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Już Maryja

w Niebo wzięta,

Matka Boga,

Panna święta,

przez Aniołów

zaniesiona,

nad niebiosy

wywyższona.

Chciał Syn mieć

Matkę u siebie,

wzięta Matka

siedzi w Niebie.

Posadził Ją Pan

na tronie,

Koroną

ozdobił skronie.



SIERPIEŃ MIESIĄCEM WDZIĘCZNOŚCI MARYI
za opiekę nad nami i naszą Ojczyzną

Wymowa sierpnia

W tym miesiącu Kościół uroczy-
ście obchodzi największe święto ku
czci Matki Najświętszej – Jej Wniebo-
wzięcie. W Ewangelii św. na uroczy-
stość Wniebowzięcia czytamy o na-
wiedzeniu przez Maryję św. Elżbiety.
To u niej wypowiedziała w „Magni-
ficat”: „Odtąd błogosławioną zwać
Mnie będą pokolenia”. W proroczej
wizji Maryja sama dokonuje swo-
jej kanonizacji. W Ameryce Północ-
nej jest kościół wybudowany ku czci
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, w którym na ścianie
te słowa Maryi są napisane złotymi
literami w 170 językach.

Wniebowzięcie Matki Bożej jest
ukoronowaniem Jej wiary – przewo-
dzi Kościołowi w wierze, Jej pokory
– „Oto ja służebnica Pańska” i Jej
posłuszeństwa – „Niech mi się stanie
według słowa twego”.

Papież Pius XII w bulli dogma-
tycznej o wniebowzięciu Matki Bożej
(Munificentissimus Deus) pisze, że
nie wiemy, gdzie i kiedy zakończyło
się ziemskie życie Matki Bożej, ale
wiara podpowiada nam, że nie mo-
gła ulec skażeniu Ta, która Jezusa
karmiła, pielęgnowała i Jezusowi to-
warzyszyła w dziele zbawienia, która
wolna była od grzechu pierworod-
nego i osobistego. Jezus nie mógł
pozwolić, by Jej ciało uległo znisz-
czeniu.

Wielu świętych czcicieli Maryi
chciało odejść z tego świata, by ob-
chodzić uroczystość Wniebowzięcia
już w niebie, razem z Maryją. Św.

Maksymilian i św. Stanisław Kostka
odeszli do wieczności 14 sierpnia,
a św. Stefan węgierski 15 sierpnia.

Sierpień jest miesiącem pielgrzy-
mowania na Jasną Górę do ducho-
wej stolicy naszej Ojczyzny. Około
ćwierć miliona Polaków podejmuje
pielgrzymowanie z różnych zakąt-
ków kraju do Maryi Jasnogórskiej.
Sierpień jest miesiącem wdzięczności
za zwycięstwo oręża polskiego nad
nawałą komunistyczną 15 sierpnia
1920 roku. Zwycięstwo to przeszło
do historii pod nazwą „cudu nad Wi-
słą”. Sierpień jest miesiącem trzeź-
wości. Kościół zwraca się z apelem do
wszystkich Polaków, by w tym mie-
siącu nie spożywali napojów alkoho-
lowych, by innych nie namawiali do
picia alkoholu, ani nim nie częstowa-
li z okazji rodzinnych uroczystości.
Ma to być nasz skromny prezent dla
Bożej Matki.

W sierpniu wspominamy 3 święta
ku czci Matki Bożej:
� święto Wniebowzięcia NMP –

15 sierpnia,
� święto NMP Królowej – 22 sierp-

nia,
� święto NMP Częstochowskiej –

26 sierpnia (w tym roku ze względu
na niedzielę, 27 sierpnia).

W święto Wniebowzięcia Matki
Bożej święcimy też dojrzałe kłosy
zboża i kwiatów, dziękując Bogu za
dar chleba, żeby tak jak Ona, jako
„dojrzały owoc” wzięta została do
chwały w niebie, tak z tych dojrzałych
ziaren był chleb na pożywienie i na
pokarm eucharystyczny.
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W sierpniu przeżywamy też od-
pust ku czci Wniebowzięcia NMP –
tytuł naszego kościoła – i przygoto-
wujemy się do tygodniowego odpustu
wrześniowego.

Cóż Ci Matko nasza damy jako
Twoje dzieci? Kwiaty! To piękne, ale
za mało. „Czyste serce Bożej Matce
darujmy, ach darujmy”, Odwiedźmy
Ją, bo nie jest dobre to dziecko, które
o matce nie pamięta i do matki nie
przychodzi.

Czy Ty kochasz Maryję?

Podobne pytanie pewien kapłan
postawił św. Stanisławowi Kostce:
„Stasiu! Czy ty kochasz Matkę Bo-
żą?” Odpowiedział zdziwiony: „Jak-
bym miał Jej nie kochać. Przecież to
moja Matka!” Św. Jan Ewangelista
zaznacza, że Jezus z krzyża powie-
dział do ucznia (Jana): „Oto Matka
twoja”. „I od tej godziny uczeń wziął
Ją do siebie” (J 19,27).

Te słowa Jezusa wypowiedziane
z krzyża odnoszą się do ciebie Stani-
sławie (Wojciechu, Barbaro. . .). Oto
Matka twoja. Czy ty Ją kochasz?
Pozwól, że postawię ci w tej materii
parę pytań i podsunę ku refleksji
kilka myśli.

Skądże mi to, że Bóg zrządził, iż
mieszkam w parafii – sanktuarium
Maryjnym? Może zaufał mi, że wła-
śnie ja będę szczególnym czcicielem
(czcicielką) Jego Matki. „I wziął Ją
uczeń do siebie”. Czy nie zawiodłem?

Dane ci było dożyć czasów, o któ-
rych może się nie śniło poprzednim
pokoleniom – koronacji cudownego
Obrazu Matki Bożej przez samego
Papieża-Rodaka? To już 20 lat upły-
nęło od tamtego niezapomnianego
wydarzenia! Pytam starszych: Czy

uczestniczyłeś w koronacji? Dlacze-
go nie? Na terenie naszej gdańskiej
archidiecezji Ojciec św. osobiście uko-
ronował jako pierwszy obraz Matki
Bożej Trąbkowskiej, a w 1999 r. –
jako drugi obraz Matki Bożej Wej-
herowskiej. To niezwykły zaszczyt!
Niezwykłe wyróżnienie! Czy uczest-
niczyłeś w tym wydarzeniu?

Koronację poprzedziła 9-tygod-
niowa nowenna parafian. Czy uczest-
niczyłeś w niej? Po koronacji była
9-tygodniowa nowenna dziękczynna.
Czy brałeś w niej udział?

Od koronacji wprowadzony zo-
stał Tygodniowy Odpust od pierw-
szej do drugiej niedzieli września.
Czy uczestniczysz w uroczystościach
podczas tygodnia? Przez 20 lat rodzi-
ny otrzymują pisemne zaproszenia
do udziału w nabożeństwach odpu-
stowych. Jestem przekonany, że jest
wielu mieszkańców w parafii, któ-
rzy ani razu przez te 20 lat nie
uczestniczyli w powszednie dni ty-
godnia w nabożeństwach Maryjnych.
Ani razu! Inni w dniu uroczystego
zakończenia odpustu wyjeżdżają do
znajomych i wcale ich nie ma na Mszy
św. odpustowej. To świadczy, że zu-
pełnie nie żyją wydarzeniami wspól-
noty parafialnej, do której należą.
W ostatnich latach są uruchamiane
autokary do poszczególnych wiosek,
by ułatwić wiernym udział w odpu-
stowych nabożeństwach, a parafianie
wolą siedzieć przed telewizorem! Czy
ty Ją naprawdę kochasz?

Dramatycznym wołaniem Matki
Bożej w Fatimie była prośba o modli-
twę różańcową dla uproszenia pokoju
w świecie. Ilu naszych parafian modli
się na różańcu? Nie wspomnę już, że
część wiernych w ogóle nie zna mo-
dlitwy różańcowej! Przekonałem się
podczas kolędy jak wielu, zwłaszcza
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mężczyzn, nie umie samodzielnie od-
mówić „Zdrowaś Maryjo”. Ale umie
dyskutować, co powinien papież, co
powinien Kościół itd.

Gdy zachęcam parafian do włą-
czenia się do wspólnoty Żywego Ró-
żańca, najczęstszą reakcją jest wyma-
wianie się od modlitwy różańcowej.
Powtarzanie słynnego: „Ja nie”!!!
Przecież to Maryja prosi cię o mo-
dlitwę różańcową! Twoja odpowiedź
brzmi: „Ja nie”!!!

Czy ty kochasz Matkę Bożą? Czy
chcesz by ci pomogła się kiedyś
zbawić? Należysz to Żywego Różańca
– czy odmawiasz jedną dziesiątkę
Różańca każdego dnia? Nie masz
czasu! A na plotki go masz?

Od prawie 30 lat trwają sobotnie
Nowenny i Mszę św. ku uczczeniu
Matki Bożej. Czy w tych 30 latach
byłeś na Nowennie i Mszy sobotniej
tak od siebie, nie z powodu Mszy św.
za zmarłych z twojej rodziny? Wielu
parafian w ogóle nie interesują ani
Nowenny, ani odpust, ani Maryjne
Msze św., ani Żywy Różaniec. Czy

ty jeszcze śmiesz mówić, że kochasz
Matkę Bożą? Złe jest dziecko, które
do mamy nie przychodzi, o mamie
nie pamięta! „I wziął Ja uczeń do
siebie” a ty? Czemu Ją odrzuciłeś?

To są moje gorzkie refleksje zwią-
zane z kultem Matki Bożej w Trąb-
kach Wielkich. Smutno mi, że wierni
tak mało uczestniczą w sobotnich
nabożeństwach Maryjnych, że wciąż
jeszcze nie rozumieją sensu adora-
cji Najświętszego Sakramentu, ani
pierwszych sobót miesiąca, o których
tak dobitnie mówiła Maryja w Fati-
mie. Niepokoję się, że coraz mniej
jest wiernych na wymianie tajem-
nic różańcowych w drugie niedziele
miesiąca tuż po Mszy św.

Drodzy Parafianie! Proszę Was –
nie zapominajcie o Matce! Nie za-
pominajcie o korzeniach Maryjnych,
czyli miejscu przez Nią wybranym.
Bądźcie dumni ze skarbu, który po-
siadacie! Macie ten skarb Maryjny
pomnażać i go strzec!

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2007

5 sierpnia: 18. Niedziela Zwykła

Koh 1,2.2,21–23

Kol 3,1–5.9–11

Łk 12,13–21

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej
chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa
(we wszystko), życie jego nie jest
zależne od jego mienia (Łk 12,15).
Co w miłości jest najważniejsze: da-
wać, brać czy przyjmować? Najczę-
ściej wydaje nam się, że kochać

to przede wszystkim dawać. Kiedy
dajemy, nie żądajmy wdzięczności
i nie chwalmy siebie, że jesteśmy
tak szlachetni i nie chciejmy, by ktoś
przybiegał nam dziękować. W miłości
prawdziwej trzeba tak dawać, by nie
myśleć o sobie samym.

Kochać to nie tylko dawać, ale i przyj-
mować. Komuś może się wydawać, że
kochać to tylko przyjmować: pozwolić
siebie kochać i pozwolić siebie ob-
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darowywać. W takim przyjmowaniu
kryje się kolejne zagrożenie: kocham
siebie.
Kochać to także umieć przyjmować.
Przyjmować to zgadzać się na to, co
nam dają, przyjmować wady drugiego
człowieka, by go cierpliwością zmie-
nić. Przyjmować tak zwany trudny
charakter, choroby, awantury. Tyl-
ko ci się ranią, którzy najbardziej
się kochają. Wobec obcych jesteśmy
grzeczni, uczynni, wyrozumiali. Dla-
czego się ranimy? Bo nie umiemy się
kochać i nie sprawdzamy siebie.

12 sierpnia: 19. Niedziela
Zwykła

Mdr 18,6–9

Hbr 11,1–2.8–19

Łk 12,32–48

Niech będą przepasane biodra wa-
sze. . . (Łk 12, 35).
Polecenie bardzo praktyczne na owe
czasy. Bo ludzie nosili szaty nawet
nie do kostek, ale do samej ziemi.
Gdyby ktoś w takiej szacie chciał
pobiec, musiałby podkasać ubranie,
bo inaczej potknąłby się i połamał
nogi. Tak podniosłe słowa, a tak
praktyczne.
Przepasze się i każe im zasiąść do sto-
łu, a obchodząc będzie im usługiwał
(Łk 12,37).
Zdumiewamy się tymi słowami Chry-
stusa – i dobrze, bo Bóg jest ponad
ludzką logiką. Bóg usługuje, to zna-
czy daje nam czas, daje nam ludzi,
z którymi nas spotyka. Popatrzmy
poprzez Ewangelię oczyma widza:
co Bóg nam robi. Usiądź i popatrz
z boku, co Bóg działa w twoim życiu.
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzi-
nie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie (Łk 12, 40).

Przyjdzie ktoś niezwykły, niespodzie-
wany. Możemy myśleć, że spotkamy
się z Nim po śmierci, ale w Ewangelii
nie ma mowy o śmierci. Gdyby przy-
szedł po śmierci, byłby oczekiwany.

19 sierpnia: 20. Niedziela
Zwykła

Jr 38,4–6.8–10

Hbr 12,1–4

Łk 12,49–53

Przyszedłem rzucić ogień na zie-
mię. . . (Łk 12, 49).
Ogień zawsze nas niepokoi. Boimy
się czegoś „jak ognia”, a tu Pan Jezus
z ogniem w ręku. Ale ogień, o jakim
On mówi, jest inny – przeciwstawia
się wszelkiej obojętności, stabiliza-
cji, przyzwyczajeniom. Najgorsze, co
może człowieka ogarnąć, to tępota,
bezwład, kiedy zasypia na swoim
legowisku. Ogień ma go wypłoszyć
i zmobilizować, oderwać od wygod-
nych przyzwyczajeń, zerwać na apel.
Choć ogień jednych straszy, drugich
uspokaja, zawsze jest w ręku samego
Boga.
Jezus przynosi ogień na ziemię. Czy
przypominamy ten ogień? Może ra-
czej słomiany ogień? Jesteśmy gorliwi
na początku, płoniemy jak pudełko
zapałek, a potem przypominamy lo-
dówkę. A Jezus pragnie, abyśmy pło-
nęli stale ogniem gorliwości, ducha
ofiary, modlitwy.
Czy myślicie, że przyszedłem dać
ziemi pokój? Nie, powiadam wam,
lecz rozłam (Łk 12, 51 ).

26 sierpnia: 21. Niedziela
Zwykła, Uroczystość NMP
Częstochowskiej

Prz 8,22–35 (Iz 2,2–5)

Ga 4,4–7

J 2,1–11
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Aniołowie nie potrzebują żadnych
malowanych obrazów Matki Bożej –
ani w złotych, ani w srebrnych ra-
mach. Po prostu widzą Ją taką, jaka
jest w niebie. Jednakże nam, nie
duchom, ale ludziom chodzącym po
ziemi, potrzebne są obrazy, portre-
ty, fotografie ukochanych, zwłaszcza
tych, którzy przez śmierć wymknęli

się naszym oczom. Dzięki znakom
widzialnym odgadujemy to, co niewi-
dzialne. Bóg chce, żeby właśnie obraz
Matki Bożej Częstochowskiej – ten,
a nie inny – budził w nas największą
świadomość Jej obecności.

Ks. Jan Twardowski

FATIMA DZISIAJ

Cieszę się, że przed paroma la-
ty dane mi było pielgrzymować do
Fatimy. Fatima, Lourdes, La Solet-
te, Gietrzwałd są wpisane w za-
miary Boże, a przesłania Maryjne
są przypominaniem orędzia ewange-
licznego i nie przeszły do historii,
ale są zawsze aktualne i zawsze
są wezwaniem dla nas. Dotyczy to
zwłaszcza wezwań Matki Bożej, któ-
rą Bóg przysyła z nieba do ludzkości,
by wzywała do modlitwy, do pokuty
do nawrócenia. Jan Paweł II po-
wiedział w 1982 roku w Fatimie:
„Jeśli Kościół uznał za wiarygodne
orędzie Fatimy to dlatego, że orę-
dzie to zawiera prawdę i wezwanie
Ewangelii do nawrócenia i pokuty”.
Zaczął się wiek XXI, ale wołanie
z Fatimy nie straciło na aktualności.
Wezwanie do pokuty jest wezwaniem
matczynym a jednocześnie mocnym
i jednoznacznym.

Nieco historii
objawienia fatimskiego

13 maja 1917 r. troje dzieci: Łucja
– lat 10, Franciszek – lat 9 i Hia-
cynta – lat 7 pasąc owce u stóp
skalistego wzgórza w Cova de Iria

w Portugalii, opodal Fatimy zoba-
czyły dwie błyskawice, a następnie
niewiastę, którą nazwały, „Najpięk-
niejszą Panią”. Przychodzę z nieba
– powiedziała i zapytała ich czy
chcą ofiarować siebie i swoje cierpie-
nia Bogu jako zadośćuczynienie za
grzechy i o nawrócenie grzeszników.
Po odpowiedzi twierdzącej – poleciła
im codziennie odmawiać Różaniec
i zapowiedziała, że będzie tu przy-
chodzić 13. dnia każdego miesiąca,
aż do października.

Na spotkaniu 13 czerwca poleciła
dzieciom odmawiać nadal Różaniec
i dodawać do każdej dziesiątki słowa:
„O mój Jezu, przebacz nam nasze
grzechy, zachowaj nas od ognia pie-
kielnego. Zaprowadź wszystkie du-
sze do nieba i dopomóż tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego mi-
łosierdzia”.

Do Łucji powiedziała: „Bóg chce
posłużyć się tobą, aby uczynić Mnie
bardziej znaną i miłowaną i aby
wprowadzić na całym świecie na-
bożeństwo do mego Niepokalanego
Serca” (pierwsze soboty). 13 lipca
Maryja poleciła: „Odmawiajcie dalej
każdego dnia Różaniec, żeby zakoń-
czyła się wojna i aby na świecie
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zapanował pokój”. Następnie poka-
zała dzieciom piekło – co je niezwy-
kle przeraziło. „Zobaczyliście piekło,
do którego idą dusze grzeszników.
Dla ich uratowania Bóg chce rozpo-
wszechnić w świecie nabożeństwo do
mojego Niepokalanego Serca. Jeśli
jednak ludzie nie przestaną obrażać
Boga to przyjdzie jeszcze straszniej-
sza wojna, ludzie będą cierpieć głód
i będzie prześladowanie Kościoła.
Aby temu zapobiec przyjdę prosić
o poświęcenie Rosji memu Niepoka-
lanemu Sercu oraz o Komunię św.
wynagradzającą w pierwsze soboty
miesiąca. Jeśli moje prośby zosta-
ną wysłuchane, Rosja się nawróci
i nastanie pokój. Jeśli nie – rozpo-
wszechni swoje błędy (komunizm)
po świecie, wywołując wojny i prze-
śladowanie Kościoła. Dobrzy będą
umęczeni, a Ojciec św. będzie musiał
wiele wycierpieć. Na koniec moje
Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Władze państwowe zaczęły prze-
śladować pastuszków, a nawet ich za-
mknięto w areszcie 13 sierpnia, tak,
że Maryja ukazała się im 19 sierpnia,
gdy już były uwolnione.

13 września w objawieniu uczest-
niczyło 30 tys. ludzi, którzy zobaczyli
biały obłok osłaniający dzieci i dąb,
na którym ukazała się im Maryja
i przypomniała kolejny raz dzieciom,
by odmawiały Różaniec, aby zakoń-
czyła się wojna. Zapowiedziała też
kolejne przyjście 13 października.

13 października na miejsce obja-
wień przybyło około 100 tys. ludzi.
Padał deszcz. Nagle deszcz przestał
padać i ukazało się barwne słońce,
które zaczęło się przesuwać z jednego
krańca nieba na drugi. Potem zniżyło
się ku ziemi i zaczęło wirować. Lu-
dzie przerażeni mówili, że to koniec

świata, ale dzieci zbliżyły się do ludzi
i mówiły: „Módlcie się mocno, już jest
wszystko dobrze”. Tysiące ludzi były
świadkami tego zjawiska, którego nie
zarejestrowały żadne kamery, więc
było to zjawisko nadprzyrodzone.
A Maryja powiedziała pastuszkom:
„Odmawiajcie codziennie Różaniec”.
Na zakończenie widzenia ukazał się
dzieciom św. Józef z Dzieciątkiem
Jezus. Cudem słońca zakończyły się
objawienia w Cova da Iria.

Franciszek zmarł w 1919 roku,
a Hiacynta w 1920 r. Ojciec św.
Jan Paweł II w 2000 r. ogłosił ich
błogosławionymi, a św. Łucja dożyła
98 lat i zmarła w 2005 r.

Łucji w 1925 roku Matka Boża
poleciła: „Przekaż tym wszystkim,
którzy w ciągu 5 miesięcy w I soboty
wyspowiadają się i przyjmą Komunię
św., odmówią cząstkę Różańca i będą
przez 15 minut rozważać tajemnicę
różańcową w intencji zadośćuczynie-
nia za popełnione grzechy, w godzinę
śmierci obiecuję przyjść z pomocą ze
wszystkimi łaskami potrzebnymi do
zbawienia”.

Orędzie fatimskie się spełniło.
W 1984 r. papież Jan Paweł II po-
święcił Rosję Niepokalanemu Sercu
Maryi. Bez rozlewu krwi upadł ko-
munizm. 13 maja 1981 r. papież
przeżył cudowne ocalenie. Jakie są
fatimskie życzenia Matki Bożej skie-
rowane do nas? Spróbujmy je zebrać.
1. Jezus pragnie abym była więcej
znana i miłowana.
2. Odmawiajcie Różaniec. Jeśli moż-
na to codziennie w rodzinach „Je-
stem Matką Bożą Różańcową”.
3. Wzywa do modlitwy i pokuty
w intencji nawrócenia grzeszników,
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bo Bóg jest znieważany, prawa Bo-
że są deptane, świat pogrąża się
w ciemności zła.
4. Pierwsze soboty miesiąca mają
być przeżyte ku czci Niepokalanego
Serca Maryi. Kto przez 5 kolejnych
pierwszych sobót przyjmie Komu-
nię św., odmówi cząstkę Różańca
św. i przez 15 minut rozważa jedną
z tajemnic różańcowych, ma zapew-
nienie: „Te dusze będą obdarzone
szczególną łaską. Przybędą do nich
w godzinę śmierci z całą łaską jaka
dla ich wiecznej szczęśliwości będzie
potrzebna”.
5. Maryja chce, by osobiście oddać się
Jej Niepokalanemu Sercu, które chce
być schronieniem dla pokutujących.

Odpowiadając na to Maryjne fa-
timskie orędzie, w naszym sanktu-
arium są wprowadzone nabożeństwa
pierwszych sobót ku Jej czci. Zawsze
pół godziny przed Mszą św. pierw-
szosobotnią mamy Różaniec fatimski
oraz rozważania tajemnic różańco-

wych podczas Mszy św. Można się
włączyć w którąkolwiek pierwszą
sobotę i uczestniczyć w kolejnych
pięciu pierwszych sobotach w tych
nabożeństwach (bez przerywania).
Powinni to uczynić szczególnie wszy-
scy członkowie Żywego Różańca.

Gorąco polecam to nabożeństwo,
bo zachęca nas do niego sama Mat-
ka Najświętsza. W pierwszą sobo-
tę sierpnia Różaniec rozpocznie się
o godz. 18.00 (ze względu na ślub,
który będzie o godz. 17). Ponadto 13.
dnia miesiąca od 13 maja do 13 paź-
dziernika odbywają się nabożeństwa
fatimskie z procesją eucharystyczną,
podczas której niesiona jest figura
Matki Bożej Fatimskiej. Związane są
one z wieczorową Mszą św. Niech na
wzór wielkiego Papieża Jana Paw-
ła II nasza wiara mocno oprze się na
nabożeństwie do Matki Bożej. Ona
pomoże nam osiągnąć niebo.

Ks. Edward Szymański

DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR CHLEBA

Z Tygodniowym Odpustem łączy-
my dziękczynienie za żniwa, za dar
chleba. Od kilku lat za zgodą ks.
Arcybiskupa są to dożynki archidie-
cezjalno-samorządowe. W tym roku
uroczystej Mszy św. dziękczynnej za
plony przewodniczył będzie ks. arcy-
biskup Tadeusz Gocłowski. Symbo-
lem wdzięczności są korony żniwne.
Zawsze są one robione z wielkim
kunsztem. Widziałem to na Jasnej
Górze po dożynkach ogólnopolskich.

Wszyscy potrzebujemy chleba,
wszyscy prosimy o chleb w modli-
twie, której nas nauczył Pan Jezus:

„Ojcze nasz”. Wyrazem włączenia
się w to dziękczynienie jest na-
sza skromna ofiara, z której spłaca-
my naszą powinność parafialną na
utrzymanie Seminarium Duchowne-
go w Oliwie. Pamiętać trzeba, że
seminaria duchowne w Polsce utrzy-
mują się wyłącznie z ofiar wiernych,
a nie z dotacji Państwa.

O przygotowanie koron żniwnych
zawsze proszę parafian, którzy cie-
szą się autorytetem i dobrą opinią
w swoim środowisku. Przygotowują-
cy korony są też proszeni by w swoich
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wioskach zebrali od wiernych ofia-
ry na potrzeby naszego seminarium.
Proszę, by podzielić się odpowied-
nio do terenu zamieszkania i przejść
z kwestą do poszczególnych rodzin.
Najtrudniej wypada to dotąd w wio-
sce Trąbki Wielkie. Proszę zatem
by wyznaczone osoby porozumiały
się między sobą i objęły kwestą całą
wioskę. Bóg zapłać za trud.

W związku z tą zbiórką i począt-
kiem roku szkolnego, nie będzie we
wrześniu zbierania ofiar na ołtarz!

Proszę by w tym roku Korony
dożynkowe wykonali:

Trąbki Wielkie: Jerzy Surma,
Krzysztof Jagła, Danuta Gostomska,
Jolanta Ciećko.

Ełganowo: Ryszard Pijanowski,
Jarosław Kasperek, Jan Sieniek,
Franciszek Surma.

Kleszczewo: Jan Wilk, Roman
Kujawski, Zbigniew Szostek, Jan
Selka.

Czerniewo: Tomasz Ludwikow-
ski, Ryszard Kamiński, Jarosław
Grot, Józef Surma.

Czerniec: Henryk Karnath, Elż-
bieta Kowitz, Jerzy Lubecki, Wie-
sław Kosikowski.

Ks. Edward Szymański

WSPIERAJMY NASZĄ PARAFIALNĄ CARITAS
Jako charytatywna grupa chcemy

trochę przyjść z pomocą, zwłaszcza
rodzinom wielodzietnym w parafii.
Nasze możliwości w stosunku do
potrzeb są minimalne. A można by
to dzieło wesprzeć, „bo wiara bez
uczynków jest martwa”.

Jak wesprzeć?

Propozycja pierwsza: odpisać je-
den procent od podatku na Caritas
parafialną. Dobre i kilkanaście zło-
tych przekazanych z podatku na ten
Boży cel. Można je wpłacić na konto
naszej parafii:
36 8335 0003 0300 0114 2000 0001
z dopiskiem: „Caritas”.

Propozycja druga: Z okazji uro-
czystości: weselnych, jubileuszo-
wych, imieninowych, urodzinowych,
zjazdów rodzinnych i pogrzebów bli-
skich trwałość – zwłaszcza wieńców
pogrzebowych zimową porą – jest

krótka, a wydatek na nie duży. Gdyby
np. jubilaci, solenizanci, nowożeńcy
czy rodzina zmarłego w zaproszeniu
zaznaczyli, że zamiast kwiatów pro-
szą o złożenie pieniężnej ofiary na
Caritas i wpłaciła pozyskane w ten
sposób pieniądze na konto parafial-
nej Caritas – to byłby z tego wymier-
ny pożytek i nie byłyby te pieniądze
zmarnowane! Proponuję tę formę
pomocy, bo jest ona praktykowana
w niektórych parafiach, gdzie działa
parafialne koło Caritasu.

Jest też możliwość przekazania
na Caritas żywności i innych mate-
riałów podczas wyprzedaży lub gdy
zbliża się koniec terminu ważno-
ści. Mamy parafian zapalonych do
działalności w Caritasie, ale mamy
małe możliwości świadczenia pomo-
cy bez poparcia życzliwych i hojnych
parafian.

Ks. Edward Szymański
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RAJD ROWEROWY
Bory Tucholskie-Kaszuby

Rower jest jednym z najprost-
szych wehikułów XXI wieku. Moż-
na się nim poruszać po piaszczy-
stych leśnych drogach i po as-
falcie. W każdej sytuacji można
zatrzymać się i pomedytować nad
pięknem przyrody.

Taka myśl, wyprawy rowero-
wej, towarzyszyła mi od kilku
miesięcy. Spośród kilkudziesięciu
„zaproszonych” w drogę, sprzed
kościoła w Trąbkach Wielkich wy-
ruszyło dwanaście osób.

Celem rajdu było poznanie pięk-
na przyrody, zabytków kultury
chrześcijańskiej oraz budowanie
wspólnoty.

Przez dziewięć dni, pokonując
od 30 do 45 kilometrów dzien-
nie, zapoznawaliśmy się z historią
niektórych kaplic i przydrożnych
krzyży. Dwóch chłopców, Krystian
i Sebastian, przeprowadzało z naj-
bliższymi gospodarzami miniwy-
wiad, w sprawie danego obiektu,
a Piotrek najczęściej wykonywał
rysunek kapliczki lub krzyża. Oso-
bisty kontakt z miejscową ludno-
ścią budził często wiele emocji,
a nawet zdziwienie.

W naszym zeszytowym reje-
strze znalazły się: kapliczka w Eł-
ganowie, kościół św. Michała z XIV
wieku i pomnik na pamiątkę
800-lecia Skarszew, herb ziemi ko-
ciewskiej w Pinczynie, kapliczka

w Wałdowie, krzyż w Osiecznej,
ciekawa kapliczka w Szlachcie, ka-
plica we wsi Odry – Maryja trzyma
ściętą głowę Jana Chrzciciela. . .

Oprócz tradycyjnych znaków
kultury chrześcijańskiej widzieli-
śmy „diabelski kamień” i z nim
związane przepowiednie w Pińczy-
nie i Lipuszu. Zobaczyliśmy wspa-
niały ogród botaniczny – Arbo-
retum – w Wirtach – założony
w 1875 roku, ścieżkę dydaktyczną
koło Lipusza z drzewem „Matka
Tuszkowska”, Akwedukt Fojutowo
z XIX wieku, wspaniałą Kalwa-
rię Wielewską, Muzeum Hymnu
Narodowego w Bendominie oraz
podobóz Sztuthof w Granicznej
Wsi – miejsce wyczerpującej pracy
oraz śmierci Alfa Liczmańskiego,
komendanta-harcmistrza oraz wie-
lu Polaków, również księży.

Codziennie towarzyszyła nam
Eucharystia, modlitwa, kultura
słowa oraz wieczorem – pogodne
wieczory. Rozmawialiśmy na różne
tematy, poznawaliśmy bohaterów
narodowych, szukaliśmy wzorców
dla młodego współczesnego czło-
wieka. Było dużo śpiewu i radości.

Naszym najczęstszym miejscem
noclegowym były szkoły lub pleba-
nie, gdzie, pomimo skromnych wa-
runków, zawsze otrzymywaliśmy
dużo życzliwości.
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Pomimo zmienności aury, nikt
z nas się nie rozpuścił, i pełni wra-
żeń wróciliśmy do naszych domów.

Ks. Adam Kroll

Świadectwo z rajdu

Mam na imię Jagoda. Bardzo
chciałam pojechać na ten rajd,
ale równocześnie bałam się, czy
dam sobie radę? Większość grupy
stanowili chłopcy. Każdy dzień wy-
równywał nasze siły. Szybko z nimi
się zaprzyjaźniłam.

Bardzo podobały mi się ka-
pliczki i kościoły, które mijaliśmy

po drodze. Były wspólne modlitwy
i zabawy, które zbliżyły nas do
siebie i wiele nauczyły.

Prócz księdza i pani Doro-
ty Niewiadomskiej, opiekowała się
nami pani Gabrysia, która pozwo-
liła nam nazywać siebie „Babcią”.
Wszyscy bardzo przywiązaliśmy się
do niej i trudno nam było się z nią
rozstać.

Mam nadzieję, ze będę miała
okazję jeszcze raz pojechać na
podobną wyprawę.

Jagoda z Kleszczewa

Dobry nastrój nie opuszczał uczestników rajdu rowerowego mimo niesprzyjającej,
deszczowej pogody
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INSYGNIA KONORACYJNE
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA – część 1.

Jedynym zachowanym niemym
świadkiem koronacji Kazimierza
Jagiellończyka z 25 czerwca 1447
roku jest Szczerbiec. Polskie insy-
gnia koronacyjne i regalia (z łac.
regalis – królewski), czyli symbole
władzy monarszej zostały zrabo-
wane, a następnie prawdopodobnie
połamane i przetopione. 15 czerwca
1795 roku wojska pruskie zajęły
Kraków. Na polecenie króla Fryde-
ryka Wilhelma II Prusacy włamali
się do skarbca koronnego, krad-
nąc wszystkie zgromadzone tam od
700 lat regalia królewskie. Zgodnie
z ustaleniem traktatu rozbiorowego
Prusacy przekazali miasto 5 stycz-
nia 1796 roku korpusowi austriac-
kiemu. Na żądanie magistratu Kra-
kowa 8 stycznia delegacja władz
dokonała lustracji skarbca królew-
skiego. Okazało się, że drzwi, żela-
zne sztaby, kłódki, skrzynie i szafy,
w których przechowywano klejnoty
zostały rozpiłowane, porozrywane
i okradzione. Skarbiec był pusty,
klejnoty gromadzone przez wieki
zginęły bezpowrotnie. Cudem oca-
lał jedynie Szczerbiec. Wyobrażenie
o zgromadzonych w skarbcu klejno-
tach koronnych daje inwentaryza-
cja, jaką przeprowadzano w latach:
1475, 1510, 1555, 1633, 1669, 1730,
1791. Dzięki temu, że członkowie
ostatniej komisji, Tadeusz Czacki
i Jan Nepomucen Horain sporzą-
dzili protokół w trzech egzempla-
rzach i spis regaliów wpisali do

księgi ziemskiej województwa kra-
kowskiego (Terrestria Cracoviensia

Nova) oraz dzięki obrazom nadwor-
nego malarza Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Marcello Baccia-
rellego możemy odtworzyć wygląd
korony pierwszej, uprzywilejowa-
nej, którą koronowany był patron
trąbkowskiego Gimnazjum.

Królowie posługiwali się różny-
mi koronami, w zależności od po-
trzeb. Historyk niemiecki, profesor
uniwersytetu w Getyndze Percy Er-
nest Schramm ustalił następujący
podział koron:

Ze względu na pełnione funkcje:
1. korona koronacyjna – corona ori-

ginalis seu privilegiata i uprzy-
wilejowana, służąca tylko do ko-
ronacji lub na wielkie uroczysto-
ści,

2. korona homagilna – służąca do
przyjmowania hołdów,

3. korona osobista – prywatna
władcy,

4. korona hełmowa – przypinana
do hełmu, używana w średnio-
wieczu,

5. korona egzekwialna – używa-
na przy pogrzebach i nabożeń-
stwach,

6. korona wotywna – nakładana na
ceremonie religijne,

7. korona grobowa – wkładana do
grobu króla.
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Ze względu na kształt:
1. hełm królewski;
2. korona kłębkowa;
3. korona płytkowa;
4. korona obręczowa;
5. korona liliowa.

Ze względu na formę:
1. korona otwarta,
2. korona zamknięta.

Poza koroną w ceremonii koro-
nacyjnej Kazimierza Jagiellończyka
użyto berła, jabłka, miecza, pierście-
nia i tronu. Berło (z łac. sceptrum)
otrzymał Kazimierz do prawej rę-
ki, symbolizowało ono sprawiedliwe
rządy i określano je jako „praw-
dziwą różyczkę cnoty” (recta virga

virtatis). Przypomina raczej maczu-
gę bojową o piórowej dekoracji niż
insygnia królewskie. Jabłko, sym-
bolizujące pełnię władzy, wieńczone
było krzyżem i trzymane w lewej
ręce. Królowi nakładano na palec
złoty, rzeźbiony pierścień. Inwen-
tarze wymieniają dwa takie pier-
ścienie w skarbcu Wawelskim oraz
przenośny tron używany w czasie
koronacji. Nad tronem rozpinano
czerwony baldachim, symbol kró-
lewskości przysługujący tylko wład-
cy suwerennemu. Korona uprzywi-
lejowana, jaką dokonywano obrząd-
ku koronacji, została sporządzona
dla Władysława Łokietka w 1320
roku. Choć nazywano ją czasami
koroną Bolesława, gdyż miał ją
otrzymać jako pierwszy król Polski
od cesarza Ottona III. W rzeczywi-
stości korona ta zaginęła. Jan Dłu-
gosz pisał natomiast, że Łokietek
przywiózł ją z Gniezna i nazywał

Regnam Poloniae. Chciał zapewne
w ten sposób podkreślić ciągłość
królestwa po okresie przezwycię-
żenia rozdrobnienia dzielnicowego.
Na podstawie wymienionych już
źródeł możemy odtworzyć wygląd
korony, jaką arcybiskup Wincenty
Kot z Dębna i inni biskupi włożyli
25 czerwca 1447 roku na głowę
Kazimierza Jagiellończyka.

Korona składała się z 9 płyt
szczerozłotych, tworzących regular-
ną obręcz, każda rozszerzała się od
dołu, przechodząc w jednej trzeciej
wysokości w lilię. Lilie te tworzy-
ły łagodnie falującą linię. Ponad
liliami w środku korony przepro-
wadzone były dwie złote listwy
przecinające się pod kątem pro-
stym, symbolizujące świat. Na ich
przecięciu umieszczono krzyż. Dol-
ną powierzchnię obręczy zdobiły
szlachetne kamienie. Osadzono je
w następujący sposób: kamienie
prostokątne lub owalne umieszcza-
no pionowo. Dolny brzeg korony
zdobił szereg kamieni, które świe-
ciły nad czołem króla. Każda płytka
przy wielkich kamieniach miała
również mniejsze klejnoty. Następ-
ny symetryczny rząd kamieni zdo-
bił podstawę lilii, trzeci kończący
liść, czwarty ramiona. Na czołowej
części znajdowały się największe
kamienie. Szczyt lilii zdobiły ró-
życzki z czterech pereł, umieszczo-
no je również przy wnękach trój-
liści. Kamienie były dobrane tak,
aby odbijały jak najwięcej światła.
Korona tworzyła umiejętnie skom-
ponowaną całość, harmonijny blask
kamieni odbijał się w szczerozłotym
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tle. Rubiny świeciły czerwonym bla-
skiem, szmaragdy zielonym a sza-
firy niebieskim. Korona świeciła
się i mieniła tęczowymi barwa-
mi, uwydatniając gładki i prosty
krzyż panujący nad całością. Koro-
na wewnątrz obręczy obszyta by-
ła aksamitną czerwoną czapeczką,
wzmocniona dodatkowo rodzajem
futerału wykonanego z barwionej

skóry koźlęcia. W czasie jednej
z wcześniejszych lustracji wyliczo-
no na koronie 117 większych ka-
mieni, 280 mniejszych, 90 pereł. Na
podstawie ostatniego opisu korony
sporządzonego przez T. Czackiego
i J.N. Horaina w 1792 roku dla uła-
twienia zestawiłem ilości kamieni
w poszczególnych częściach w for-
mie tabeli:

Rubiny Szafiry Szmaragdy
Część Perły Razem Uwagi

wielkie małe wielkie małe wielkie małe

I 7 11 3 8 4 9 11 53 7 pereł z małymi rubinkami

i szmaragdami

II 8 7 3 7 4 7 11 47 7 pereł z małymi rubinkami

i szmaragdami

III 10 7 4 5 1 8 11 46 7 pereł z małymi rubinkami

i szmaragdami

IV 5 8 4 5 3 – 11 36 7 pereł z małymi rubinkami

i szmaragdami

V 2 – 1 11 3 7 11 35 7 pereł z małymi rubinkami

i szmaragdami; na dużym

szafirze wyryty lew

VI 7 7 6 15 2 – 11 48 7 pereł z małymi rubinkami

i szmaragdami

VII 9 6 3 7 1 9 11 46 6 pereł z małymi rubinkami

i szmaragdami

VIII 5 13 4 3 1 7 13 46 1 szmaragd wielki; 9 pereł

z małymi rubinkami

i szmaragdami

IX – 17 4 8 2 6 9 46 1 szafir wielki; 5 pereł

z małymi rubinkami

i szmaragdami

X 8 10 3 7 1 7 11 47 7 pereł z małymi rubinkami

i szmaragdami

61 86 35 76 22 60
Razem 110 450 69 pereł otoczonych

rubinkami i szafirami147 111 82

cdn.
Mariusz Paradecki
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Z PIELGRZYMIEGO SZLAKU
W drodze do Santiago de Compostela

Cizur Menor koło Pampeluny. Z braku miejsc
w schronisku Alberge, dane nam było spędzić noc
w tym kościele. Niezapomniane wspomnienia –
w tym kościele przebywał m. in. św. Franiszek
z Asyżu, który również pielgrzymował do Santiago
de Compostela

Szczęść Boże z pielgrzymiego
szlaku. [. . .] Z parafianami (i nie
tylko), czytającymi naszą „Kanę”,
dzielę się radością z faktu, że mam
tę łaskę, iż spełnił się plan, a wła-
ściwie marzenie, które gdzieś tkwiło
głęboko. W tym roku to Boże dzieło
„się wypełnia”.

Wyruszyliśmy z dwoma kolega-
mi, mieszkańcami Łodzi, z którymi
wcześniej uczestniczyliśmy w Ka-
szubskich Pielgrzymkach Pieszych
na Jasną Górę. Jeden z nich jest
studentem piątego roku biotechno-
logii, a drugi jest masażystą i fizjo-
terapeutą.

27 czerwca z Gdańska polecieli-
śmy do Frankfurtu nad Menem, tam
przesiedliśmy się na drugi samolot
do Biarritz na południu Francji,
skąd autobusem i koleją udaliśmy
się do Lourdes. Tam, u stóp Pani,

do której przybywają chorzy
z całego świata, przeżyliśmy
wspaniałe chwile, gdy pod-
czas Różańca odmawianego
w 10 językach, usłyszeliśmy
„Czarną Madonnę” po pol-
sku, śpiewaną przez grupę
Polaków – łzy same napły-
wały do oczu.

Następnie autostopem
udaliśmy się do St. Jean
Pied de Port w Pirenejach,
skąd rozpoczyna się „fran-
cuski” szlak pielgrzymkowy
ku Composteli. Dni upływa-
ją szybko. Obciążeni dużymi

plecakami pokonujemy dziennie
30 – 40 km. Pielgrzymom rozdaję
m. in. obrazki Matki Bożej Trąb-
kowskiej. Przyjmują ze wzrusze-
niem i chowają np. do dokumentów.
Obrazki przekazałem m. in. Brazy-
lijczykom, Hiszpanom, pielgrzymom
z Indonezji, USA, Japonii, a także
naszym rodakom z południa kraju.

Za nami już blisko 400 km, czyli
połowa drogi. Wstajemy koło piątej
rano, bo w południe jest około 35
stopni w cieniu i nie da się iść.
Dziękując za modlitewne wsparcie,
również pamiętam o modlitwie za
parafian. 25 lipca planujemy dotrzeć
do Santiago, a stamtąd, jak Bóg
pozwoli, odwiedzić jeszcze Fatimę.
Z Bogiem.

Jan Trofimowicz junior
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KRONIKA
nie tylko parafialna

Wiadomości
strażackie

23 czerwca 2007 r. na stadionie
GOKSiR w Trąbkach Wielkich od-
były się zawody sportowo-pożarni-
cze, w których wzięło udział 14
drużyn ze wszystkich jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej. Oto
wyniki poszczególnych grup:

1. Młodzieżowa drużyna dziewcząt
młodszych:
I miejsce: Ełganowo,
II miejsce: Trąbki Wielkie;

2. Młodzieżowa drużyna chłopców
młodszych:
I miejsce: Ełganowo,
II miejsce: Sobowidz,
III miejsce: Mierzeszyn,
IV miejsce: Trąbki Wielkie;

3. Młodzieżowa drużyna chłopców
starszych:
I miejsce: Trąbki Wielkie;
4. Kobieca drużyna pożarnicza:
I miejsce: Ełganowo,
II miejsce: Mierzeszyn;

5. Męska drużyna pożarnicza:
I miejsce: Sobowidz,
II miejsce: Trąbki Wielkie,
III miejsce: Ełganowo,
IV miejsce: Mierzeszyn,
V miejsce: Rościszewo.

Jan Kosiński
prezes Gminnego Związku OSP

***

W dniach 23 i 24 czerwca na sta-
dionie w Trąbkach Wielkich odbyła
się III Biesiada „Trąbki w Trąb-
kach”. W sobotę odbyły się m.in.
gminne zawody sportowo-pożarni-
cze jednostek OSP z terenu gmi-
ny oraz mistrzostwa województwa
w piłce nożnej 6-osobowej oldbojów.
Przez cały dzień były występy mu-
zyczne, a wieczorem dyskoteka pod
gołym niebem. W niedzielę miał
miejsce kilkugodzinny program dla
dzieci, występy orkiestr dętych, po-
kaz sztucznych ogni oraz występy
różnych zespołów muzycznych.

***

26 czerwca odbyła się V zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się
m.in. następujące tematy:

1) dokonano zmian w budżecie
gminy na 2007 r. na łączną kwotę
14 tys. zł;

2) uchwalono zmianę w miej-
scowym planie zagospodarowania
przestrzennego dotyczącego dział-
ki nr 119/4 w Kłodawie;

3) uchwalono stawkę opłaty adia-
cenckiej z tytułu podziału nieru-
chomości w wysokości 30 % różnicy
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Festyn zorganizowany przez parafialną Caritas był atrakcją nie tylko dla dzieci,
ale dla całych rodzin

Zbiornik retencyjny, osuszający plac przed wznoszonym ołtarzem polowym będzie
niewątpliwie ozdobą terenu sanktuaryjnego

17



Nowo ochrzczony Bartosz Andrzej Czucha z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Gabriela i Mariusz Szolle
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pomiędzy wartością nieruchomości
przed podziałem, a wartością tej
nieruchomości po podziale. Opłata
ta nie dotyczy gruntów rolnych.
Wartość nieruchomości przed i po
podziale określa rzeczoznawca ma-
jątkowy;

4) podjęto uchwałę w sprawie utwo-
rzenia świetlicy socjoterapeutycz-
nej przy Zespole Szkół Kształce-
nia Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Mierzeszynie. Będzie to już
czwarta taka świetlica w naszych
szkołach;

5) nadano nazwy dwóm ulicom
w Mierzeszynie;

6) powołano „Zespół ds. wyboru
ławników” do sądów powszechnych
na kadencję w latach 2008–2012.

***

1 lipca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich sakrament
chrztu św. otrzymał Bartosz An-
drzej Czucha, syn Katarzyny i An-
drzeja z Trąbek Wielkich.

***

7 lipca w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli: Gabriela
Czarny z Gdyni i Mariusz Szolle
z Gdańska.

***

8 lipca na terenie przykościelnym
w Trąbkach Wielkich odbył się fe-
styn parafialny dla dzieci, zorgani-
zowany przez Caritas. Przygotowa-
no wiele atrakcyjnych konkursów,

w których można było wygrać róż-
norodne upominki. Dla chętnych
przygotowano ciasta i kawę oraz
kiełbaski, które można było osobi-
ście upiec na ognisku.

***

10 lipca odbyła się VI zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
Radni podjęli uchwały w następu-
jących sprawach:

1) dokonano zmian w budżecie
gminy na 2007 r.;

2) nadano nazwy ulicom w Gra-
nicznej Wsi;

3) nadano nazwy ulicom w Gołę-
biewie Wielkim;

4) uchwalono miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Kaczki, obejmujące-
go obszar ok. 16 ha pod budow-
nictwo mieszkaniowe i związane
z nim usługi.

W programie sesji znalazła się tak-
że informacja na temat planta-
cji konopi w Gołębiewie Średnim.
Temat ten przedstawili radnym
wójt Błażej Konkol oraz Kierow-
nik Posterunku Policji w Trąbkach
Wielkich młodszy aspirant Tomasz
Włochowski.

***

14 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa
zawarli: Katarzyna Grosz z Trąbek
Wielkich i Marcin Lipa z Godzi-
szewa.

***
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W niedzielę 15 lipca na boisku
w Warczu odbył się XIV Tur-
niej Sołectw Gminy Trąbki Wielkie
o Puchar Przewodniczącego Ra-
dy Gminy. Do turnieju przystąpiło
17 sołectw. Po zaciętej rywalizacji
zwyciężyło sołectwo Kleszczewo –
260 punktów. Drugie miejsce za-
jęło sołectwo Warcz – 254 punkty,
a na trzecim uplasowało się so-
łectwo Ełganowo – 228 punktów.
Trąbki Wielkie w tym roku zajęły
dopiero 12 miejsce z dorobkiem 122
punktów (w ubiegłym roku II miej-
sce), a Czerniewo nie przystąpiło
do rywalizacji.

W poszczególnych konkurencjach
turnieju zwyciężyli:

1. Przeciąganie liny przez pięcio-
osobowe drużyny męskie – Gołę-
biewko.

2. Rodzinny tor przeszkód – rodzina
Kusajów z Warcza

3. Rodzinny piłkarski tor przeszkód
– rodzina Zimnych z Ełganowa.

4. Rzut wałkiem i oponą dla mał-
żeństw – Anna i Mirosław Stosio
z Gołębiewa Wielkiego.

5. Rzut podkową do celu dla sołty-
sów – Bogumiła Płońska z Zasko-
czyna.

6. Siłowanie na rękę mężczyzn –
Dominik Szostek z Kleszczewa.

7. Konkursy dla radnych – Grze-
gorz Malinowski z Pawłowa.

8. Slalom piłkarski dla chłopców –
Adam Leszczyński z Kleszczewa.

9. Wyścig w workach dla dzieci –
Paweł Kusaj z Warcza.

10. Przeskoki przez linkę dla dziew-
cząt – drużyna z Zaskoczyna.

11. Sumo wiejskie – Maciej Czer-
wiński z Ełganowa.

Najlepsze „trójki” w poszczegól-
nych konkurencjach otrzymały me-
dale, dyplomy oraz upominki, nato-
miast najlepsze sołectwa otrzymały
nagrody finansowe i puchary.

Po zmaganiach sportowych i rekre-
acyjnych odbyła się zabawa tanecz-
na na boisku.

***

21 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa
zawarli: Magdalena Surma z Czer-
niewa i Robert Hulewicz ze Skar-
szew.

***

Pośrodku placu przy drodze krzyżo-
wej w Trąbkach Wielkich powstało
„oczko wodne” w postaci mini fosy
z wysepką, na której ustawione
zostały 3 krzyże, które dotychczas
stały na wzniesieniu. Oczko wodne
pełnić będzie rolę zbiornika reten-
cyjnego na wodę z drenażu placu
przed budowanym ołtarzem polo-
wym.

Opracował S. D.
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Państwo Młodzi Katarzyna i Marcin Lipa

Państwo Młodzi Magdalena i Robert Hulewicze
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INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2007

1. Za śp. Monikę Buga, godz. 700

Za zmarłych z rodzin Blokusów
i Zulewskich, godz. 1800

(Czerniewo)
2. a) Pierwszy czwartek

miesiąca o powołania
kapłańskie i zakonne z róży
św. Maksymiliana, p. Świerczek
b) Za śp. Antoniego
(16. rocznica śmierci)
i Szarlotty (20. rocznica
śmierci) Jurkowskich oraz
zmarłych z rodzin Jurkowskich
i Fryców

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jadwigi,
p. Papis

4. a) Pierwsza sobota miesiąca,
Różaniec fatimski i Msza św.
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
p. Lewandowskiej
b) Za śp. Witolda Rutkowskiego
(30. dzień od śmierci)

5. Za śp. Waleskę, Aleksandra
i Adama Bławatów, godz. 700

Za śp. Józefa i Rozalię
Dończyków oraz zmarłych
z rodziny Hendrychów,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Grzegorza Gralaka
(27. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Gralaków
i Lisiaków, godz. 1100

Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Magdaleny
Paradeckiej, w 18. urodziny,
godz. 1800

6. a) Za śp. Monikę Buga
b) Za śp. Agnieszkę
Luksemburg

7. a) Za śp. Władysława Myszk,
Hugona Zielke oraz zmarłych
z rodzin Myszk i Zielke

b) Za śp. Witolda Rutkowskiego
8. a) Dziękczynna i o błogosła-

wieństwo Boże dla Magdaleny
Szurgocińskiej, w 18. urodziny
b) O trwałość małżeństwa Anny
i Czesława Kulewiczów

9. Za śp. Sławomira Kowitza
10. a) Za śp. Witolda Rutkowskiego

b) Za śp. Agnieszkę
Luksemburg

11. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Gabrieli
Hebel, w 60. urodziny (z int.
rodziny)

12. Za śp. Hildegardę Kaszubowską,
godz. 730

Za zmarłych z rodzin Ziemanów
i Piszczuków, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława i Józefa Drągów
oraz Zygmunta Dubielę, godz. 1100

Za śp. Zygmunta (1. rocznica
śmierci), Gertrudę i Huberta
Dufke, godz. 1800

13. Za śp. Agnieszkę Luksemburg
14. Za śp. Jadwigę i Bernarda

Richertów
15. Za śp. Gerarda Lewandowskiego

oraz Jana i Franciszkę Selków,
godz. 730

Za śp. Brunona Sengera
(18. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo w 15.
rocznicę sakramentu
małżeństwa Moniki i Dariusza
Kosińskich, godz. 1100

Za śp. Marię i Szczepana
Goczkowskich, godz. 1800

16. Za śp. Agnieszkę Luksemburg
18. Za śp. Marię i Władysława

Knitter
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19. Za śp. Henryka Stępień
i Hildegardę Wesołowską,
godz. 730

Za śp. Tadeusza i Leokadię
Paradeckich, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo w 13.
rocznicę sakramentu
małżeństwa Katarzyny i Jacka
Brzózków, godz. 1100

20. a) Za śp. Kazimierza Bugę
(1. rocznica śmierci)
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo w 24. rocznicę
sakramentu małżeństwa Doroty
i Zdzisława Jaszewskich

22. Za śp. Bernarda Zulewskiego
(3. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Alojzego Ptacha
(12. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
25. Dziękczynna i o Boże

błogosławieństwo w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Marioli i Krzysztofa
Jankowskich oraz 48. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Henryki i Zygmunta Platów

26. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich, godz. 730

W intencji parafian, godz. 1800

27. Za śp. Mariana (40. rocznica
śmierci) i Irenę Jasińskich oraz
zmarłych z rodzin Jasińskich
i Bławatów

28. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Urszuli i Zbigniewa Myszk

29. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa Wandy
i Piotra Czerwów
b) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków

31. Za śp. Monikę Grenz
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

6 sierpnia Oliwia Szpara, Damian Szamil Karpiński

Rocznice sakramentu małżeństwa
19 sierpnia: 1. rocznica sakr. małżeństwa Agnieszki i Krzysztofa Bukowskich
10 sierpnia: 5. rocznica sakr. małżeństwa Beaty i Marka Płocke
17 sierpnia: 5. rocznica sakr. małżeństwa Katarzyny i Leszka Wawrynowiczów
24 sierpnia: 5. rocznica sakr. małżeństwa Alicji i Grzegorza Czajkowskich

2 sierpnia: 10. rocznica sakr. małżeństwa Gabrieli i Waldemara Hennigów
16 sierpnia: 10. rocznica sakr. małżeństwa Wioletty i Stanisława Bulmanów

8 sierpnia: 15. rocznica sakr. małżeństwa Małgorzaty i Stanisława Klepsów
15 sierpnia: 15. rocznica sakr. małżeństwa Moniki i Dariusza Kosińskich
22 sierpnia: 15. rocznica sakr. małżeństwa Anety i Marka Borejszo
29 sierpnia: 15. rocznica sakr. małżeństwa Wandy i Piotra Czerwów
28 sierpnia: 25. rocznica sakr. małżeństwa Marioli i Krzysztofa Jankowskich

ODESZLI DO PANA

4 lipca: zmarł w wieku 57 lat śp. Witold Rutkowski z Trąbek Wielkich
15 lipca: zmarła w wieku 15 lat śp. Agnieszka Luksemburg z Łaguszewa
17 lipca: zmarła w wieku 72 lat śp. Eryka Kinder z Ełganowa

12 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Zygmunta Dufke
23 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Kazimierza Bugi

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.trabkiw.ug.gov.pl/kana

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


