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Pielgrzymi udający się pieszo z Gdańska na Jasną Górę
nawiedzili gremialnie Matkę Bożą Trąbkowską, dając
przykład nam wszystkim. Przyjdźmy i my do Matki
Bożej – szczególnie w dniach 2–9 września, podczas
tygodniowego odpustu ku Jej czci.



TYGODNIOWY ODPUST MARYJNY
Już 21 raz obchodzimy tygodnio-

we uroczystości ku czci Narodze-
nia Matki Najświętszej w naszym
trąbkowskim sanktuarium. Trzeba
przywoływać w pamięci uroczystość
ukoronowania Matki Najświętszej
w cudownym obrazie trąbkowskim
w dniu 12 czerwca 1987 r. na Gdań-
skiej Zaspie przez papieża Jana
Pawła II, gdyż rośnie młode po-
kolenie, które nie pamięta tam-
tej uroczystości, a otworzyła ona
nową kartę historii w życiu na-
szej parafii. Odtąd kościół nasz stał
się autentycznym sanktuarium Ma-
ryjnym, a my wszyscy zostaliśmy
stróżami tego sanktuarium. Od ro-
ku koronacji został wprowadzony
Tygodniowy Odpust Maryjny połą-
czony z dziękczynieniem za plony.
Uroczystościom kończącym Tygo-
dniowe Obchody Odpustowe zawsze
przewodniczyli biskupi gdańscy.

Dla upamiętnienia koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej została
założona Droga Krzyżowa, a w Po-
stołowie wybudowano kościół pw.
św. Józefa Robotnika.

Do 10. rocznicy koronacji przy-
gotowaliśmy się Misjami św., które
prowadzili oo Redemptoryści, a ze-
wnętrznym upamiętnieniem dzie-
siątej rocznicy było ufundowanie
dzwonów, wybudowanie dzwonni-
cy i położenie granitowej posadzki
w kościele.

W tym roku do obchodów
20-lecia koronacji przygotowały nas
również Misje św. prowadzone z ko-
pią Całunu Turyńskiego przez ks.

Zbigniewa Dudka z Towarzystwa
Św. Pawła z Częstochowy. Uroczy-
stości 20-lecia przewodniczył ks.
arcybiskup Tadeusz Gocłowski me-
tropolita gdański, a w oprawie mu-
zycznej wystąpił po raz pierwszy
chór męski z naszej parafii, przygo-
towany przez pana organistę Micha-
ła Olejnika, oraz chór z parafii św.
Mikołaja z Łęgowa. Zewnętrznym
upamiętnieniem 20-lecia koronacji
jest renowacja naszego kościoła we-
wnątrz i na zewnątrz, w głównej
mierze wykonana przez naszych
parafian, zwłaszcza panów: Jerze-
go Ptacha, Jana Czerwa, Zenona
Kielasa, Franciszka i Jacka Preus-
sów. Nadto został wykonany nowy
ołtarz soborowy z granitu, w któ-
rym są złożone relikwie św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus ofiarowane
przez ks. kanonika Adama Krolla
– naszego duszpasterza. Ołtarz zo-
stał uroczyście konsekrowany przez
ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłow-
skiego podczas Mszy św. z okazji
20-lecia koronacji. Dużą inwestycją
upamiętniającą 20. rocznicę koro-
nacji jest ołtarz polowy budowany
według pomysłu Stanisława Dzie-
mińskiego. Mam nadzieję, że uda
się go dokończyć do uroczystości
odpustowych. Wbrew opinii wielu
parafian jest to inwestycja niezwy-
kle kosztowna. Przede wszystkim
dlatego, że jest usytuowany na te-
renie byłego stawu. Prace ziemne
były bardzo trudne i przedłużały
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Ołtarz polowy wzbogacił się ostatnio o elementy konstrukcji dachowej

Zbiornik retencyjny na placu przed ołtarzem polowym już napełnił się wodą
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się ze względu na deszczową po-
godę. Postanowiliśmy dla osuszenia
terenu nie tylko zmeliorować go,
ale też wykonać oczko wodne dla
odprowadzenia wody. Teraz jest ono
funkcjonalne i ma walory dekora-
cyjne.

Koszty budowy powiększają też
wysokie ceny materiałów budow-
lanych. Trzeba było też korzystać
z gotowego betonu, bo na teren
budowy ołtarza nie można było
dowieźć piasku ze względu na pod-
mokły grunt.

W tym miejscu pozwólcie drodzy
parafianie, że wyrażę Wam głębo-
kie podziękowanie: „Bóg zapłać”
za Wasze złote i hojne serca. Za
to, że nie szczędzicie ofiar, wspie-
rając tę budowę. Dziękuję Wam
za wyrozumiałość, i że otwieracie
co miesiąc mieszkania dla zbiera-
jących ofiary na ten cel. Wszystko
to, co stanowi sanktuarium, jest
owocem Waszej wspaniałej ofiarno-
ści. Jeszcze raz proszę Boga, by
wynagrodził wszystkim ofiarodaw-
com i zbierającym co miesiąc ofiary
na potrzeby parafialnych inwestycji.
Codziennie modlę się za wszystkich
ofiarodawców i wykonujących pa-
rafialne inwestycje. Przypomnę, że
we wrześniu z okazji dziękczynienia
za tegoroczne plony, za dar chleba,
poproszę o ofiary na potrzeby nasze-
go Seminarium Duchownego, gdzie
kształcą się przyszli kapłani, a któ-
re utrzymuje się wyłącznie z ofiar
wiernych.

I jeszcze podzielę się kilkoma
myślami o tygodniowym odpuście
Maryjnym. Chcemy przez ten od-
pust wyrazić podziękowanie Matce

Najświętszej za to, że nas wybrała,
że jest z nami i nam patronuje w cu-
downym obrazie, że słucha naszych
modlitw i łaskawie przyjmuje tych,
którzy Ją nawiedzają. Dziękujemy
Maryi za to, że ponad 300 lat była
tu z naszymi przodkami, a teraz
jest z nami.

Tygodniowy Odpust związany
jest ze świętem Narodzenia Matki
Bożej. Ona jest też twoją Matką.
Mamusi na urodziny dziecko składa
życzenia, kwiaty, prezent. Ufam, że
wśród parafian nie będzie nikogo,
kto by Maryi nie uczcił z okazji
Jej urodzin. Najpiękniejszym pre-
zentem dla Niej jest oczyszczenie
serca z grzechów i przyjęcie do serca
Jej Syna, czyli sakrament pokuty
i pojednania. Proszę wszystkich pa-
rafian o przystąpienie przed odpu-
stem do spowiedzi świętej. Okażcie
Maryi, że Ją naprawdę kochacie.

Spowiedź św. będzie w sobotę,
1 września od godziny 8.00 do
południa i po południu od 14.30
do 17.00. W konfesjonałach będą
służyć zaproszeni kapłani.

Nie zawiedźmy Matki Bożej!
Proszę też gorąco, byście nie po-
traktowali po macoszemu dni po-
wszednich w tygodniu wielkiego
odpustu. Niech codziennie choć je-
den z domowników weźmie udział
w wieczornej Mszy św. Koniecznie!

Poniedziałek poświęcimy mał-
żonkom – niech nie braknie mał-
żonków i rodziców. We wtorek przy-
ślijcie na Mszę św. wasze dzieci
i wnuki, podobnie w środę. We
czwartek niech nie braknie niko-
go, kto należy do Żywego Różańca.
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Nadto dajmy nasze pojazdy do po-
święcenia prosząc przy tym Boga,
by obdarzył nas łaską bezpieczne-
go podróżowania. Wszystkich star-
szych i chorych zapraszam na pią-
tek. W czasie Mszy św. otrzymamy
sakrament namaszczenia chorych.
Niewątpliwie, trudna jest sobota po-
święcona młodzieży. Proszę młodych
z gimnazjum, szkół średnich i za-
wodowych, by potraktować udział
w Eucharystii jako rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego. Powierzcie się
wszyscy opiece Matki Najświętszej
na początku nowego roku waszej
pracy i nauki. Zapraszam też całą
młodzież pozaszkolną. Sobota jest
dniem Matki Bożej, przyjdźcie do
Niej wszyscy młodzi.

W niedzielę 9 września przyj-
dziemy wszyscy na uroczystą sumę
odpustową. To nasz skromny udział
w triumfie i hołdzie składanym
naszej Matce pod przewodnictwem
arcypasterza. Zaprośmy na tę uro-
czystość naszych krewnych, nasze

rodzeństwo mieszkające poza para-
fią. Po południu przedłużymy świę-
towanie odpustowe na stadionie.
Tu będzie wiele atrakcji dla wszyst-
kich. Przybądźcie z całą rodziną.
Wystąpią zespoły muzyczne, będzie
loteria Caritasu z cennymi fantami,
będą reprezentowane nasze wyroby
i owoce ziemi, będzie zabawa. Cała
uroczystość odbędzie się oczywiście
bez piwa i innych napojów alko-
holowych. Wyrażam podziękowanie
władzom gminy, jak również dyrek-
cjom naszych szkół za włączenie się
w organizację odpustu. W tygodniu
odpustowym będą uruchomione au-
tokary, które ułatwią wiernym przy-
bycie na odpust. Niech też pomocą
służą wasze samochody, by ułatwić
udział w codziennej Mszy św.

Wszystkich drogich parafian
oraz pielgrzymów i gości zapraszam
na nasz tygodniowy odpust ku czci
Matki Bożej w 20-lecie koronacji
cudownego obrazu.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2007

2 września: 22. Niedziela
Zwykła

Syr 3,17–18.20.28–29

Hbr 12,18–19.22–24a

Łk 14,1.7–14

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, za-
proś ubogich, ułomnych, chromych
i niewidomych. A będziesz szczę-
śliwy, ponieważ nie mają czym to-

bie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem

otrzymasz przy zmartwychwstaniu

sprawiedliwych (Łk 14,13–14).

Pan Jezus nie tylko poleca za-
praszać gości bezinteresownie, ale
mówi o tych ubogich, kulawych,
ślepych, którzy byli gotowi pójść
na przyjęcie i nie wykręcać się.
Nie wiadomo, kto tu jest bardziej
sympatyczny w tym towarzystwie:
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czy ci, którzy dają, nie spodzie-
wając się niczego, czy ci, którzy
w poczuciu prostoty dziecka, bez
ambicji, urazów, w poczuciu jedno-
ści wszystkich ludzi, umieją zasiąść
przy obcym stole jak przy stole ro-
dzinnym. Nie wstydzą się swoich
pcheł, dziur w butach, wypłakanych
oczu. Ten, kto daje interesownie,
spodziewając się czegoś za to, i ten,
kto boi się darmo przyjmować, bo
ambicje mu na to nie pozwalają,
traci wiarę w istnienie niewidzial-
nego Boga, który wszystko daje nam
darmo, abyśmy zupełnie spokojnie
mogli rozdawać wszystko innym.
Zwykle myślimy najpierw o zapra-
szających, a potem o nędzarzach.
Odwróćmy kolejność. Najpierw po-
czujmy się biedakami, którzy uświa-
damiają sobie, że wszystko, co otrzy-
mują, mają darmo od Pana Boga. Od
takiej świadomości już tylko jeden
krok do bezinteresownego rozdawa-
nia. Bóg daje mi wszystko darmo,
więc jestem spokojny, że nie zabrak-
nie mi niczego, jeżeli będę rozdawać,
nie myśląc o tym, czy coś za to dosta-
nę. Tylu ludzi otacza nas na świecie
nie po to, żeby zasłaniać nam Boga,
ale żeby Go nam odkrywać.

9 września: 23. Niedziela
Zwykła

Mdr 9,13–18b

Flm 9b–10.12–17

Łk 14,25–33

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie
ma w nienawiści swego ojca i matki,
żony i dzieci, braci i sióstr, nadto
i siebie samego, nie może być moim
uczniem (Łk 14,26).

Słowa te mogą trochę nas denerwo-
wać i razić, ale każdy doświadcza
tego w chwili śmierci ojca i mat-
ki, że Bóg jest ważniejszy od tych
najbardziej nam bliskich i wier-
nych. Wszyscy należymy do Boga,
także ojciec, matka, bracia i sio-
stry. W języku biblijnym czasownik
„nienawidzić” miał inne znaczenie
niż: nie cierpieć, napadać z pazura-
mi, życzyć nagłej i niespodziewanej
śmierci. Nienawidzić ojca i mat-
kę znaczyło: nawet oni nie mogą
zasłonić Boga.

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie

za Mną, ten nie może być moim

uczniem (Łk 14,27).

Być chrześcijaninem to znaczy być
uczniem Jezusa, który stawia swo-
jego Mistrza na pierwszym miejscu
i otwiera się na przyjęcie krzyża
nie wymyślonego przez siebie, ale
krzyża, który spada niezależnie od
człowieka.

16 września: 24. Niedziela
Zwykła

Wj 32,7–11.13–14

1 Tm 1,12–17

Łk 15,1–32

Któż z was, gdy ma sto owiec,

a zgubi jedną z nich, nie zostawia

dziewięćdziesięciu dziewięciu na pu-

styni i nie idzie za zgubioną, aż ją

znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze

z radością na ramiona (...) Albo

jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć

drachm, zgubi jedną drachmę, czyż

nie zapala światła, nie wymiata do-

mu i nie szuka starannie, aż ją

znajdzie? (Łk 15,4–5.8).
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Pan Jezus, mówiąc o owcach, mówił
nie tylko o ludziach dobrych i złych.
Mówił także o aniołach i ludziach.
Wciąż otacza nas dziewięćdziesiąt
dziewięć aniołów, sprawiedliwych,
świętych, dobrych, czystych duchów,
które wypełniają świat, zwiastują
nam powołania, które – jak świę-
temu Józefowi – podają przez sen
depeszę: Idź, uciekaj, broń się, ratuj
się. Aniołowie, którzy – jak Józefowi
na pustyni – podają nam na tacy
wodę i chleb, aby nas wzmacniać
w udrękach. Przychodzą jak w Ogro-
dzie Oliwnym z pomocą. Cała zaś
ludzkość jest biedną, nieszczęśliwą,
ale odnalezioną owieczką.
Uboga wdowa szukała jednej drach-
my, która – jedna z dziesięciu –
może była jedyną, jaka jej została
na utrzymanie domu. Tymczasem
pasterz miał sto owiec, a po za-
ginięciu jednej zostało mu jeszcze
dziewięćdziesiąt dziewięć. Dlaczego
wyruszył na poszukiwanie, czy tylko
z powodu skąpstwa, chęci posiada-
nia jak najwięcej? Czy może dlatego,
że nie tylko jemu, ale pozostałym
owcom brakowało tej jednej? By-
ły osierocone. Bóg myśli o całości,
o wspólnocie, żeby nikogo z nas
w niej nie zabrakło.

23 września: 25. Niedziela
Zwykła

Am 8,4–7

1 Tm 2,1–8

Łk 16,1–13

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę,
że roztropnie postąpił. Bo synowie
tego świata roztropniejsi są w sto-
sunkach z ludźmi podobnymi sobie
niż synowie światłości (Łk 16,8).

Nieraz nie rozumiemy prostej na-
uki płynącej z przypowieści o roz-
sądnym włodarzu. Dziwimy się, że
pan pochwalił tego, który był nie-
zbyt uczciwy. Pan chciał zwrócić
uwagę na to, że często w sprawach
materialnych jesteśmy bardzo zapo-
biegliwi, a w sprawach naszej du-
szy często bardzo niedbali. Dbamy
o pieniądze, a nie o życie duchowe.

Można dać połowę korca, ale nie
można dać połowy duszy. Jak napi-
sał święty Augustyn: „Ten, który cię
stworzył, wymaga od ciebie całego
ciebie”.

Jakże często naśladujemy nieuczci-
wego rządcę. Tak jak on trwonił do-
bra swojego pana, tak my trwonimy
dobra Pana Jezusa. Trwonimy czas,
wielki Boży majątek, dany nam do
zarządzania. Marnujemy zdolności,
leniuchując. Marnujemy zdolność
kochania, skąpiąc innym miłości.
Przerabiamy cyfry w naszych ra-
chunkach sumienia. Są tacy, którzy
opluli stu ludzi, a podają, że tyl-
ko osiemdziesięciu. Są tacy, którzy
okradli stu bliźnich, a mówią, że
tylko pięćdziesięciu, bo tamci i tak
byli złodziejami, więc im się to
należało. Ktoś przyznał, że trzepał
kożuch, ale nie powiedział, że w tym
kożuchu siedział wujek.

Nie naśladujemy rządcy w najważ-
niejszym: nie liczymy się z tym,
co będzie potem. Co będzie wte-
dy, gdy spotkamy się z Bogiem,
który osądzi, jak zarządzaliśmy Je-
go dobrami, czy przypadkiem nie
umniejszaliśmy cyfr?
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30 września: 26. Niedziela
Zwykła

Am 6,1a.4–7

1 Tm 6,11–16

Łk 16, 19–31

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli
go na łono Abrahama. Umarł tak-
że bogacz i został pogrzebany (Łk
16,22).
Przychodzi chwila śmierci, a po
śmierci już nie ma podziału na
„wierzących” i na „niewierzących”,
bo wszyscy wiedzą o Bogu. Już nie
ma wiary – jest tylko wiedza, że Bóg
jest. Oby ta wiedza była źródłem
szczęścia, a nie źródłem bezna-
dziejnej tęsknoty dla tych, którzy

odwrócili się od Boga. Słowa Pana
Jezusa odsyłają nas do Pisma Świę-
tego jako do źródła wiary, a nie do
cudu. Może dobrze jeszcze wskazać
szczegół, o którym się na ogół nie
mówi: bogacz bez serca, ale z pie-
niędzmi, jest bezimienny. Łazarz –
żebrak ma swoje imię, i to imię
przyjaciela Pana Jezusa z Betanii.

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słu-

chają, to choćby kto z umarłych

powstał, nie uwierzą (Łk 16,31).

Ci, którzy są otwarci na przyjęcie
wiary, odczytują znaki Boże. Ci,
którzy wierzą – widzą cuda.

Ks. Jan Twardowski

WZROST DUCHOWY MAŁŻONKÓW

Ewangelista św. Łukasz przed-
stawia Chrystusa, który w każdy
szabat opuszcza swój dom, przyłącza
się do zgromadzenia w synagodze,
aby słuchać kazania rabina, śpiewać
Psalmy i modlić się przy pomocy
rytualnych formułek swych współ-
wyznawców. Jezus jest regularnie
praktykującym ŻYDEM.

Powstał, aby czytać...
Duch Pański spoczywa na Mnie...
Ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie...

Tę tradycję czytania Słowa przy-
wrócił Sobór Watykański II. Chry-
stus potwierdza, że jest jeszcze wiele
do zrobienia w moim chrześcijań-
skim życiu. W tym „wiele do zrobie-
nia” jest potrzebna obecność Boga –
dokładnie – Boski zamiar i działanie
Ducha Świętego.

Duch Pański spoczywa na mnie,

aby... spełniły się w moim życiu
słowa Pisma! Czy rzeczywiście te
Słowa Pisma znajdują w nas wła-
ściwe podłoże? Jakie są przeszkody,
które powodują, że Słowo Boże nie
przynosi obfitego owocu w naszym
codziennym życiu? Zarzucano nam,
że potrafiliśmy entuzjastycznie słu-
chać Jana Pawła II, ale bez więk-
szych konsekwencji w codziennym
życiu?

Czy często zastanawiasz się nad
sobą? Nad swoim charakterem? Nad
swoją wolą – jaka ona jest? Jak
poprawić swoje postępowanie? W
kontekście tych i podobnych pytań,
możemy zapytać: czy i na ile, Sło-
wo Boże ma wpływ, na pracę nad
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charakterem, czyli nad poprawą na-
szego osobistego życia?

Istotnymi czynnikami, które po-
wodują skuteczność Słowa Bożego
na pracę nad sobą ma wolna wola:
czy ja chcę się zmienić? Czy dostrze-
gam obiektywnie swoje postępowa-
nie? Czy chcę coś w życiu osiągnąć
i czy chcę być prawdziwie szczę-
śliwym? Pogłębiona refleksja nad
naszym stanem duchowym skłania
nas do odpowiedzi na pytanie: kim
jestem? Na jakim etapie jestem mo-
jego życia i co jeszcze dobrego mogę
uczynić dla innych?

W lawinie różnych tragicznych
sytuacji, które docierają do nas oraz
różnych niepowodzeń, które rów-
nież i nas dotykają, nasuwa się
pytanie: czym jest praca nad so-
bą, jednego człowieka, wobec tylu
różnych dramatów? Czy warto po-
dejmować wysiłki, aby świat stał
się lepszy? Warto, a nawet trzeba!
Świadectwo Jana Pawła II oraz wie-
lu bezimiennych ludzi, podkreślają
czynnik pozytywny, który jest w każ-
dym człowieku – dobro, poświęcenie,
miłość – całe rodziny żyjące pięk-
nym życiem, cieszące się wolnością
– to jest motywacja, aby skutecznie
budować cywilizację miłości. Cywili-
zacja Miłości... Jest ściśle związana
z postawą konkretnego człowieka
– wierność moralnym wartościom;
wierność społecznym obowiązkom,
nawet kiedy napotyka różne trud-
ności i przeszkody. Brak tych dwóch
cech: wierności obowiązkom oraz
stałości zasad moralnego postępo-
wania sprawiają, że spotykamy lu-
dzi infantylnych – niedojrzałych,
którzy charakteryzują się: zbytnim
zajmowaniem się sobą, patrzeniem

na wszystko pod swoim kątem –
niedostrzeganiem drugich. Słabość
woli i nieopanowanie wyrażające się
w zbytnim wybuchu złości, częstym
smutku i hałaśliwej radości. Źle
ustawiona skala wartości wpływa
na przecenianie przyjemności, po-
pularności i efekciarstwa. Postawa
człowieka niedojrzałego kieruje się
brakiem poczucia odpowiedzialno-
ści, lekceważeniem skutków swoich
czynów i niepoważnym traktowa-
niem swoich obowiązków.

Dostrzeganie niektórych symp-
tomów niedojrzałej postawy będzie
zawsze dodatnio wpływać na relacje
między małżonkami oraz na doj-
rzały rozwój wspólnoty rodzinnej.
Określanie siebie: już taki jestem,
albo: nic więcej nie mogę zrobić –
nie stanowi usprawiedliwienia, tylko
jest zadaniem do bardziej skutecznej
pracy nad własnym charakterem.

W naszym codziennym życiu,
gdy już jesteśmy na pewnym etapie
wewnętrznej formacji, uaktywniają
się pozytywne zachowania – po-
stawy, które świadczą o dojrzałym
charakterze człowieka np.: pano-
wanie nad sobą, przewaga władz
duchowych nad życiem popędowym,
zrozumienie celu życia, kształtowa-
nie swego światopoglądu, świadome
budowanie hierarchii wartości nor-
mujących postępowanie, tworzenie
pokoju, ładu i porządku w sobie
i wokół siebie, samodzielność, po-
czucie odpowiedzialności za siebie
i innych, solidarność i ofiarność,
rozpoznanie i realizacja swojej dro-
gi życiowej, umiejętność twórczego
działania oraz przyjmowania niepo-
wodzeń i cierpień, wytrwanie w wy-
branej drodze życia.
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Świadomość pozytywnych i nega-
tywnych postaw ma istotny wpływ
w procesie dalszego działania. Do-
świadczenie uczy: ile różnych haseł
i chęci działania – wystarczy byle
jaka przeszkoda czy zwykłe leni-
stwo, aby postanowienie zamieniło
się w zwykły slogan. Jakość charak-
teru – czyli stałe dobre postępowanie
według pewnych zasad jest bardzo
potrzebne w Kręgach Domowego
Kościoła, zwłaszcza przy realizacji
zobowiązań, które stanowią chary-
zmat Ruchu.

Tym co najczęściej przeszkadza
w systematycznym wypełnianiu zo-
bowiązań jest wola – brak silnej
woli. Można powiedzieć, że brak
silnej woli jest brakiem charakteru,
bo do stałego dobrego postępowania,
do stałości i wytrwałości potrzebna
jest wola. Zobowiązania mogę znać
na pamięć – ja wiem, że trzeba
odbyć „namiot spotkania”, ale wola
decyduje, a raczej motywacja – czy
ja spotkam się z Bogiem sam na
sam, czy wybiorę inne działania.
Motywacją może być moja przy-
należność do Kręgu; spotkanie, na
którym trzeba podzielić się wypeł-
nionym lub niewypełnionym zobo-
wiązaniem, osobisty cel życia i dobro
rodziny. Motywacja uaktywnia wo-
lę – jest dla niej przekonywującym
bodźcem, pobudzającym do świado-
mego czynu.

Innym utrudnieniem w pełniej-
szej realizacji zobowiązań jest nie-
właściwe ich zrozumienie. Każde
zobowiązanie ma głęboki wymiar,
jeżeli ma odniesienie do konkretnej
osoby czy konkretnego małżeństwa.
W każdym zobowiązaniu trzeba od-
krywać ciągle na nowo wymiar du-
chowy – aspekt religijno-społeczny

zobowiązania, np. modlitwa mał-
żonków – na owocność tej modlitwy
wpływa: właściwe zrozumienie isto-
ty modlitwy, osobiste doświadczenie
spotkania Boga w indywidualnej mo-
dlitwie, dostrzeżenie współmałżon-
ka jako obrazu Bożego. Jesteśmy
powołani do jedności przez sakra-
ment małżeństwa i dlatego chcemy
razem doświadczyć Boga w naszym
życiu małżeńskim.

Tym, co będzie utrudniać mo-
dlitwę małżeńską może być zwykły
egocentryzm jednego ze współmał-
żonków – to też jest cecha niedoj-
rzałości.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że
jednym z motywów realizacji zobo-
wiązań w małżeństwie i rodzinie,
mogą być uczucia. Są zobowiązania,
które łatwiej nam przychodzą w re-
alizacji i dają nam większą satysfak-
cję, a są takie, do których trudno
się zabrać, np. dialog małżeński czy
reguła życia.

Kiedy coś się nam podoba, budzi
naszą sympatię – to łatwiej wtedy
o wysiłek, aby to zrealizować. Udział
pozytywnych uczuć w tym konkret-
nym działaniu, sprawia, że realizu-
jemy to postanowienie, np. dzieci
chętnie gromadzą się na rodzinnej
modlitwie... sami przygotowują ury-
wek z Pisma św. czy modlitwę Anioł
Pański – aktywność dzieci jest czyn-
nikiem pobudzającym całą rodzinę
do modlitwy.

Myśli człowieka oraz jego uczucia
mają duży wpływ na kształtowanie
naszych postaw i działań w realizacji
naszych zobowiązań.

Ks. Adam Kroll

10



PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PATRONKI ŚWIATA PRACY
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 2 DO 9 WRZEŚNIA 2007

Niedziela 2 września – Rozpoczęcie Odpustu
7.00 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
7.30 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta suma z procesją eucharystyczną – celebruje JE ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz

18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Poniedziałek 3 września – Dzień Małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. prałat Piotr Topolewski – proboszcz parafii Świętej Rodziny,

Gdynia Grabówek; oprawa muzyczna – zespół Aliny i Grzegorza Piechowskich z parafii Godziszewo
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 4 września – Dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie za Sakrament Chrztu i Eucharystii
17.00 Nabożeństwo Maryjne
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Krzysztof Rybka – parafia Matki Bożej Bolesnej, Gdynia Orłowo
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami

Środa 5 września – Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza z Szafarzami Eucharystii
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem
18.00 Msza św. – celebruje ks. Tadeusz Chajewski – proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brętowo;

homilię wygłosi ks. Władysław Pałys – proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego, Gdańsk Złota Karczma; ministranci
odnowią przyrzeczenia ministranckie; uczestniczą nadzwyczajni szafarze Eucharystii z dekanatu

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy nauczycieli i wychowawców

Czwartek 6 września – Dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy Różaniec)
17.00 Różaniec Fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów – celebruje ks. prałat Mirosław Paracki – dyrektor Wydziału

Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, proboszcz parafii św. Stanisława, Gdańsk Oliwa; homilię wygłosi
ks. prałat Henryk Kilaczyński – proboszcz parafii św. Ignacego, Gdańsk Orunia

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 7 września – Dzień Chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują Chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie Sakramentu Chorych – celebruje ks. dziekan prałat Stanisław Łada – proboszcz

parafii Podwyższenia Krzyża Św., Pruszcz Gdański; homilię wygłosi ks. kapelan Leon Dąbski – pallotyn z Gdańska
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 8 września – Dzień kapłański i młodzieży
10.00 Pielgrzymka kapłanów Archidiecezji Gdańskiej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa;

Msza św. z homilią Ks. Arcybiskupa do kapłanów
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią – przewodniczy ks. kanonik Włodzimierz Zduński – proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej,

Gdańsk; koncelebrują księża rodacy
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 9 września – Uroczystość centralna, dziękczynienie za plony, dożynki archidiecezjalne
7.00 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
7.30 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Adam Kroll

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki Wielkie, Kolbudy,
Pruszcza Gdańskiego, Pszczółek, Łęgowa i Godziszewa – przewodniczy ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski metropolita
gdański; oprawa muzyczna – chór męski z Trąbek Wielkich;
wręczenie pucharów wykonawcom najpiękniejszych koron żniwnych;
nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny;
błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie
18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski
19.00 koncert w gimnazjum
19.00–22.00 Zabawa taneczna na stadionie

ks. prałat Edward Szymański

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej
w Trąbkach Wielkich



GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2007

Pielgrzymi zostali ugoszczeni zupą „proboszczówką” i zimnymi napojami

Pielgrzymka piesza jest wielkim wysiłkiem, szczególnie dla osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów
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Murawa stadionu dała szansę na krótki relaks przed dalszą drogą

Tegoroczna reprezentacja Trąbek Wielkich, stoją od lewej: Barbara Bąk, Agnieszka
Bąk, Aleksandra Jagła, Kamila Szurgocińska i Zdzisława Preuss; poniżej –
ks. Dariusz Woźny (z Matarni)
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INSYGNIA KONORACYJNE
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA – część 2.

Szczerbiec

Jedynym zachowanym klejno-
tem koronacyjnym królów Polski
jest miecz ceremonialny zwany
Szczerbcem. Jan Długosz wymienia
go z nazwy przy opisie korona-
cji z 1447 r. Miecz, prawdopodob-
nie roboty niemieckiej, wykonano
w pierwszej połowie XIII wieku, był
pierwotnie własnością księcia Bole-
sława, syna Konrada Mazowieckie-
go. Szczerbiec zrabowany z innymi
regaliami przez Prusaków odnalazł
się w XIX wieku w zbiorach ro-
syjskiego księcia Demidowa w San
Donato pod Florencją. W 1889 roku
miecz ten zakupiono dla zbiorów
carskich w Ermitażu w Petersbur-
gu. Po odzyskaniu niepodległości na

mocy postanowień traktatu Ryskie-
go w 1924 roku powrócił on na
Wawel. Ozdobną rękojeść wykona-
no techniką grawerunku, wyżynając
rysunek w metalu i techniką zdo-
bienia niello polegającą na ryciu ry-
sunków i wypełnianiu bruzd pastą
z siarczków srebra, miedzi i oło-
wiu. Nazwa tego sposobu zdobienia
pochodzi od łacińskiego określenia
nigellus, co oznacza czerniawy. Na
okrągłej gałce kończącej rękojeść
widzimy litery A i Ω, oznaczają-
ce Chrystusa, rozdzielone literą T,
co prawdopodobnie odnosi się do
zakonu Teutońskiego. Obwolutę te-
go znaku tworzy napis następującej
treści: HEC FIGURA VALET AD
AMOREM REGUM ET PRINCI-
PUM IRAS JUDICUM (ten znak
wpływa na miłość królów i książąt,
na gniew sędziów). Drugą stro-
nę gałki zdobi ornament roślinny.
Na trzonie rękojeści widzimy czte-
rech Ewangelistów, św. Jan przed-
stawiony jest jako orzeł w aureoli
z napisem IHOANNES, św. Mate-
usz to anioł trzymający na wstędze
napis MMATHEUS. Poniżej Ewan-
gelistów widnieje rysunek Baran-
ka Bożego w aureoli z chorągwią,
z którego piersi tryska krew. Na od-
wrotnej stronie widnieje skrzydlaty
lew w aureoli z napisem MAR-
CVUS, niżej wół w aureoli z napisem
LVCAS, pod nim ponownie rysunek
Baranka Bożego. Na jelcu (obłąk
na rękojeści miecza chroniący dłoń
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od uderzeń przeciwnika) umiesz-
czono hebrajski tekst w łacińskiej
pisowni: CON CITOMON EEVE
SEDALAI EBREHEL (żarliwą wia-
rą wzbudzają imiona Boga Sedalei
i Ebrehel). Na drugiej stronie jelca
w dwóch wierszach wyryto napis:
QVICUMQUE HEC NOMINA DEI
SERUM TOLERIT NULLUM PE-
RICULUM EI OMNINO NOCEBIT
(ktokolwiek te imiona Boga ze sobą
nosić będzie, temu żadne niebezpie-
czeństwo w ogóle nie zaszkodzi). Na
końcach jelca umieszczono ponow-
nie w okrągłych rozetach symbo-
licznie czterech Ewangelistów. Na
głowni tuż pod jelcem przypięta
jest jednostronna mała tarcza her-
bowa z orłem z czasów Władysława
Łokietka. Tarcza ta prawdopodob-
nie pochodziła z zaginionej pochwy
miecza. Całkowita długość Szczerb-
ca wynosi 98,4 cm a długość głowni
82 cm.

Król Kazimierz, jak wiemy, był
człowiekiem skromnym i niewy-
magającym, znał jednak znaczenie
ceremoniału dla wagi władzy kró-
lewskiej. Burzliwe dzieje naszego
państwa sprawiły, że bezpowrotnie
straciliśmy regalia, ocalał jedynie

Szczerbiec. Replika tego ceremo-
nialnego miecza została zakupiona
przez nasze gimnazjum w 2004 ro-
ku i po raz pierwszy 29 listopada
tego roku nasi uczniowie byli nim
pasowani na gimnazjalistów. Kopia
Szczerbca będzie służyła w następ-
nych latach do pasowania uczniów
w dniu urodzin patrona szkoły.

Mariusz Paradecki

Bolesław Chrobry, obraz pędzla Macello
Bacciarellego

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 29 lipca br. Ra-
da Duszpasterska działająca przy
naszej parafii odbyła swoje kolej-
ne posiedzenie. Tematem posiedze-
nia było omówienie stanu realizacji
spraw podjętych na poprzednim po-

siedzeniu oraz sprawy bieżące. Na
początku, jak zawsze, odmówiono
modlitwę o owocne obrady, po czym
ksiądz prałat Edward Szymański
powitał zebranych i podziękował
tym wszystkim, którzy aktywnie
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wspierają inicjatywy parafialne, co
przynosi pozytywne efekty.

Nawiązując do programu posie-
dzenia, ksiądz proboszcz omówił
aktualny stan budowy ołtarza polo-
wego i dalsze plany z tym związane.
Podkreślił, że jest to dar parafii
z okazji 20-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej i po-
dziękował wszystkim parafianom
za wspieranie tego dzieła. Wyraził
przy tym nadzieję, że pomimo wie-
lu trudności uroczystość kończąca
tegoroczny tygodniowy odpust od-
będzie się przy nowo wybudowanym
ołtarzu polowym.

Jako następną sprawę ksiądz
proboszcz omówił przyjęcie Gdań-
skiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę. Nasza parafia na stałe wpi-
sała się do kalendarza pielgrzymki,
podejmując posiłkiem pielgrzymów
odwiedzających po drodze Matkę
Bożą Trąbkowską.

Kolejnym tematem była działal-
ność parafialnej Caritas. Podkre-
ślono, jak ważną i potrzebną rolę
w życiu parafialnym i społecznym
spełnia ta organizacja.

W dalszej części omówiono przy-
gotowania parafii do tygodniowego
odpustu (2 – 9 września) połączo-
nego z dożynkami archidiecezjal-
no-samorządowymi. Za pośrednic-
twem Duszpasterskiej Rady Para-
fialnej ksiądz proboszcz zaapelował
do wszystkich parafian o większy
udział w uroczystościach odpusto-
wych. Jako gospodarze powinniśmy
zadbać o to, by wszyscy przyby-
wający na uroczystości odpustowe
czuli naszą gościnność i spotkali się
z kochającym sercem Matki.

Na zakończenie ksiądz prałat
E. Szymański przypomniał o od-
puście parafialnym obchodzonym
15 sierpnia, w uroczystość Wnie-
bowzięcia Matki Bożej (Matki Bo-
żej Zielnej), wpisaną tak bardzo
w polską tradycję i historię, oraz
podziękował członkom Rady Dusz-
pasterskiej za ufundowanie stołu
ołtarza soborowego w kościele trąb-
kowskim, jako daru Matce Bożej
Trąbkowskiej z okazji 20-lecia Jej
koronacji.

Józef Sroka

15 sierpnia 1972 roku pracę duszpasterską w naszej parafii
rozpoczął ksiądz Edward Szymański. Z okazji 35 rocznicy tego
wydarzenia pragniemy wyrazić Ci, drogi Księże, nasze szczere
podziękowania i wyrazy uznania za wszystko, czego w naszej parafii
dokonałeś. Jesteśmy Ci wdzięczni za wszystko, ale przede wszystkim
za to, że jesteś dla nas wzorem wiary i pracy. Niech Pani Trąbkowska
ma Ciebie w stałej opiece, abyś jeszcze przez długie lata mógł nam
przewodniczyć. Szczęść Boże!

W imieniu Rady Duszpasterskiej
Józef Sroka
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Państwo Młodzi Judyta i Michał Jankowscy

Państwo Młodzi Agnieszka i Tomasz Stolarczykowie
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Nowo ochrzczona Sandra Krystyna Krawczyk z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Igor Dajda z rodzicami i chrzestnymi
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KRONIKA
nie tylko parafialna

30 czerwca w kościele parafial-
nym w Straszynie sakrament mał-
żeństwa zawarli Judyta Łaszczew-
ska z Reksina i Michał Jankowski
z Kleszczewa.

***
28 lipca gościliśmy w naszej
miejscowości Gdańską Pieszą Piel-
grzymkę na Jasną Górę. Fotore-
portaż z krótkiego pobytu u nas
zamieszczamy na stronach 12–13.

***
28 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich sakramentalny związek
małżeński zawarli:

� Agnieszka Prymak z Tomaszem
Stolarczykiem, oboje z Gdańska.

� Aleksandra Gączarzewicz z Trą-
bek Wielkich z Sebastianem
Edwarczykiem z Tucholi.

***
4 sierpnia w kościele w Trąbkach
Wielkich Agnieszka Okoń z Kaczek
i Dominik Szostek z Kleszczewa
wstąpili w związek małżeński.

***
5 sierpnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Sandra Krystyna Krawczyk, cór-
ka Agnieszki i Jarosława z Trąbek
Wielkich,

� Igor Dajda, syn Anity i Mariusza
z Ełganowa,

� Maciej Michał Kulla, syn Elżbiety
i Michała z Trąbek Wielkich.

***
14 sierpnia odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Głównym tematem obrad
było potwierdzenie listy inwesty-
cji gminnych planowanych na lata
2007–2010. Wykaz inwestycji zo-
stał wysłany do Urzędu Marszał-
kowskiego w celu zbilansowania
koniecznych środków w skali woje-
wództwa Pomorskiego na dofinanso-
wanie tych przedsięwzięć ze „źródeł
unijnych”. Najważniejszym zamie-
rzeniem w naszej gminie jest budo-
wa kanalizacji sanitarnej i oczysz-
czalni ścieków. Istnieją także szanse
na dofinansowanie wybranej inwe-
stycji drogowej oraz infrastruktury
sportowej przy szkołach (sale spor-
towe i boiska).

***
Trwają prace przy budowie ołtarza
polowego na terenie sanktuarium
maryjnego w Trąbkach Wielkich.
Zdjęcia dokumentujące stan budowy
zamieszczamy na stronie 3.

***
18 sierpnia w kościele w Trąbkach
Wielkich Izabela Jaszewska z Trą-
bek Wielkich i Kamil Węgrzyński
z Gołębiewka zawarli sakramental-
ny związek małżeński.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczony Maciej Michał Kulla z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Aleksandra i Sebastian Edwarczykowie
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Państwo Młodzi Agnieszka i Dominik Szostek

Państwo Młodzi Izabela i Kamil Węgrzyńscy
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INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2007

W okresie 1 – 30 września jedna Msza
św. odprawiana jest jako gregoriańska
w intencji śp. Zofii Baumgart.

1. Pierwsza sobota miesiąca,
Różaniec fatimski i Msza św.
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Cecylii, p. Halbowej

2. Za śp. Henryka (5. rocznica
śmierci) i Zofię Gołębiewskich
oraz Jana Kowalskiego,
godz. 730

O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla rodziny Zulewskich,
godz. 900 (Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100

Za śp. Zofię Baumgart,
godz. 1800

3. a) Za śp. Ernę i Karola Geer
oraz Zygmunta Kluskiewicza
b) Za śp. Danutę (11. rocznica
śmierci) i Kazimierza
Jankowskich

4. Dziękczynna w intencji rodziny
Ptachów

5. W intencji nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii
Za śp. Krystynę, Antoniego
i Kazimierza Formella, godz. 730

(Czerniewo)
6. Pierwszy czwartek miesiąca

– modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszuba

7. a) Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Marii
Goretti, p. Ogórek
b) Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta Dubielę

c) Za śp. Jadwigę Kąkolewską
oraz zmarłych z tej rodziny
d) Za śp. Aleksandrę Malinowską
(30. dzień od śmierci)

8. a) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Krystyny Tkaczyk
b) Dziękczynna w 30. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Ireneusza
Niedźwiedzkich

9. Dziękczynna w 8. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Sławomira Drewów,
godz. 730

Za śp. Sławomira Kowitza,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Zofię Baumgart,
godz. 1800

10. Za śp. Jana Brokosa
(17. rocznica śmierci)

11. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Beaty
i Mariana Lewańczyków

12. Za śp. Jana i Franciszkę Kleba
Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Anny Ptach
(Czerniewo)

13. Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich

14. Za śp. Piotra (15. rocznica
śmierci) i Agnieszkę Kotula

15. Za śp. Bolesława Niedźwiedz-
kiego i zmarłych z rodziny
Brzózków

16. Za śp. Janinę Smuczyńską
(6. rocznica śmierci), godz. 730

Dziękczynna za plony,
z Czerniewa i Czerńca, godz. 900

(Czerniewo)
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Za śp. Marię Juchacz
(10. rocznica śmierci) i Leokadię
Wojkiewicz, godz. 1100

Za śp. Zofię Baumgart, godz. 1800

17. Za śp. Józefa Borkowskiego
18. Dziękczynna w 14. rocznicę

sakramentu małżeństwa Anity
i Andrzeja Dończyków

20. a) O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Agnieszki Sulewskiej,
w 73. urodziny (z int. syna)

21. Za śp. Bogusława Bukowskiego
(w rocznicę urodzin)

22. Dziękczynna za plony, z Trąbek
Wielkich

23. Za śp. Antoninę i Andrzeja
Czerwińskich oraz Stanisławę
i Józefa Dopierałów, godz. 730

Za śp. Ryszarda Pikulę oraz
zmarłych z rodzin Tiborskich,
Bielskich i Czerwińskich,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Zofię Baumgart,
godz. 1100

Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Łucji Myszk,
w 80. urodziny (z int. rodziny),
godz. 1800

27. Za śp. Pelagię Bławat
28. Za śp. Helenę Orlikowską

(4. rocznica śmierci)
29. Dziękczynna w 25-lecie

sakramentu małżeństwa
Zdzisławy i Stanisława
Dziemińskich

30. Za śp. Zygmunta Dubielę,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Romana Jaszczyka,
godz. 730

Dziękczynna za plony,
z Kleszczewa, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna za plony,
z Ełganowa, godz. 1100

Za śp. Zofię Baumgart,
godz. 1800
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

2 września Maciej Jaromin

Rocznice sakramentu małżeństwa
30 września: 1. roczn. sakr. małżeństwa Katarzyny i Tomasza Sadowskich
21 września: 5. roczn. sakr. małżeństwa Agnieszki i Andrzeja Andrzejewskich
19 września: 20. roczn. sakr. małżeństwa Haliny i Zbigniewa Jaszczyków
26 września: 20. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Jarosława Kasperków
26 września: 20. roczn. sakr. małżeństwa Gabrieli i Czesława Wichrowskich
11 września: 25. roczn. sakr. małżeństwa Beaty i Mariana Lewańczyków
25 września: 25. roczn. sakr. małżeństwa Zdzisławy i Stanisława Dziemińskich
10 września: 30. roczn. sakr. małżeństwa Barbary i Ireneusza Niedźwiedzkich
24 września: 30. roczn. sakr. małżeństwa Marii i Marcina Janiszewskich

ODESZLI DO PANA

7 sierpnia: zmarła w wieku 71 lat śp. Aleksandra Malinowska z Kleszczewa

„Wieczny odpoczynek racz jej 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


