest dowodem rzetelności au-
tora i próbą uchwycenia różnorod-
nych stanów emocjonalnych, które
reprezentują prorocy. Prawdopodob-
nie te zazwyczaj niedostrzegane fi-
gury starotestamentowych wizjone-
rów stanowiły w zamyśle rzeźbiarza

łącznik między „dawnymi i nowymi
laty”. Prorocy Starego Testamentu
otaczają dramatyczną scenę z No-
wego Testamentu – to widomy znak
łączności między Starym, a No-
wym Zakonem. Ta brama niebios
rozdziela i łączy różne czasy, róż-
ne rzeczywistości i epoki. Zakłada
niepodzielność czasu rzeczywistego
i wiecznego, równocześnie jest do-
wodem przenikania się zamysłów
Stwórcy.

Co przedstawia scena główna?
Zaśnięcie czy Wniebowzięcie Matki
Boga? W początkach średniowie-
cza w wizjach malarskich Chrystus
przyjmował i zabierał do nieba tylko
duszę swej Matki, malowaną jako
małą postać lub medalionowy wize-
runek. U schyłku średniowiecza ta
scena wyglądała już zgoła inaczej.
Maryja cieleśnie jest wniebowzięta
i cieleśnie łączy się ze swym Synem.
W tych wizjach apostołowie otacza-
ją pusty grób, z którego wyrastają
kwiaty, a Matka i Syn górują już
w błękicie nieba. Stwosz oba wątki
Zaśnięcia i Wniebowzięcia połączył
w jednorodną i całkowicie zamknię-
tą kompozycję. Maryja jest główną
postacią rozgrywającego się przed
naszymi oczami dramatu. Drobna,
delikatna niewiasta w postaci półklę-
czącej, podtrzymywana przez apo-
stoła oddaje ostatnie tchnienie na
ziemi. Z jej twarzy nie można wyczy-
tać żadnego dramatu. Łagodna, spo-
kojna, dziwnie składa ręce. Postać
mówi nam raczej o wypełnieniu się
misji, którą przyjęła wypowiadając
słowa: „Oto ja Służebnica Pańska”.
Matka Stworzyciela łagodnie osuwa
się, podtrzymywana przez ucznia.
Jest nim prawdopodobnie św. Jakub

13



Starszy, apostoł Hiszpanii, symbo-
lizujący zachodni zasięg Chrześci-
jaństwa. Apostoł Jakub prawie nie
patrzy na to, co się dzieje, jest raczej
zamyślony, bardziej myśli niż obser-
wuje. Jest chyba zaskoczony tym,
co się dzieje, dopiero zbiera my-
śli, nie potrafi tego dramatu jeszcze
ocenić. Uczeń Chrystusa, na prawo
od Matki Boskiej, to św. Jan, a na
lewo św. Piotr. Pierwszy biskup Rzy-
mu trzyma w ręku otwartą książkę,
z której czyta modlitwę za umiera-
jących. Po prawej stronie widzimy
św. Andrzeja, który jako apostoł Sło-
wian symbolizuje wschodni zasięg
Chrześcijaństwa. Tylko 5 aposto-
łów wyrzeźbionych zostało w pełnej
postaci. Olbrzymie rzeźby ponad na-
turalnej wielkości mierzą około 280
cm. Pozostałe postacie przedstawio-
ne zostały w formie popiersi lub
samych głów. Wyłaniają się spoza
pierwszego szeregu, ale nie stanowią
tylko tła. We wszystkich postaciach
zdumiewa realizm głów. Rzeźbiarz
musiał starannie dobrać i zróżnico-
wać osoby, które w XV – wiecznym
Krakowie były dla niego modela-
mi. Podziwiamy wręcz anatomiczną
wierność rąk i nóg. Lekarze, przy-
glądając się tym detalom, twierdzą,
że z dużym prawdopodobieństwem
można stwierdzić, na jakie scho-
rzenia cierpieli pozujący statyści.
Największe wrażenie robią jednak
skłębione, targane wiatrem rozwi-
chrzone szaty. Trzech apostołów po
prawej stronie nie zauważa tego, co
się dzieje w ich pobliżu. Wzrok kieru-
ją ku górze. Co przykuwa ich uwagę?
W górnej części symbolicznej bra-
my Chrystus przyjmuje swą Matkę,
postacie są już znacznie mniejsze.

W przestworzach, wśród promieni
otoczeni są przez skrzydlate anioły.
Nad ich głowami unosi się ostrołu-
kowy, strzelisty pełen skomplikowa-
nych detali baldachim. Wysublimo-
wane, delikatne niebo przedstawio-
ne zostało tu za pomocą falujących
łuków i prostych, smukłych iglic.
Baldachim w starożytności był sym-
bolem i atrybutem królewskości,
a w głębszym znaczeniu boskości.
To już nie Syn i Matka, a Bóg i Mat-
ka Kościoła. Zwieńczenie ołtarza
przedstawia scenę koronacji Maryi.
Chrystus nakłada koronę w obecno-
ści Boga Ojca, a nad nimi unosi się
gołębica, symbol Ducha Świętego.
Po obu bokach baldachimu anioło-
wie z instrumentami, a przy nich,
pod osobnym sklepieniem, patroni
Polski – św. Wojciech i św. Stanisław.
Matka Boska staje się symbolicz-
nie Królową Korony Polskiej. Za
tą sceną oglądający dostrzega trzy
oryginalne średniowieczne witraże,
jedyne, jakie ocalały w świątyni.

Wielkość dzieła polega nie tylko
na głębi teologicznej, jaką zawarł
w lipowym drewnie rzeźbiarz. Oł-
tarz miał budzić zachwyt i prze-
mawiać do rozumu i duszy. Kto
widział to dzieło i mógł je oglądać
bez pośpiechu, zapamięta wspaniałą
galerię postaci, realistyczne twarze,
nabrzmiałe żyłami nogi apostołów,
splątane dłonie, rozwiane wiatrem,
skłębione fryzury i brody. Niektórzy
twierdzą, że są tu najpiękniejsze ręce
w sztuce polskiej. Maryja, osuwając
się, składa je jakby do modlitwy, ale
nie zdąży już ich złączyć.

Mariusz Paradecki
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DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM

W niedzielę 4 marca 2007 r. w au-
li Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Trąbkach Wielkich
odbył się koncert okolicznościowy
z okazji Święta Patrona Szkoły.
Koncert rozpoczął się od Sonaty
f-moll „Apassionata” cz. I Ludwika
van Beethovena. Podczas koncertu
młody artysta Maciej Gański za-
grał również Poloneza A-dur op. 40
nr 1 Fryderyka Chopina, Etiudę
S-dur „Eroica” Franciszka Liszta,
III Sonatę Fortepianową Sergiusza
Prokofiewa, „Bolero del domini”
J.M. Thomasa oraz „Śmierć Izoldy”
z opery „Tristan i Izolda” Ryszarda
Wagnera, w interpretacji Francisz-
ka Liszta. Publiczność nagrodziła
muzyka owacyjnymi oklaskami i z
przyjemnością wysłuchała bisów. Po
koncercie można było porozmawiać
o muzyce przy kawie i cieście.

W poniedziałek 5 marca także
w szkole świętowano Dzień Patro-
na, obchodzony zawsze w imieniny
Kazimierza Jagiellończyka. Obcho-
dy rozpoczął dyrektor szkoły, który
krótko przybliżył postać króla i zna-
czenie dynastii Jagiellonów. Wszy-
scy obejrzeli też fragmenty filmów
z pogrzebu Kazimierza Jagielloń-
czyka. Następnie zaprezentowano
polską literaturę średniowieczną.
Do Dnia Patrona przygotowały się
wszystkie klasy. Reprezentanci klas
brali udział w konkursie wiedzy
o patronie, przygotowywali plakat
i scenkę obyczajową, przedstawiają-
cą średniowieczne obyczaje polskie.
Była to szczególna lekcja historii.

Dorota Niewiadomska

BIERZMOWANIE W OCZACH UCZNIÓW
GIMNAZJUM W TRĄBKACH WIELKICH

Dzień, w którym zostałam bierz-
mowana, był dla mnie wyjątkowy.
Dokonałam w sobie duchowej prze-
miany i otrzymałam znamię rycer-
stwa Chrystusowego. Od momentu,
gdy ks. Biskup Ryszard Kasyna
namaścił św. olejem na moim czo-
le, stałam się dojrzałym świadkiem
Chrystusa.

Ludmiła Kołek

Bierzmowanie było dla mnie
czymś ważnym i szczególnym. Po-

czątkowo bardzo się bałam, ale kie-
dy spojrzałam na biskupa, wszystko
wydało mi się proste i w pełni
mogłam cieszyć się tą chwilą.

Jagoda Kantak

Uroczystość bierzmowania wy-
warła na mnie niesamowite wra-
żenie. Nie dość, że był to kolejny
przyjęty przeze mnie sakrament,
który zostawił ślad na mojej duszy,
to jeszcze Jego Ekscelencja Ksiądz
Biskup Ryszard Kasyna powiedział
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do nas piękne kazanie, które da-
ło mi wiele do myślenia i którego
słuchałam z wielką uwagą.

Agnieszka Kopeć

Uważam, że bierzmowanie było
jedną z najważniejszych uroczysto-
ści w naszym życiu. Dla mnie bierz-

mowanie było ważne, tym bardziej,
że musiałem się do niego długo
przygotowywać. Wszyscy byli pełni
radości, idąc tego dnia do kościoła.

Norbert Neumann

zebrała Dorota Niewiadomska

Bierzmowanie w Trąbkach Wielkich, procesja z darami
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Ks. biskup Ryszard Kasyna udziela sakramentu bierzmowania Mateuszowi
Salewskiemu

KRONIKA
nie tylko parafialna

Wiadomości strażackie

Zarząd Gminny ZOSP w Trąb-
kach Wielkich dziękuje następu-
jącym druhom i druhnom za udział
w akcji „Dar krwi”, która odbyła się
25 listopada 2006 r.: Beata Zającz-
kowska, Marcin Butowski, Szymon

Jasiński, Krzysztof Jaszczyk, Lech
Leśniewski, Mirosław Megger, Piotr
Niedźwiecki, Wojciech Surma, Ma-
rek Surma, Adam Surma, Tomasz
Zajączkowski.

Zapraszamy wszystkich chętnych
do udziału w kolejnej akcji „Dar
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krwi”, która odbędzie się 28 kwiet-
nia 2007 r. w godz. 8 – 11 przy re-
mizie OSP w Trąbkach Wielkich
(będzie ambulans). Zapisy prosimy
zgłaszać do druhów Jana Kosińskie-
go lub Andrzeja Surmy.

Jan Kosiński

***
9 marca w kościele w Trąbkach
Wielkich odbyła się uroczystość
bierzmowania. Do sakramentu, któ-
rego udzielił ks. Bp Ryszard Kasy-
na, przystąpiło 151 uczniów drugich
i trzecich klas gimnazjalnych z pa-
rafii Trąbki Wielkie i Kłodawa.

***
Trwają prace modernizacyjne w tzw.
starej części budynku Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich. W pomieszczeniach po ap-
tece powstaną gabinety lekarski
i zabiegowy oraz punkt rejestra-
cji z szatnią. Istniejące gabinety
(stomatologiczny, dla dzieci oraz za-
biegowy) zostaną dostosowane do
aktualnych wymogów. Powiększo-
na zostanie poczekalnia, sanitaria-
ty będą przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, a dla persone-
lu powstanie wygodny pokój so-
cjalny z niezależnym wyjściem na
zewnątrz budynku i oddzielnym sa-
nitariatem. Dla sprzątaczki zostanie
urządzone specjalne pomieszczenie
na sprzęt i środki czystości. Ze
ścian poczekalni znikną boazerie
ukazujące ważne wydarzenia z hi-
storii PRL. Zostanie wymieniona
praktycznie cała instalacja central-
nego ogrzewania, a także instalacja
elektryczna i oświetleniowa. Prace

powinny zakończyć się w połowie
kwietnia.

***
Po krótkiej zimowej przerwie wzno-
wione zostały roboty przy prze-
budowie kilku ulic w Trąbkach
Wielkich. Ulice: Sportowa, Pasteu-
ra, Pocztowa, Leśna oraz nowa ulica
pomiędzy remizą OSP i pawilonami
handlowymi będą miały asfaltowe
nawierzchnie, a chodniki wyłożo-
ne zostaną kostką betonową. Przy
okazji modernizacji tych ulic prze-
budowywana jest kanalizacja desz-
czowa i częściowo układana nowa
kanalizacja sanitarna. Całość prac
powinna być wykonana do końca
maja.

***
18 marca na inaugurację rundy
wiosennej rozgrywek piłkarskich IV
ligi, na boisku w Trąbkach Wielkich
zespół Orła Trąbki Wielkie przegrał
1:4 z drużyną Orlęta Półwysep Re-
da. W naszej drużynie wystąpiło po
raz pierwszy trzech ciemnoskórych
piłkarzy.

***
W bieżącym roku planowana jest
rozbudowa i modernizacja budynku
GOK w Trąbkach Wielkich. Obec-
nie przygotowywana jest dokumen-
tacja projektowa. Głównym celem
przebudowy jest dostosowanie sali
widowiskowej z zapleczem do sta-
le rosnących potrzeb i wymagań
mieszkańców. Ponadto na budynku
ma być wykonany nowy dach, po-
nieważ istniejąca konstrukcja jest
w złym stanie technicznym.

Opracował S. D.
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Trwa remont Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

Ulica Pasteura też uzyskuje nowy wygląd
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WIERSZE

Polska kroplą dzieł Bożych
Gdy chodzę łąką, miejską aleją
lasem żyjącym czy nad mierzeją
parkiem, co człowiek tylko układa
brzegiem, przy którym morze gada
sitowiem, trzciną wzdłuż mknącej rzeki
stawie, co jakby spał przez wieki
czy rynnach jezior na Pomorzu
ścieżką, co ciągnie się przy zbożu
wśród wielkich jezior na Mazurach
kamiennym szlaku, co wije w górach
dziękuję Boże żeś ziemię stworzył
i dla nas ludzi całość złożył.

Siła wyciszenia
Kto ją poczuł wie, że żyje
na swój sposób, ma swą cenę
wyciszenia ma też siłę
na modlitwę i skupienie,
Mojżesz z ludem trud jej doznał
w niej Jan Chrzciciel smak szarańczy
nasz Pan Jezus też ją poznał
przed publicznym głosem zbawczym.
Paweł przed uczniowską drogą
mknąc zawzięcie do Damaszku
choć kraina zwana srogą
nie jest pozbawiona blasku.
Każdy może się w niej znaleźć
i samego siebie poznać
rzucić życie swe na szalę
by wzmocnienia Pana doznać.

Jan Orczykowski
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RADA DUSZPASTERSKA
W niedzielę, 25 marca br. odby-

ło się pierwsze w tym roku robocze
posiedzenie Rady Parafialnej. Spo-
tkanie, jak zywkle, rozpoczęto mo-
dlitwą, po czym ksiądz proboszcz
Edward Szymański krótko nawiązał
do tematów poprzedniego posiedze-
nia. Obecne spotkanie poświęcone
było następującym sprawom:

1. Omówiono przebieg Drogi krzy-
żowej ulicami Trąbek Wielkich, która
zostanie odprawiona w Niedzielę Pal-
mową, 1 kwietnia o godz. 15.00.
Trasa tegorocznej Drogi krzyżowej
będzie zgodna z zeszłoroczną i pro-
wadzić będzie z kościoła do kaplicy
Miłosierdzia Bożego i z powrotem.
Krzyż będzie niesiony przez poszcze-
gólne stany parafii, tj. ojców, matki,
młodzież żeńską i męską, Radę Para-
fialną, nauczycieli itd.

2. Ks. prałat przedstawił infor-
mację na temat działalności para-
fialnej Caritas. Mówił m. in. o zbiór-
ce pieniężnej, a także planowanej
sprzedaży palm oraz o przeznacze-
niu zebranych środków na pomoc
potrzebującym.

3. Powrócono do sprawy budo-
wy ołtarza polowego w obrębie Drogi
krzyżowej, nad którym Rada Parafial-
na dyskutowała pod koniec ubiegłego
roku. Radny Stanisław Dziemiński
przedstawił opracowany przez siebie
projekt, który w dużej mierze wzoro-
wany jest na ołtarzu w Medjugorje.
Ks. prałat przypomniał, że zanim po-
wstał ten projekt, obejrzeliśmy kilka
ołtarzy polowych w różnych miej-
scach, ale żaden z nich nie pasował
do naszego terenu. Jeżeli uda się
nam zrealizować ten plan ołtarza po-
lowego, który został przedstawiony
przez S. Dziemińskiego, to powinien

on spełnić nasze wymagania – dodał
na zakończenie ksiądz E. Szymański.

4. Ksiądz proboszcz poinformował
zebranych o stanie remontu zakrystii,
która była zawilgocona i zagrzybiona,
oraz renowacji ołtarza głównego, któ-
rej podjęła się rodzina Kwiatkowskich
i Bednarskich z Kaczek.

5. Ksiądz nawiązał do liturgii
Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza do
adoracji Grobu Pańskiego i celebracji
Wigilii Paschalnej połączonej z proce-
sją rezurekcyjną, która, wzorem lat
ubiegłych, odbędzie się w godzinach
nocnych, z soboty na niedzielę.

6. W dalszej części ksiądz poinfor-
mował, że 2 kwietnia o godz. 17.00
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie odbędzie się uroczy-
stość religijno-patriotyczna, połączo-
na ze Mszą św., z okazji rocznicy
śmierci wielkiego Polaka Sługi Boże-
go Jana Pawła II. Organizatorem jest
samorząd gminy, który na tę uroczy-
stość zaprasza wszystkich mieszkań-
ców gminy.

7. Na zakończenie poruszono
sprawę porządku na cmentarzu,
a szczególnie harmonogram oczysz-
czania śmietników. W bieżącym ro-
ku obowiązek oczyszczania śmietnika
na cmentarzu spoczywa na sołectwie
Czerniewo-Czerniec.

W końcowej dyskusji poruszono
różne sprawy bieżące, m. in. dostęp-
ność toalet na terenie sanktuarium,
nagłośnienie na zewnątrz kościoła
oraz możliwość stworzenia chóru pa-
rafialnego.

Krótka modlitwa zakończyła ob-
rady.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2007

W okresie od 1 do 30 kwietnia jedna
Msza św. odprawiana jest jako grego-
riańska za śp. Józefa Dziemińskiego.

1. Za śp. Genowefę Sroka
(6. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Alojzego Ptacha
oraz zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin
Bednarskich i Kwiatkowskich,
godz. 1100

Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 1100

Za śp. Janinę Awiniak
(8. rocznica śmierci), godz. 1800

2. Dziękczynna w 60. rocznicę
urodzin Ireny Sławnej, godz. 800

Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 1900

3. Za śp. Jarosława i Ryszarda
Kruków, godz. 800

Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców, godz. 1800

Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 1800

4. Za śp. Józefa Bachusza, godz. 830

Za śp. Sławomira Kowitza
(Czerniewo)
Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 1800

5. Dziękczynna w 16. rocznicę
sakramentu małżeństwa Danuty
i Sławomira Kusajów

7. O zdrowie dla chorych w parafii
8. Za śp. Martę, Annę, Urszulę,

Elżbietę i Leona Kider oraz
Jadwigę Drobniewską, godz. 730

Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa Janiny
i Kazimierza Rucińskich,
godz. 1100

Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 1100

Za śp. Antoniego Rychlickiego

(1. rocznica śmierci), godz. 1800

9. Za śp. Helenę, Pawła, Gerarda
i Karola Lewandowskich,
godz. 730

Za zmarłych z rodzin Blokusów
i Zulewskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Kazimierza, Wiesława
i Grzegorza Ogórków, godz. 1100

Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 1100

Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich, godz. 1800

10. Za śp. Marię i Władysława
Knitter

11. Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 700

Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Patrycjusza
Gorzyńskiego (Czerniewo)
Za śp. Piotra Cieszyńskiego
(Czerniewo)

12. Za śp. Mariannę i Stanisława
Grallów

13. Za śp. Jadwigę i Wiktora
Radelskich oraz śp. Agnieszkę
Waszak i zmarłych z tych rodzin

14. Za śp. Waleskę i Aleksandra
Bławatów

15. Za śp. Alfonsa Macha (5. rocznica
śmierci), godz. 730

Za śp. Waldemara Paulsa,
Antoniego Gierskiego oraz Marię
Wiebe i zmarłych z tych rodzin,
godz. 1100

Za śp. Henryka Zubko
(1. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Gertrudę Dończyk oraz
Rozalię, Józefa i Franciszka
Dończyków, godz. 1230

(Czerniewo)
Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 1800

16. O wytrwanie w powołaniu
siostry Stelany i brata Walentego

17. Za śp. Ksawerę Szymańską
(40. rocznica śmierci)

18. Za śp. Adama Czeczorę

22



(3. rocznica śmierci)
19. Za śp. Danutę Dejnak
20. Za śp. Bogdana (4. rocznica

śmierci) i Czesława Gdańców
21. Za śp. Franciszka Jaszewskiego

(juniora) oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

22. Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Kowalczyków i Cesarczyków,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 30. rocznicę
sakramentu małżeństwa Teresy
i Edwarda Kaczmarków,
godz. 1100

Za śp. Metę Cymermann,
godz. 1800

23. Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich

24. Za śp. Pelagię Bławat
25. Za śp. Józefa Dziemińskiego

Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Jerzego Ptachów (Czerniewo)

26. Za śp. Teresę i Michała
Bębenków

27. O błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Jolanty Krawczyk
i Jerzego Orzechowskiego

28. O błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Urszuli Kelpin,
w 84. rocznicę urodzin

29. Dziękczynna w 7. rocznicę
sakramentu małżeństwa Joanny
i Jana Reców oraz za śp. Józefa
Tkaczyka i jego rodziców,
godz. 730

Za śp. Józefa Dziemińskiego,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Mirosława Megger,
godz. 1100

Za śp. Krystynę (1. rocznica
śmierci) i Zenona Golińskich,
godz. 1800

30. Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Magdaleny i Waldemara
Świeczkowskich oraz w 17.
urodziny Pauliny Świeczkowskiej
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

16 kwietnia: Oliwia Balcer, Weronika Stocka,
Karolina Jaszewska, Jakub Marcin Pirch

Rocznice sakramentu małżeństwa
22 kwietnia: 1 roczn. sakr. małżeństwa Stefanii i Wincentego Rusinków
24 kwietnia: 3 roczn. sakr. małżeństwa Anny i Adriana Tarnowskich
26 kwietnia: 10 roczn. sakr. małżeństwa Anety i Sławomira Krawczyków
19 kwietnia: 20 roczn. sakr. małżeństwa Elżbiety i Waldemara Wochowskich
25 kwietnia: 20 roczn. sakr. małżeństwa Ireny i Jerzego Ptachów
25 kwietnia: 20 roczn. sakr. małżeństwa Justyny i Konrada Walaszewskich
25 kwietnia: 20 roczn. sakr. małżeństwa Henryki i Jerzego Lewandowskich
25 kwietnia: 20 roczn. sakr. małżeństwa Barbary i Mirosława Mickiewiczów
17 kwietnia: 25 roczn. sakr. małżeństwa

Marii Heleny i Józefa Zbigniewa Szauerów
24 kwietnia: 25 roczn. sakr. małżeństwa Renaty i Zbigniewa Gadomskich
29 kwietnia: 25 roczn. sakr. małżeństwa Barbary i Mirosława Megger
23 kwietnia: 30 roczn. sakr. małżeństwa Teresy i Edwarda Kaczmarków
24 kwietnia: 30 roczn. sakr. małżeństwa Zofii i Andrzeja Rożków
30 kwietnia: 30 roczn. sakr. małżeństwa Haliny i Stefana Troków
30 kwietnia: 30 roczn. sakr. małżeństwa Janiny i Tadeusza Jasińskich
30 kwietnia: 30 roczn. sakr. małżeństwa Elżbiety i Edwarda Kurzawa

8 kwietnia: 40 roczn. sakr. małżeństwa Janiny i Kazimierza Rucińskich
30 kwietnia: 40 roczn. sakr. małżeństwa Kazimiery i Jana Krawczyków

ODESZLI DO PANA

21 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Zenona Polasika
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.bop.eps.gda.pl/Kana

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


