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Mamy ukoronować – i czynię to z radością – obraz Matki
Bożej z Trąbek Wielkich, otoczony czcią Ludu Bożego na
ziemi gdańskiej od trzystu lat. W ten sposób [. . .] wyrażamy
naszą miłość do Matki Odkupiciela człowieka i zawierzamy
Jej macierzyńskiej opiece raz jeszcze, tu, na gdańskiej ziemi,
cały świat pracy. Jan Paweł II, Gdańsk Zaspa, 12.06.1987 r.

12 czerwca 1987 r. podczas Mszy św. na Zaspie Ojciec św. Jan Paweł II koronuje
obraz Matki Bożej Trąbkowskiej



JUBILEUSZ 20-LECIA KORONACJI
CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ TRĄBKOWSKIEJ

PATRONKI ŚWIATA PRACY

Zbliża się jubileusz 20-lecia koro-
nacji obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej. Trudno sobie uświadomić, że
wyrosło już nowe pokolenie, które
nie pamięta tego historycznego wy-
darzenia w naszej parafii. Dlatego
pozwolę sobie przypomnieć zarów-
no przygotowania do koronacji, jak
i dokonanie jej przez sługę Bożego
Jana Pawła II 12 czerwca 1987 r.
w Gdańsku na Zaspie.

Zaczęło się wszystko od para-
fialnego odpustu 7 września 1986 r.
Wówczas sumie odpustowej prze-
wodniczył ks. prałat Andrzej Ru-
rarz. Na tę Mszę św. przybyły piesze
pielgrzymki z Mierzeszyna, Sobo-
widza, Pruszcza Gdańskiego, Jo-
dłowna i pielgrzymka samochodowa
z Lublewa.

W kronice zaznaczono, że na czas
sumy odpustowej (a była słoneczna
pogoda) została wyłączona energia
elektryczna w Trąbkach Wielkich.
Nagłośnienie uratowały kolumny
zasilane przez baterie. Wystąpił chór
stoczniowców „Solidarni” z parafii
św. Brygidy w Gdańsku. Do Komu-
nii św. przystąpiło wówczas około
900 wiernych. Odpust poprzedziły
trzydniowe rekolekcje św. prowa-
dzona przez ojca Aleksego Sławka,
redemptorystę z Gdyni.

Księża obecni na uroczystości od-
pustowej podsunęli mi myśl podjęcia
starań o koronację obrazu Matki

Bożej. Skoro tak wielu pielgrzy-
mów przybywa tu do Matki Bożej
na odpust – zaryzykowałem. Tele-
fonicznie uzgodniłem z ks. arcybi-
skupem audiencję w kurii biskupiej
19 września na godz. 10.00. Był
to czwartek. Zaraz też nawiązałem
kontakt z wszystkimi kapłanami
naszego dekanatu, prosząc, by ze-
chcieli poprzeć prośbę o koronację
obrazu Matki Bożej.

Do kurii biskupiej przybyliśmy
więc wszyscy. Ks. arcybiskup ani
jego kapelan nie byli poinformowa-
ni o celu naszego przybycia. Stąd
wielkie zmieszanie i niepewność –
co się wydarzyło w dekanacie Wy-
żyny Gdańskie. Gdy powiedziałem
księdzu arcybiskupowi o celu nasze-
go spotkania, odpowiedział: „Skoro
taka jednomyślność wśród was, to
coś w tym jest! Ale czy jest opra-
cowana historia kultu?” – zapytał.
Wskazałem na ks. prałata Ryszarda
Wołosa ze Świbna, że przygotowuje
pracę magisterską na temat historii
kultu obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej i zgromadził udokumentowa-
ny materiał historyczny. Na pewno
go udostępni. Ks. arcybiskup usto-
sunkował się pozytywnie do naszej
petycji i polecił podjąć starania.
Natychmiast więc udałem się do
Świbna. Ks. prałat Wołos zgodził się
przygotować skrótowe opracowanie
historii kultu, co niezwłocznie, wraz
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z prośbą przekazałem ks. arcybi-
skupowi. Ks. arcybiskup przedsta-
wił sprawę na forum konferencji
Episkopatu. Biskupiu jednomyślnie
wyrazili zgodę. W grudniu 1986 ro-
ku ks. arcybiskup przesłał petycję
z dokumentacją historyczną do sto-
licy Apostolskiej. W dniu 2 lutego
1987 r. stolica Apostolska przysłała
dekret papieski wyrażający pozwole-
nie na koronację cudownego obrazu.

W niedzielę 1 marca 1987 r. ks.
arcybiskup przybył do naszej parafii
i podczas Mszy św. ogłosił parafia-
nom tę radosną wiadomość o zgodzie
papieża na ukoronowanie obrazu
koronami papieskimi. Zarazem za-
apelował, aby wszyscy parafianie ze
swoim proboszczem czuli się zobo-
wiązani do szerzenia kultu Matki
Bożej Trąbkowskiej, będąc dumni
z takiego wyróżnienia.

Równolegle z przygotowaniem
dokumentacji podjęto przygotowa-
nia duchowe parafian. We wrześniu
1986 r. rozpoczęła się 9-tygodniowa
nowenna błagalna o koronację. No-
wennie przewodniczyli poszczególni
księża proboszczowie z parafii na-
szego dekanatu. Na zakończenie no-
wenny, w dniach od 24–27 listopada
odbyła się autokarowa pielgrzymka
na Jasną Górę. Wzięło w niej udział
82 parafian.

Parafianie też zaczęli składać
złotą biżuterię na korony dla Matki
Bożej. Wsparli nas w tym i parafia-
nie z Mierzeszyna oraz ks. kanonik
Władysław Matys. i ks. arcybiskup.
Projekt koron, zatwierdzony przez
ks. arcybiskupa, wykonali państwo
Skwierczowie z Gdyni, korony nato-
miast wykonał pan Zygmunt Zieliń-
ski ze Szczecina.

Parafia przygotowuje się
do koronacji

Na Radzie Duszpasterskiej
13 kwietnia 1987 r. podjęto decy-
zję zasypania stawu sąsiadującego
z kaplicami różańcowymi oraz po-
łożenia asfaltowej nawierzchni do-
okoła kościoła. Do pracy społecznie
włączyli się rolnicy posiadający cią-
gniki i przez kilka sobót przywieźli
350 przyczep piachu z Gołębiewa.
Pomógł nam też zarząd dróg przywo-
żąc ziemię z rowów melioracyjnych
i poboczy dróg. Staw został zasypany
i zmeliorowany, teren wykorzystany
do usytuowania kaplic Drogi Krzy-
żowej. Trudniej było z położeniem
asfaltu przy kościele. Potrzeba było
na to zgody Wojewódzkiego Urzędu
do Spraw Wyznań i odpowiedniego
ministerstwa. Tak się bali tej pracy!

Gdy Stolica Apostolska potwier-
dziła, że koronacji dokona Ojciec
święty, gdy przybędzie w pielgrzym-
ce do Gdańska, parafia włączyła
się do przygotowań koronacyjnych.
Parafianie wykonali dekorację 5 ki-
lometrów szosy od kościoła do skrzy-
żowania (obecnie ronda) w Klesz-
czewie, a dalsze odcinki trasy ude-
korowały parafie z dekanatu oraz
parafie św. Wojciecha i św. Jerzego
w Gdańska Oruni.

7 czerwca (niedziela) przybyli do
nas księża biskupi Tadeusz Gocłow-
ski i Zygmunt Pawłowicz oraz ks.
infułat Bernard Polzin, wikariusz
generalny naszej archidiecezji. Ks.
biskup Zygmunt Pawłowicz odpra-
wił sumę z kazaniem, a przed poże-
gnaniem obrazu Słowo Boże wygło-
sił arcypasterz. Uroczysty przewóz
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obrazu do Bazyliki Mariackiej sa-
mochodem wysłanym przez ks. pra-
łata Kazimierza Wojciechowskiego
z Gdańska Zaspy odbył się w asyście
115 samochodów.

Po wniesieniu obrazu do bazy-
liki ks. arcybiskup odprawił Mszę
św., równocześnie otwierając Kon-
gres Eucharystyczny w archidiece-
zji. Następnie w dniu 11 czerwca
obraz został przewieziony z Bazyliki
Mariackiej do kaplicy Opatrzności
Bożej na Zaspie, a rano 12 czerwca
umocowany na ołtarzu papieskim.

12 czerwca o godz. 15.30 Podczas
Mszy św. dla ludzi pracy z całej Pol-
ski Ojciec św. Jan Paweł II dokonał
koronacji cudownego obrazu. Wy-
powiedział przy tym słowa: „Mamy
ukoronować – i czynię to z radością
– obraz Matki Bożej z Trąbek Wiel-
kich, otoczony czcią Ludu Bożego
na ziemi gdańskiej od trzystu lat. W
ten sposób [. . .] wyrażamy naszą mi-
łość do Matki Odkupiciela człowie-
ka i zawierzamy Jej macierzyńskiej
opiece raz jeszcze, tu, na gdańskiej
ziemi, cały świat pracy.” Dane mi
było pomagać Ojcu św. w dokonaniu
nałożenia koron na skronie Matki
Bożej i Dzieciątka Jezus. Korony do
poświęcenia trzymali panowie Józef
Sroka i Bronisław Laga.

Po koronacji Obraz został
umieszczony chwilowo w kaplicy
Opatrzności Bożej na Zaspie, a na-
stępnie 21 czerwca przewieziony
do katedry oliwskiej na uroczy-
stość odpustową ku czci Trójcy
Przenajświętszej. Obraz był umiesz-
czony w kaplicy opatów oliwskich.
14 sierpnia został przewieziony na
uroczystość odpustową do Bazyliki

Mariackiej, a w niedzielę 5 września
uroczyście, w asyście 50 samocho-
dów, powrócił do Trąbek. Uroczystą
Mszę św. sprawował ks. arcybiskup
w koncelebrze wszystkich kapła-
nów dekanatu. Obraz umieszczono
na swoim miejscu w głównym oł-
tarzu. Uroczystość powrotu obrazu
poprzedziły 3-dniowe rekolekcje św.,
a dziękczynienie trwało przez cały
tydzień (zapoczątkowano w ten spo-
sób tygodniowy odpust). Centralna
uroczystość odpustowa dziękczyn-
na za koronację cudownego obrazu,
połączona z dożynkami diecezjal-
nymi pod przewodnictwem ks. bi-
skupa Zygmunta Pawłowicza odbyła
się w niedzielę 13 września 1987 r.
Dopisała słoneczna pogoda. Przyby-
ły pielgrzymki piesze z Mierzeszy-
na, Godziszewa, Jodłowna, Prusz-
cza Gdańskiego, Łęgowa, Kłodawy,
Gdańska.

23 listopada odbyła się para-
fialna pielgrzymka dziękczynna za
koronację na Jasną Górę. Wzięło
w niej udział 45 parafian. To wyda-
rzenie koronacji wpisało się na stałe
w historię nie tylko naszego Sank-
tuarium. Przypomnienie go niech
pomoże nam wszystkim realizować
zobowiązanie sprzed 20 lat, że wszy-
scy dołożymy starań, by kult Matki
Bożej Trąbkowskiej rozwijać i umac-
niać nie tylko wśród nas na Wyżynie
Gdańskiej, ale wszędzie tam, gdzie
się uczymy czy pracujemy.

Zapraszam do czynnego udzia-
łu w 20. rocznicy koronacji przez
uczestnictwo w Misjach św., których
ramowy program podajemy w Kanie.

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

3 czerwca: Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej

Prz 8,22–31

Rz 5,1–5

J 16,12–15

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,

doprowadzi was do całej prawdy. Bo

nie będzie mówił od siebie, ale powie

wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznaj-

mi wam rzeczy przyszłe. On Mnie

otoczy chwałą, ponieważ z mojego

weźmie i wam objawi. Wszystko, co

ma Ojciec, jest moje (J 16,13–15).

W Piśmie Świętym spotykamy
rozmaite hebrajskie imiona Boga:
Jahwe, Elohim, Adonaj, El. Trójca
Najświętsza nie jest imieniem Bo-
ga. Słowo „Trójca” obejmuje to, co
mówił Jezus o sobie, Ojcu, Duchu
Świętym. Bóg nie odsłania tajem-
nicy wciąż zbyt wielkiej dla nas,
pragnie wprowadzić nas w swoje
wewnętrzne życie, ucząc nas wza-
jemnej miłości.

Jeżeli ktoś chce tylko brać –
zawsze jest nieszczęśliwy, urażony,
pełen pretensji. Człowiek musi da-
wać i przyjmować. Przyjmować to
nie znaczy brać. Brać to wybie-
rać, co się podoba. Przyjmuje się
natomiast wszystko, co człowieka
spotyka, i dobre słowo, i złe, i przy-
krości, i radości. Jezus przyjął od

Ojca chwałę, jak również cierpie-
nie i krzyż. Największym grzechem
przeciwko Bogu ukrytemu w Trójcy
jest postawa zabierania wszystkiego
dla siebie. Postawa, która prowadzi
do nieszczęścia i wszystko przewra-
ca do góry nogami. Nauczmy się
dawać i przyjmować, a będzie w nas
rosła miłość wzajemna.

10 czerwca: 10. Niedziela
Zwykła

1 Krl 17,17–24

Ga 1,11–19

Łk 7,11–17

Na jej widok Pan użalił się nad nią
i rzekł do niej: „Nie płacz!” Potem
przystąpił, dotknął się mar – a ci,
którzy je nieśli, stanęli – i rzekł:
„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”
Zmarły usiadł i zaczął mówić; i od-
dał go jego matce (Łk 7,13–15).

Sam Jezus zapłakał nad grobem
Łazarza. Nie jest ważne, czy Jezus
płakał długo, czy krótko. Nie jest
ważne, czy w jakimś innym kraju
niż Polska jest tylu Jezusów fra-
sobliwych ze łzami w oczach i ze
zmarzniętymi kolanami na wietrze.
Ważne jest to, że Jezus zapłakał, że
miał ludzkie serce i nic – poza grze-
chem – nie było Mu obce. Jego Serce
jest nadzieją nawet nad grobem bli-
skiego, nawet wobec grozy miasta,
które ma być zburzone. Bo jeśli

7



Serce płacze, to i kocha, i pragnie
naszego szczęścia, jest ratunkiem
dla grzeszników.

Są rozmaite rozmyślania, książ-
ki o Panu Bogu. Warto jednak czytać
książkę własnego życia, którą pisze
sam Pan Bóg. Można zdumiewać
się, patrząc na to, czego Bóg do-
konuje w duszach naszych bliskich.
Jesteśmy świadkami nieoczekiwa-
nych nawróceń, sami nagle wbrew
lekarzom powstajemy z chorób. Wy-
dawałoby się, że byliśmy całkiem
do niczego – nagle odzyskaliśmy
siły. Boga nie możemy zobaczyć,
ale możemy zobaczyć Jego działa-
nie w swoim życiu albo w życiu
innych ludzi. Dostrzeganie Boga
może być stałym źródłem zdziwie-
nia i zachwytu. Modlitwa jest moim
widzeniem i zachwytem, dlatego że
widzę dziwne sprawy Boga w moim
życiu.

17 czerwca: 11. Niedziela
Zwykła

2 Sm 12,1.7–10.13

Ga 2,16.19–21

Łk 7,36–8,3

A było z Nim Dwunastu oraz kilka
kobiet, które uwolnił od złych du-
chów i od słabości: Maria, zwana
Magdaleną, którą opuściło siedem
złych duchów; Joanna, żona Chuzy,
zarządcy u Heroda; Zuzanna i wie-
le innych, które im usługiwały ze
swego mienia (Łk 8,1–3).

Każdy z nas przypomina czasem
Marię Magdalenę, i to jeszcze nie-
uwolnioną przez Jezusa od siedmiu

złych duchów. Siedem duchów – jak
siedem grzechów głównych z ka-
techizmu: pycha, chciwość, nieczy-
stość, zazdrość, nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.
Grzechy te idą razem – w szyku,
całą siódemką. Jeśli ktoś ma siedem
diabłów, które go dręczą, a pozbę-
dzie się nawet pięciu i pozostaną
w nim niewygnane dwa, wystarczy,
żeby zatruć życie sobie i otoczeniu.
Jeżeli ktoś zwalczy w sobie tylko
jeden grzech, to jeszcze mała po-
ciecha. Pewna pani zapytana, nad
czym teraz pracuje, odpowiedziała,
że nad tym, by cicho zamykać drzwi,
bo zdarza jej się w złości trzaskać.
Ćwiczyła się w zamykaniu drzwi,
ale wciąż pisała anonimy. Trzeba
walczyć z całą siódemką czortów.
Jezus nie uwolnił Magdaleny od
pięciu złych duchów, ale od wszyst-
kich. Wszystkie razem odgradzają
nas od Boga, każdy z nich jest
nieprzyjacielem, który Go zasłania.

W Kanonie Mszy świętej słowa
modlitwy głoszą: Składamy ofiarę
czystą, świętą i doskonałą. Czy na-
sze życie jest ofiarą czystą, świętą
i doskonałą?

24 czerwca: 12. Niedziela
Zwykła Uroczystość
Narodzenia św. Jana
Chrzciciela

Iz 49,1–6

Dz 13, 22–26

Łk 1,57–66.80
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„Kim będzie to dziecko?” – czytamy
we fragmencie Ewangelii na uro-
czystość świętego Jana Chrzciciela,
bo ręka Pańska była z nim.

Niektórym mogło się wydawać,
że ręka Pańska nie zawsze była
z nim, bo przecież nie ochroniła
go przed sieroctwem, nie zasłoniła
go przed strasznym Herodem ani
przed zawistną Herodiadą. Jednak-
że ta ręka – znak mocy Bożej –

uczyniła go wielkim świętym, pro-
rokiem, tym, który udźwignął trud
głoszenia prawdy i samotność wię-
zienia. Zwykle kiedy uświadamiamy
sobie „rękę Pańską” przy nas, widzi-
my w niej pomoc, bezpieczeństwo,
nadzieję, że spełni nasze krótko-
wzroczne życzenia na ziemi – ale
nie to jest najważniejsze.

Ks. Jan Twardowski

KALENDARZ WYDARZEŃ – CZERWIEC 2007

1. Misje św.
W 1. sobotę miesiąca, 2 czerwca

na Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczną
się Misje św. Poprzedzi je nabożeń-
stwo fatimskie o godz. 17.30. Misje
poprowadzi ojciec Zbigniew Dudek
ze zgromadzenia Towarzystwa Św.
Pawła z Częstochowy z kopią Ca-
łunu Turyńskiego. Misje mają nas
przygotować do uroczystości Jubile-
uszu 20-lecia koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
przez Sługę Bożego Jana Pawła II.
Trwać będą do niedzieli 10 czerwca.

2. Boże Ciało
Uroczystość Bożego Ciała przy-

padnie podczas tygodnia misyjnego
7 czerwca. Uroczysta Msza św. z pro-
cesją do czterech ołtarzy zostanie
odprawiona o godz. 9.00. Mam na-
dzieję, że będzie już wykonana nowa
nawierzchnia kilku ulic w Trąbkach
Wielkich. Planuję by procesja prze-
szła ulicami: Pocztową, Sportową,
Pasteura i Gdańską. Trzy ołtarze

byłyby usytuowane w nowym miej-
scu.

3. Jubileusz koronacji
Uroczystość jubileuszowa koro-

nacji odbędzie się 12 czerwca, we
wtorek. Mszy św. o godz. 18.00
będzie przewodniczył ks. arcybi-
skup metropolita gdański Tadeusz
Gocłowski. Podczas tej Mszy św.
ks. arcybiskup dokona konsekracji
nowego granitowego ołtarza sobo-
rowego. Ufam, że ta uroczystość
zgromadzi całą wspólnotę parafii.

4. Rocznica święceń
13 czerwca w 42 rocznicę moich

święceń kapłańskich w naszym ko-
ściele będzie koncelebrowana Msza
św. przez księży kolegów, którzy tę
rocznicę pragną obchodzić w tym
roku w Trąbkach Wielkich.

Msza św. jubileuszowa odbędzie
się o godz. 10.00. Po południu księża
mają zajęcia w swoich kościołach,
gdyż trwać będzie oktawa Bożego
Ciała.
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5. Kongregacja dekanalna
Co roku księża z dekanatu odby-

wają wspólną kongregację, najczę-
ściej poza dekanatem. Tym razem
odbędzie się ona w Kuźnicy na
Półwyspie Helskim w parafii ks.
Kazimierza Glamy.

6. Jubileusz 25-lecia nada-
nia imienia Szkole Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich

Uroczystość ta będzie połączona
z Mszą św. odprawioną w naszym
kościele 18 czerwca o godz. 10.30.
Podczas Mszy św. zostanie poświę-
cony sztandar szkoły.

7. Rekolekcje katechetyczne
W dniach od 24–26 czerwca

w Domu Pielgrzyma odbędą się
rekolekcje dla katechetów naszej ar-
chidiecezji. Rekolekcje poprowadzi
ks. prałat Stanisław Łada, dziekan
pruszczański.

8. Domowy Kościół
Od 26 czerwca do 12 lipca dwu-

tygodniowe rekolekcje będą miały
rodziny Domowego Kościoła w na-
szym Domu Pielgrzyma. Rodziny
przybywają z różnych stron Polski.

Ks. Edward Szymański

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH
w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich

2 –9 czerwca 2007 r.

Sobota 2 czerwca – rozpoczęcie Misji św.

17.30 Różaniec fatimski, Nowenna, Msza św. Maryjna

Niedziela 3 czerwca

7.30 Msza św. dla wszystkich
9.30 Msza św. dla wszystkich w Czerniewie

11.30 Msza św. dla wszystkich, szczególnie dla dzieci i młodzieży
18.00 Msza św. dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
21.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 4 czerwca – dzień spowiedzi dla kobiet i dzieci

Spowiedź św. dla kobiet od 8.00 do 10.30 i od 16.00 do 18.00
Spowiedź św. dla dzieci od 15.00 do 16.00
8.30 Msza św. dla wszystkich

11.30 Msza św. dla wszystkich i spowiedź w Czerniewie
18.00 Msza św. dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
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Wtorek 5 czerwca – dzień spowiedzi dla mężczyzn i młodzieży

Spowiedź św. dla mężczyzn i młodzieży od 8.00 do 10.30 i od 16.00 do 18.00
8.30 Msza św. dla wszystkich

16.00 Nauka misyjna dla dzieci
18.00 Msza św. dla wszystkich
19.00 Nauka misyjna dla młodzieży

Środa 6 czerwca – dzień pojednania

8.30 Msza św. dla wszystkich i nabożeństwo pojednania
10.00 Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży gimnazjalnej
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego; Msza św. dla wszystkich

i nabożeństwo pojednania w Czerniewie
18.00 Msza św. dla wszystkich i nabożeństwo pojednania
19.00 Nabożeństwo pojednania dla młodzieży

Czwartek 7 czerwca – Boże Ciało, dzień małżeństw

7.30 Msza św. dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
9.00 Msza św. dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich;

procesja Eucharystyczna
12.30 Msza św. dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

w Czerniewie
18.00 Msza św. dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

Piątek 8 czerwca – dzień chorych

8.30 Droga krzyżowa; Msza św. z błogosławieństwem lourdzkim
i namaszczeniem chorych

16.00 Msza św. dla dzieci z błogosławieństwem dla matek z małymi
dziećmi

18.00 Msza św. z błogosławieństwem lourdzkim i namaszczeniem chorych
19.00 Msza św. dla młodzieży; po Mszy św. nauka misyjna dla młodzieży

Sobota 9 czerwca – dzień Maryjny

8.30 Msza św. z aktem zawierzenia siebie i parafii Matce Bożej
10.00 Msza św. z aktem zawierzenia siebie i parafii Matce Bożej

w Czerniewie
15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu; Koronka do Miłosierdzia

Bożego
17.30 Różaniec w intencji parafii; Nowenna z oddaniem się w opiekę

Matce Bożej
18.00 Msza św. na zakończenie Misji św.
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ŚWIATOWY KONGRES RODZIN

W dniach 11–13 maja 2007 r.
odbył się w Warszawie IV Świa-
towy Kongres Rodziny, na który
przyjechało ponad 3 tysiące dele-
gatów z ponad 60 krajów. Tematy
wykładów, dyskusji, spotkań w gru-
pach koncentrowały się wokół ha-
sła: „Rodzina wiosną dla Europy
i świata”. Zdrowa rodzina niesie
Europie i światu wiosnę cywili-
zacji miłości i życia w miejsce
„demograficznej zimy”.

1. Na Kongresie mówiono o isto-
cie małżeństwa, rodziny, wychowa-
nia, a także porównywano syste-
my opieki nad rodziną stosowane
w różnych krajach. Mówiono też
o zagrożeniach przed jakimi staje
rodzina we współczesnym świecie,
m.in. o atakach na małżeństwo, jako
związek kobiety i mężczyzny, o fali
rozwodów, dylematach bioetycznych
czy przyczynach bezdzietności.

Podczas warszawskiego spotka-
nia prezydent RP Lech Kaczyński
zapewnił, że wzmocnieniu polskich
rodzin służyć będzie pakt społecz-
ny pomiędzy przedstawicielami pań-
stwa, pracodawców oraz środowisk
pracowniczych i związkowych, któ-
rego powstaniu patronuje. Zdaniem
Lecha Kaczyńskiego już sam ty-
tuł tego paktu „Gospodarka, praca,
rodzina, dialog” wskazuje na zna-
czenie rodziny jako jednego z filarów
ładu i gwarancji powodzenia Polski
i Polaków w XXI wieku.

2. Wiele uwagi poświęcono
krytycznej sytuacji demograficz-
nej naszego kontynentu. Prof.
Gerard-Francois Dumont, znany
francuski demograf z paryskiej Sor-
bony przestrzegał, że jeśli Europa
nie zwiększy swej dzietności, to
w ślad za kryzysem demograficz-
nym, doświadczy kryzysu gospo-
darczego, jak i kryzysu kulturowe-
go. „Nowy Kryzys Demograficzny”,
o którym mówi prof. Dumont ce-
chuje charakterystyczna dla Europy
przewaga ludzi starszych nad
młodymi, co rodzi określone pro-
blemy nie tylko w sferze społecznej,
ale ekonomii oraz kultury. O ile 50
lat temu procent ludności Europy,
która ukończyła 60. rok życia wy-
nosił 15 proc., to obecnie jest ich 22
proc. Dumont wskazał, że Europa
jest dziś jedynym kontynentem, na
którym obserwujemy brak prostej
zastępowalności pokoleń, w wy-
niku czego jej bilans ludnościowy
z roku na rok maleje. Tendencję
tę obserwujemy już od lat 60-tych
ubiegłego stulecia, a w szczególno-
ści od rewolucji spowodowanej przez
wydarzenia maja 1968 roku.

Wśród głównych przyczyn tak
katastrofalnego spadku ludności
w Europie Dumont dostrzega wpro-
wadzenie powszechnie dostęp-
nej i skutecznej antykoncepcji,
zezwolenie na aborcję w więk-
szości krajów Europy, mentalne
nastawienie się rodziców na precy-
zyjną kontrolę urodzin oraz wydłu-
żenie czasu nauki, w szczególności
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kobiet, co skutkuje późniejszym za-
wieraniem małżeństw. Kolejne przy-
czyny drastycznego spadku ludności
na Starym Kontynencie to, zdaniem
Dumonta, wzrost aktywności za-
wodowej kobiet i zmniejszanie
się liczby małżeństw, na rzecz in-
nych związków o charakterze part-
nerskim. Tendencje te w jeszcze
bardziej zintensyfikowanej formie
po upadku komunizmu dotarły do
krajów byłego bloku radzieckiego,
gdzie problemy demograficzne są
dziś nawet większe niż w zachodniej
Europie, np. w Polsce współczyn-
nik dzietności wynosi zaledwie
1,2 dziecka na statystyczną ko-
bietę.

Europa jako całość – podkreślił
Dumont – przeżywa obecnie „de-
mograficzną zimę”, a jej skutki
w najbliższych dziesięcioleciach do-
tkną także gospodarki i kultury. Ba-
dacz udowadniał, że przeważająca
liczba ludzi starszych nad młodszy-
mi powoduje ograniczenie inwesty-
cji na danym terenie, gdyż starszym
nie są one potrzebne. Hamuje też
zdecydowanie innowacyjność społe-
czeństwa, co jest naturalną cechą
dużych grup ludzi młodych.

3. Kongres stał się okazją do
przyjrzenia się sytuacji rodzin w po-
szczególnych krajach. Najbardziej
dramatycznie zabrzmiał raport do-
tyczący sytuacji w Rosji. Zdaniem
prof. Anatolija Antonowa z mo-
skiewskiego Uniwersytetu Łomono-
sowa, rodzina w Rosji jest dziś
niszczona tak jak za komuny, a rze-
koma pronatalistyczna polityka pre-
zydenta Putina, to mit i kłamstwo.
Skutkiem tej polityki jest m.in.

fakt, że 76 proc. rodzin rozpada
się, a średnia długość trwania
małżeństwa wynosi 9 lat.

Uczony poinformował, że w Ro-
sji praktycznie nie prowadzi się
naukowych badań nad rodziną. Ist-
nieje tylko jedna katedra Socjologii
Rodziny na Uniwersytecie Łomono-
sowa w Moskwie. Wedle Antonowa
od czasów rewolucji bolszewickiej
w jego kraju trwa konsekwentna
polityka antyrodzinna. Uzyskanie
wolności w 1991 r. niewiele w tym
względzie zmieniło, gdyż nadal ro-
dzina wyłączona jest z wszelkiej po-
lityki społecznej, która ma charak-
ter zdecydowanie indywidualistycz-
ny. Skutkiem braku jakiejkol-
wiek polityki na rzecz rodziny
jest fakt, że zdecydowana więk-
szość małżeństw w Rosji ulega
rozpadowi. O ile w 1979 roku
39 proc. małżeństw decydowało
się na rozwód, to obecnie roz-
padają się 3 na 4 małżeństwa,
w czym Rosja wiedzie smutny
prym w skali świata.

60 proc. dzieci wychowuje
się poza małżeństwem, z jed-
nym z rodziców lub w nowym
związku (lub też w kolejnych no-
wych związkach), co dramatycznie
odbija się na ich stanie psychicznym
i możliwościach rozwoju.

4. Uczestnicy kongresu zwraca-
li uwagę, że dzisiejszy świat coraz
częściej kwestionuje pojęcie małżeń-
stwa, jako trwałego związku kobie-
ty i mężczyzny. Tymczasem, jak
podkreślał przewodniczący komisji
prawnej Parlamentu Europejskiego,
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prof. Carlo Cassini z Włoch, prawi-
dłowe relacje między mężczy-
zną a kobietą w rodzinie leżą
u podstaw pokoju na świecie.
Zaburzenie tych relacji skutku-
je zaś nienawiścią, wojną i prze-
mocą. Wolą samego Boga nowe
życie powstaje na skutek relacji
seksualnej, której zawsze winna to-
warzyszyć miłość. „Tylko w ten
sposób – dzięki miłości między
ojcem a matką – nowy człowiek
może prawidłowo się rozwijać
i w sposób normalny kształto-
wać swoją osobowość” – mówił
włoski europoseł.

Kiedy relacje między małżonka-
mi zostaną zaburzone i rozwojowi
młodego człowieka nie towarzyszy
harmonijna relacja między kobietą
i mężczyzną, jego dalsze życie emo-
cjonalne zostaje zaburzone. Nie-
prawidłowość relacji emocjonalnych
w rodzinie jest najczęstszą przyczy-
ną patologii osobowości, co skut-
kuje w dalszej konwencji różnymi
rodzajami społecznych deprawacji,
przemocy, brutalnych postaw itd.

Za jedno z najgroźniejszych nie-
bezpieczeństw współczesnej cywili-
zacji i kultury, Cassini uznał ode-
rwanie seksu od miłości. W ten
sposób destrukcji ulega najgłębsza
istota rodziny, którą jest relacja ko-
biety i mężczyzny. Kiedy uprawia-
niu seksu nie towarzyszy wierna
miłość, to człowiek w ten sposób po-
częty i wychowywany jest skazany
na różne rodzaje osobowościowych
upośledzeń. To samo niebezpieczeń-
stwo rodzą tzw. związki partnerskie,

w szczególności o charakterze ho-
moseksualnym. „Związki homosek-
sualne nie gwarantują ani prawi-
dłowego ukształtowania człowieka,
ani nawet zwykłej sukcesji pokoleń.
Mają one charakter jednoznacznie
destrukcyjny dla społeczeństwa” –
mówił Cassini.

5. Na temat znaczenia mał-
żeństwa jako instytucji dobra
społecznego mówił prof. Bruce
Hafen, specjalista prawa rodzinne-
go, były dziekan J.Reuben Clark
School of Law BYU w USA. Pod-
kreślił, że decyzja o małżeństwie
jest decyzją zaangażowania się na
rzecz społeczeństwa i dlatego insty-
tucję tę wspierać powinno państwo
i władza. „Małżeństwo jest po-
czątkiem cywilizacji, podstawo-
wym miejscem przekazywania
wartości społecznych”.

Prof. Hafen zwrócił uwagę,
że współcześnie przeżywamy jedną
z największych w historii cywili-
zacyjnych transformacji jeśli chodzi
o rozumienie miłości, związku i mał-
żeństwa. Wiąże się to z konfliktem
między koncepcją nieograniczonych
praw indywidualnych a zobowią-
zaniami społecznymi. Stąd plaga
rozwodów, projekty małżeństw ho-
moseksualnych. Oba te zjawiska
wynikają z jednej teorii – wolności
osobistej nieuwzględniającej konse-
kwencji społecznych. „Jeśli można
zakończyć małżeństwo bez wzglę-
du na konsekwencje, jakie to ze
sobą niesie dla innych, można też
je bez względu na to rozpocząć” –
powiedział Hafen.

6. Podczas Kongresu przyzna-
wano, że instytucja małżeństwa,
choć dla milionów osób stanowi
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najpiękniejszą formę wzajemnego
daru, podstawę szczęścia osobistego
wszystkich członków rodziny i in-
stytucję bezcenną dla społeczeń-
stwa – przeżywa dziś kryzys. Prof.
Bradford Wilcox, profesor Wydziału
Socjologii Uniwersytetu w Wirginii
stwierdził, że obecnie społeczeństwa
Zachodu charakteryzuje proces wy-
cofywania się z małżeństwa. Prze-
staje być ono podstawową instytucją
społeczną, również jeśli chodzi o wy-
chowywanie dzieci.

„Ślub to coś więcej niż uczucie
i pragnienie. Do ślubu trzeba do-
rosnąć. To decyzja, zobowiązanie,
ślubowanie” – mówił ks. Jarosław
Szymczak z Instytutu Studiów nad
Rodziną w Łomiankach. Podkreślił,
że obecnie rośnie liczba wol-
nych związków, ponieważ „ży-
jemy w świecie, który przestał
filozofować”. „Relatywizujemy
pojęcia, tracimy sens znaczenia
słów. W naszym podejściu domi-
nuje utylitaryzm, przyjemność.
Wolność to samowola i toleran-
cja. Miłość to przyjemność we
dwoje. Rodzicielstwo to anty-
koncepcja lub in vitro. Małżeń-
stwo wiązane jest z przymusem
i brakiem spontaniczności, więc
utożsamiane jest z końcem mi-
łości” – dodał.

7. Praca matki to praca bezcen-
na, mająca podstawowy wpływ na
charakter i rozwój osobowy dzieci,
a zatem – na przyszłość społe-
czeństw i narodów. Macierzyństwo
to zawód, wspaniałe powołanie i mi-
sja – podkreślali uczestnicy Kon-
gresu. Dzieci nie potrzebują najlep-
szych ubrań, domów, samochodów

lecz najlepszej matki, jej najlep-
szej energii, a nie tylko tego, co
zostaje po pracy – mówiła Jill Sava-
ge z USA, założycielka organizacji
„Hearts at Home” przygotowującej
kobiety-matki do podjęcia świado-
mej decyzji pozostania ze swymi
dziećmi w domu, nawet kosztem
kariery zawodowej.

Kobieta decydując się na pozo-
stanie w domu nie musi całkowicie
rezygnować ze swojej kariery za-
wodowej – będzie miała jeszcze na
to czas. Tymczasem dzieci szyb-
ko rosną i czas, w którym matka
może mieć wpływ na ich osobo-
wość i kształtowanie charakteru
jest niewyobrażalnie krótki. Savage
zwróciła uwagę, że wykształcona ko-
bieta pozostająca w domu z dziećmi
nie marnuje swoich umiejętności.
Przeciwnie – ma ona szansę prze-
kazywać swoją wiedzę rodzinie, co
z pewnością zaprocentuje.

Carol Soelberg z USA, przewod-
nicząca United Families Interna-
tional, matka 13 dzieci, laureatka
wraz z mężem odznaczenia Rodzica
Roku wyznała: „Jestem przekona-
na, że najważniejsza praca, to ta
wykonywana w domu. Życie w do-
mu nie jest łatwe, ale trudności nie
powinny nam przesłaniać wartości
takiego życia. To w domu tworzy
się siła narodu”.

Christine Vollmer z Wenezueli,
prezydent American Alliance for the
Family. przypomniała , że termin
„nowoczesna kobieta” nie kojarzy
się z kobietą zamężną i matką. Wy-
kształcone, ambitne kobiety, które
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konkurują z powodzeniem na ryn-
ku pracy z mężczyznami, czynią to
kosztem życia rodzinnego.

8. Podczas warszawskiego Kon-
gresu starano się odpowiedzieć na
pytanie o to, jakie są dziś główne
zadania ojca i męża. O tym, że
aktywne i szczęśliwe ojcostwo jest
nierozerwalnie powiązane z pielę-
gnowaniem więzi małżeńskiej, mó-
wił Ronald Warren, przewodniczą-
cy National Fatherhood Initative
(Narodowa Inicjatywa na rzecz Oj-
costwa), amerykańskiej organizacji
pozarządowej wspierającej ideę po-
lepszania sytuacji ojców w rodzinach
i pracującej na rzecz odrodzenia oj-
costwa w Stanach Zjednoczonych.

Według przytoczonych staty-
styk przed rokiem 1970 w takich
krajach jak Polska 90 proc. męż-
czyzn decydowało się na mał-
żeństwo, podczas gdy w roku
2001 było to już tylko 58 proc.
– Trudno jest być złym mężem
i dobrym ojcem – argumentował. –
Obserwując zanikanie idei małżeń-
stwa widzimy, że zanika model
zaangażowanego ojcostwa. Je-
śli bowiem zaspokajamy potrzeby
naszej partnerki w małżeństwie,
zaspokajamy też potrzeby naszych
dzieci, całej rodziny. Taka postawa
nie może być efektem ubocznym
naszych działań, ale świadomym
zaangażowaniem. „Wzmacniając
ojcostwo, wzmacniamy małżeń-
stwo”. Warren wyjaśnił, że jego
organizacja stara się odnowić oj-
costwo w Stanach Zjednoczonych
poprzez wsparcie wielu płaszczyzn,
w których obecni są mężczyźni. Na-
tional Fatherhood Initative dociera

do ojców-pracoholików, współpracu-
jąc z zatrudniającymi ich firmami,
organizuje spotkania terapeutycz-
ne w parafiach i kościołach, pro-
dukuje społeczne spoty reklamowe
promujące aktywne ojcostwo. Od-
najduje także ojców przebywających
w aresztach i więzieniach tak, aby
nie zapominali o swych rodzinach.

Z kolei o kryzysie ojcostwa mó-
wił dr Jacek Pulikowski, doradca
rodzinny, autor znanych książek
o małżeństwie. Jego zdaniem jeste-
śmy świadkami dramatu rozpadu
rodziny i kryzysu ojcostwa. Po-
chwalane są rozwody a mężczyźni
nie chcą podjąć wyzwania i „ka-
riery” bycia ojcem. Dlatego „dla
ratowania świata trzeba odbudo-
wać ojcostwo”. Szczęście mężczy-
zny zależy od tego, czy przeka-
że on życie i będzie pomagał
w wychowaniu swojego dziec-
ka – to jego powołanie i droga
wzrostu do odpowiedzialności.
Niestety, coraz rzadziej podejmuje
on ten wysiłek. Pulikowski upa-
truje jednej z przyczyn tego stanu
rzeczy w sytuacji mężczyzn w mał-
żeństwie, gdzie stracił on pozycję
głowy domu, przestał być żywi-
cielem i przewodnikiem duchowym,
nie jest już najważniejszy. Prelegent
postulował, by zwrócić mężczyznom
„władzę” w rodzinie, argumentując,
że im bardziej kobiety zwycię-
żają w walce o władzę z mężczy-
znami, tym bardziej przegrywa-
ją, tracąc swojego naturalnego
opiekuna.

Opr. ks. Adam Kroll
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Nowo ochrzczony Michał Łangowski z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Dominik Wiśniewski z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Weronika Joanna Strzałkowska z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Joanna i Christopher Gadd
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KOPIEC KOŚCIUSZKI

Od 1797 roku Polacy wiązali
wielkie nadzieje na odzyskanie nie-
podległości przy pomocy Napoleona
Bonaparte. Dopóki cesarz Francu-
zów gromił naszych zaborców na
polach całej niemal Europy, nadzie-
je, że spełnią się słowa „Mazurka
Dąbrowskiego” podnosiły Polaków
na duchu. Niestety klęska pod Lip-
skiem w 1813 roku, a następnie
w 1815 roku pod Waterloo i zesła-
nie boga wojny na atlantycką wyspę
Św. Heleny przekreśliły nadzieje na
szybkie odzyskanie wolności.

Kongres Wiedeński sankcjono-
wał nowy podział ziem dawnej
Rzeczpospolitej. Z Krakowa i naj-
bliższych okolic postanowiono stwo-
rzyć Rzeczpospolitą Krakowską pod
nadzorem Austrii, Rosji i Prus. Po-
za Krakowem twór ten obejmował
ziemie na północnym brzegu Wisły,
biegnące pasem w kierunku zachod-
nim do granicy ze Śląskiem. Oprócz
stolicy znajdowały się trzy miasta:
Chrzanów, Trzebinia, Nowa Góra.
Obszar tego dziwnego państewka
wynosił 1164 km2 i zamieszkany
był przez 88 tys. ludności, z czego
24 tys. w samym Krakowie. Konsty-
tucja dla nowego państwa powstała
dość szybko przy znacznym udziale
księcia Adama Jerzego Czartory-
skiego.

Kraków stał się miejscem or-
ganizowania różnych obchodów
i demonstracji patriotycznych.
W 1817 r. sprowadzono uroczyście
ciało księcia Józefa Poniatowskiego,

który zginął w bitwie pod Lipskiem
i pochowano w Krypcie Św. Le-
onarda na Wawelu. W tym samym
niemal czasie dotarła tu wiadomość
o śmierci w szwajcarskim Solurze
Tadeusza Kościuszki. Zgromadzenie
Reprezentantów, czyli Sejm Rzecz-
pospolitej Krakowskiej natychmiast
wystąpił z inicjatywą sprowadzenia
szczątków Naczelnika na Wawel.
Decyzję zaaprobowały inne władze
krakowskie i co było konieczne,
również car Aleksander I. 11 kwiet-
nia 1818 roku ciało Kościuszki ze
Szwajcarii dotarło do dawnej sto-
licy. Uroczystości pogrzebowe ze
złożeniem trumny obok sarkofagu
księcia Józefa Poniatowskiego odby-
ły się 22 i 23 czerwca. Mieszkańcy
miasta zastanawiali się, jak pokazać
swoje uczucia patriotyczne. Chodzi-
ło o znalezienie takiego sposobu,
aby każdy kto jest w Krakowie,
mógł na własne oczy dojrzeć wi-
domy znak tych uczuć. Wzgórze
wawelskie skrzętnie skrywało pro-
chy naszych królów i bohaterów,
a chodziło o nowy widoczny znak
nadziei, że niewola nie będzie trwała
wiecznie.

W okolicach miasta znajdowa-
ły się dwa prehistoryczne kopce.
Kopiec Krakusa na Krzemionkach,
usypany prawdopodobnie w VII wie-
ku, o wysokości 16 metrów, uważany
jest za grób legendarnego założycie-
la Krakowa. Kopiec Wandy, o dwa
metry niższy, w podkrakowskiej
wsi Mogiła z tego samego czasu,
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Rozpoczęcie prac przy wznoszeniu Kopca Kościuszki w Krakowie (1820)

miał kryć prochy córki założyciela
Krakowa – Wandy. Postacie te po
raz pierwszy w naszej historii poja-
wiły się w legendarnej kronice Win-
centego Kadłubka z początku XIII
wieku. Te dwa tysiącletnie wów-
czas już kopce stały się inspiracją
dla nowego pomysłu. Myśl usypania
nowego kopca wysunął Franciszek
Jaszewski ze wsi Mogiła, publikując
artykuł w tej sprawie 29 listopada
1817 roku w Gazecie Krakowskiej.
Na miejsce budowy wybrano górę
błogosławionej Bronisławy. W sy-
paniu kopca brali udział wszyscy
mieszkańcy miasta oraz okolic. Pra-
cę rozpoczęto 16 października 1820
roku, a zakończono 23 paździer-
nika 1823 roku. Po skrupulatnym
podliczeniu kosztów wynikało, że
na wzniesienie kopca wydatkowano

sumę 169 246 zł. Pieniądze pocho-
dziły od ofiarodawców z wszystkich
zaborów.

Wykonane dzieło było imponują-
ce, kopiec wysoki na 34,1 m, wznosił
się 333 metry nad poziom morza
i 133 metry nad poziom Wisły. Do
budowy użyto ziemi z pól bitewnych,
w których brał udział T. Kościuszko
– spod Racławic, Dubienki, Maciejo-
wic. Sprowadzono dużym kosztem
również ziemię z Ameryki, bowiem
tam również walczył nasz bohater
w wojnie o niepodległość Stanów
Zjednoczonych. Ziemię spod Ma-
ciejowic, gdzie rannego Naczelnika
Rosjanie wzięli do niewoli, przysła-
ła wiślaną galerą księżna Izabella
Czartoryska. W latach 1844–1847
zbudowano bitą drogę ze Zwierzyń-
ca na szczyt wzgórza. W 1862 roku
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na szczycie umieszczono duży głaz
z tatrzańskiego granitu z napisem
KOŚCIUSZCE. Austriacy otoczyli to
miejsce fortyfikacjami. Pełen uroku
zakątek posłużył jako oryginalna
scenografia do zdjęć świetnej ko-
medii „C.K.Dezerterzy”. Od 1823
roku, kiedy wzgórze udostępnio-
no zwiedzającym, powołano równo-
cześnie „Towarzystwo Opieki nad
Kopcem”. Ten Komitet funkcjonuje
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Dziś każdy szanujący się tury-
sta musi stanąć na tym wzgórzu,
aby z tego właśnie miejsca po-
dziwiać panoramę miasta. Widok
jest rzeczywiście piękny, nie tylko
panorama starej stolicy, ale i Bło-
nia wyglądają stąd okazale. Kiedy
Jan Paweł II odprawiał przy każdej

pielgrzymce mszę na Błoniach, po-
zdrawiał zawsze tych, dla których
zabrakło miejsca, a gromadzili się
właśnie na wzgórzach wokół kopca
i na nim samym. Widząc to miejsce,
które miało być wyrazem patrio-
tycznych postaw obywateli Krako-
wa z początku XIX wieku, Stefan
Żeromski napisał tak: Jakiż widok

mógł stanąć do współzawodnictwa

z pięknością widoku na zamglone

wieże Krakowa, na zamek tuma-

nem przesłonięty, widziany z błoń,

ponad którymi czuwa pomnik boha-

tera, poderwanie się ziemi ku niebu,

pomnik niemy jak polska dola, bez

oblicza i formy, jedyny w świecie

a wieczny i pełen poezji.

Mariusz Paradecki

KRONIKA
nie tylko parafialna

26 kwietnia odbyło się uroczyste
otwarcie Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Trąbkach Wielkich po mo-
dernizacji. Prace remontowe trwały
ponad 2 miesiące, ale w rezultacie
powstało kilka nowych pomiesz-
czeń, a istniejące zostały odnowio-
ne. Ogólny koszt robót wraz z za-
kupem części wyposażenia wyniósł
250 tys. zł.

***

27 kwietnia odbyła się III zwy-
czajna Sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m.in. następujące tematy:

1) radni wysłuchali sprawozdania
Agaty Opałka-Dobrzyńskiej – dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trąbkach Wielkich z działalno-
ści tych instytucji oraz zatwierdzili
sprawozdania finansowe za 2006
rok;

2) radni wysłuchali sprawozdania
Krystyny Rody – kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich z działalności
w 2006 roku;

3) radni wysłuchali sprawozdania
Doroty Bąk – dyrektora Gminne-
go Ośrodka Zdrowia w Trąbkach
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Wielkich z działalności w 2006 roku
i zatwierdzili sprawozdanie finan-
sowe za ten okres;

4) komendant gminny OSP An-
drzej Surma przedstawił informacje
z działalności OSP w naszej gminie;

5) informację o stanie bezpie-
czeństwa na terenie naszej gminy
w 2006 roku przedstawił kierow-
nik Posterunku Policji w Trąbkach
Wielkich młodszy aspirant Tomasz
Włochowski;

6) radni jednogłośnie udzielili wój-
towi Gminy Trąbki Wielkie Błażejo-
wi Konkolowi absolutorium z wyko-
nania budżetu gminy za rok 2006.

***
28 kwietnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament mał-
żeństwa zawarli Joanna Kinder
z Gdańska i Christopher Gadd
z Londynu.

***
29 kwietnia w kościele parafial-
nym chrzest św. otrzymała Mar-
celina Olszewska, córka Lucyny
i Grzegorza z Trąbek Wielkich.

***
6 maja w naszym kościele chrzest
św. otrzymali:

– Michał Łangowski, syn Ewy i Woj-
ciecha z Trąbek Wielkich,

– Dominik Wiśniewski, syn Anny
i Michała z Ełganowa,

– Weronika Joanna Strzałkowska,
córka Joanny i Leszka z Trąbek
Wielkich.

***

6 maja w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich 32 dzieci
przystąpiło do uroczystej Pierwszej
Komunii Świętej.

***
13 maja w naszym kościele od-
prawiona została Msza św. w in-
tencji dzieci obchodzących rocznicę
przystąpienia do Pierwszej Komu-
nii Świętej.

***
15 maja w Szkole Podstawowej im.
Kunegundy Pawłowskiej w Trąb-
kach Wielkich odbył się koncert po-
łączony z wystawą malarstwa z oka-
zji Święta Polskiej Muzyki i Plasty-
ki. W programie koncertu znalazły
się znane i lubiane utwory muzyki
klasycznej, arie operowe i operet-
kowe oraz pieśni. Na skrzypcach
zagrała Emilia Wiśniewska z towa-
rzyszeniem pianisty Łukasza Kani.
W utworach wokalnych zaprezento-
wało się trzech tenorów: Stanisław
Bednarski, Krzysztof Brzozowski
i Michał Olejnik. Prace malarskie
zaprezentowali artyści z Tczewa.
Oprócz strawy duchowej była kawa
i znakomite ciasta.

***
Trwają prace przy budowie ołtarza
polowego przy Sanktuarium Maryj-
nym w Trąbkach Wielkich. 18 maja
zostały zabetonowane schody, do
których zbrojenie i szalunki wy-
konali (podobnie jak wszystkie in-
ne dotychczas zrealizowane roboty)
Jan Czerw, Zenon Kielas i Jerzy
Ptach.

Opracował S. D.
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich Dorota Bąk dokonała
przecięcia wstęgi, otwierając ośrodek po remoncie

Budowany w trąbkowskim sanktuarium ołtarz polowy nabiera kształtów, stan prac
w dniu 18.05.2007 r.
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Koncert muzyki poważnej w wykonaniu gdańskich artystów z okazji święta 3 Maja
w trąbkowskim gimnazjum

Brawurowy popis wokalny trzech tenorów w Szkole Podstawowej w Trąbkach
Wielkich
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DZIEŃ PATRONA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRĄBKACH WIELKICH

Tradycyjnie, 11 maja w Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wielkich
obchodziliśmy Dzień Patrona. Dzie-
ci pod opieką nauczycieli wyruszyły
sprzed szkoły, z pocztem sztanda-
rowym na czele, aby uczestniczyć
w uroczystej Mszy św. w intencji
naszej patronki Kunegundy Paw-
łowskiej. Podczas homilii ksiądz
proboszcz przybliżył nam tę hero-
iczną postać przedwojennej trąb-
kowskiej nauczycielki i więźniarki
hitlerowskich obozów koncentra-
cyjnych. Mówił, że w dzisiejszych
czasach potrzebne są nam takie
wzory do naśladowania.

Po Mszy św. wszyscy wrócili
do szkoły, gdzie odbył się konkurs
wiedzy o Kunegundzie Pawłow-
skiej, przygotowany i prowadzo-
ny przez panie Lucynę Rekowską
i Sabinę Stolc. Uczestnicy musie-
li wykazać się szerokim zakresem
wiadomości nie tylko o patronce,
ale również o tamtych tragicznych
czasach. W konkursie, po ostrej
rywalizacji z klasą V b, zwycięży-
ła klasa VI a, wspierana gorącym
dopingiem swojego wychowawcy,
pana Michała Olejnika.

Jadwiga Pianowska

INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2007

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Katarzyny,
p. Keler

Za śp. Anielę i Franciszka
Abramów

2. Pierwsza sobota miesiąca,
Różaniec fatimski i Msza
św. ku czci Matki Bożej,
rozpoczęcie Misji św.

O Boże błogosławieństwo dla
Darka Tyslera

Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

3. Za śp. Kazimierza i Danutę
Jankowskich, godz. 730

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

Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 1100

Za śp. Franciszka Onasza
(17. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1800

4. Za śp. Jana i Bertę Stefanów
oraz Norę Nowak i Jana
Karnata
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5. Za śp. Zofię Raczkowską
(1. rocznica śmierci)
Za śp. Zygmunta Preussa

6. Za śp. Halinę, Genowefę
i Edwarda Bożków oraz Jana
Kozaka (1. rocznica śmierci)
Za śp. Pawła Fenskiego
i zmarłych z tej rodziny
(Czerniewo)

7. Za śp. Eugeniusza
Strągowskiego (Czerniewo)
Za parafian

8. Za śp. Władysława Płazę
(10. rocznica śmierci)

9. Za śp. Edmunda Krywalda
(6. rocznica śmierci) i o zdrowie
dla Gertrudy Krywald
Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców

10. Za śp. Jana Karnata
(9. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Jerzego Czerwińskiego
(9. rocznica śmierci) oraz
Ryszarda Pikulę i zmarłych
z rodzin Czerwińskich,
Bielskich, Tiborskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Sławomira Kowitza,
godz. 1100

11. Za zmarłych z rodzin Kelerów
i Bugów (Czerniewo)

12. Dziękczynna za koronację
cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej Patronki Świata
Pracy

13. Rocznica święceń kapłańskich,
Msza św. koncelebrowana
przez księży jubilatów,
godz. 1000

Za śp. Pawła i Jadwigę
Garczyńskich, godz. 1800

O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Genowefy
Piotrowskiej, w 81. urodziny
(Czerniewo)

14. Za śp. Stanisławę Kwiatkowską
(30. rocznica śmierci)

15. Za śp. Alojzego i Jerzego
Czerwińskich

16. Dziękczynna w 17. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ewy
i Jana Selków

17. Za zmarłych z rodzin Plak
i Cymermann, godz. 730

O błogosławieństwo Boże dla
solenizanta Alojzego Ptacha,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Kurta Henniga,
godz. 1100

18. Dziękczynna w 19. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Haliny i Piotra Lewańczyków
Za śp. Henryka Nadolskiego

19. Za śp. Jana, Jerzego i Janusza
Brandtów

20. O błogosławieństwo Boże dla
Mateusza Pianowskiego, w 18.
rocznicę urodzin
Za śp. Jana i Henryka
Trofimowiczów

21. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże w posłudze
kapłańskiej ks. Krzysztofa
Sroki, w 11. rocznicę święceń

22. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Anny Czerwińskiej,
w 74. urodziny
Za śp. Jana juniora oraz Jana
i Helenę Bukowskich

23. W intencji rodzin Mąkosów
i Herników, godz. 1300
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Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Celiny i Ryszarda Thiel,
godz. 1600

Za śp. Wiktora Bławata,
godz. 1800

Za śp. Czesława
Sykutowskiego, godz. 1800

24. Za śp. Jerzego Franuszkiewi-
cza, godz. 730

Za śp. Krystynę i Eugeniusza
Krakowskich, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Kamili i Dariusza Dończyków,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Hanny i Jacka Preussów,
godz. 1100

Za śp. Janinę Dymitruk oraz
zmarłych z rodzin Dymitruków
i Stachurskich, godz. 1800

25. Za śp. Jana i Henryka
Nadolskich
Za śp. Jana Ruszewskiego

26. Za śp. Władysława
Wróblewskiego
O opiekę Matki Bożej
Trąbkowskiej w pielgrzymce
(int. p. Trofimowicz)

27. Za śp. Małgorzatę Fenską oraz
zmarłych z rodziny Sulewskich

29. Dziękczynna w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Sebastiana Jasiaków
Za śp. Annę i Jana Kleistów,
Zygmunta Zarembskiego oraz
zmarłych z rodziny Kleistów

30. Za śp. Dorotę Knapińską
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 czerwca: Nikodem Ossowski
17 czerwca: Kajetan Wiktor Wawrynowicz, Patryk Kamil Siwak

Rocznice sakramentu małżeństwa
11 czerwca: 2. rocznica sakr. małżeństwa Anity i Krzysztofa Kolibskich
18 czerwca: 2. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Adama Łukaszewiczów
25 czerwca: 2. rocznica sakr. małżeństwa

Danuty i Sławomira Mokrosińskich
25 czerwca: 2. rocznica sakr. małżeństwa Iwony i Adama Owanków
29 czerwca: 5. rocznica sakr. małżeństwa Elżbiety i Sebastiana Jasiaków

6 czerwca: 15. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Adama Zawickich
27 czerwca: 15. rocznica sakr. małżeństwa Hanny i Jacka Preussów
19 czerwca: 25. rocznica sakr. małżeństwa Cecylii i Ryszarda Thielów
11 czerwca: 30. rocznica sakr. małżeństwa Ewy i Jana Wilków

ODESZLI DO PANA

5 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Zofii Raczkowskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


