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Podczas historycznej Mszy świętej odprawionej na gdańskiej
Zaspie 12 czerwca 1987 r. dla świata pracy papież Jan Paweł II
ukoronował cudowny obraz Matki Bożej Trąbkowskiej



JUBILEUSZ 25-LECIA KORONACJI
cudownego obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej

W tym miesiącu przypada 25
rocznica koronacji cudownego obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej doko-
nanej 12 maja 1987 r. w Gdańsku-
-Zaspie przez błogosławionego pa-
pieża Jana Pawła II podczas Mszy
św. sprawowanej dla ludzi pracy
z całej Polski. Pod koniec homilii
papież powiedział: „Mamy ukorono-
wać – i czynię to z radością – obraz
Matki Bożej z Trąbek Wielkich, oto-
czony czcią Ludu Bożego na ziemi
gdańskiej od trzystu (papież powie-
dział: trzydziestu) lat. W ten sposób
na początku Roku Maryjnego – to
pierwszy tydzień – wyrażamy na-
szą miłość do Matki Odkupiciela
człowieka i zawierzamy Jej macie-
rzyńskiej opiece raz jeszcze, tu na
gdańskiej ziemi, cały świat pracy”.

Historia kultu Matki Bożej
w Trąbkach Wielkich (zarys)

Kościół w Trąbkach pojawia się
w historycznej relacji już w 1236 r.
Wówczas wieś Trąbki była po-
siadłością klasztoru benedyktynów
w Mogilnie. W 1305 r. Trąbki zo-
stały nabyte przez cystersów z Lą-
du w Wielkopolsce. Już w 1331 r.
Trąbki dostały się w ręce Krzyża-
ków i wówczas założono tu parafię
(w 1981 r. obchodziliśmy 650-lecie
parafii). W XVI wieku Pomorze
ogarnęła reformacja. Kościół trąb-
kowski stał się świątynią ewan-
gelicką. Dzięki staraniom biskupa
włocławskiego (do tej diecezji nale-
żało wówczas Pomorze) Hieronima
Rozrażewskiego w końcu XVI wieku
kościół został zwrócony katolikom.
Odtąd administracyjnie był zarzą-
dzany przez proboszczów z Kłodawy,
bo na miejscu nie było kapłana. Kie-
dy przestał istnieć kościół zbudowa-
ny w 1236 r. nic nam nie wiadomo.
Przypuszcza się, że został znisz-
czony w czasie wojen szwedzkich.
Na początku XVIII wieku istniała
na miejscu kościoła mała kaplica,
w której odprawiano Msze św. z racji
odpustów.

Kult Matki Bożej

Według podania, na wschodniej
części cmentarza przykościelnego
znajdowało się źródło, przy któ-
rym objawiła się Matka Boża. Wo-
dą z tego źródła leczono choroby
oczu. Do tego miejsca odbywały
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się pielgrzymki. Kiedy pewien in-
nowierca w celach zysku, chciał tą
wodą wyleczyć ślepego konia, źródło
wyschło. Odtąd celem pielgrzymek
stał się cudowny obraz Matki Bożej
umieszczony w małej kaplicy.

Ruch pielgrzymkowy nasilił się
zwłaszcza od 1720 r. Niemal co-
dziennie przybywały tu pielgrzym-
ki. W 1720 r. Marianna Czapska,
kasztelanowa chełmińska ofiarowa-
ła sumę 40 tys. złotych na odprawia-
nie przy cudownym obrazie Mszy
św. w niedziele i święta. Jej córka,
Konstancja Czapska, wojewodzini
pomorska zamieszkała w Gołębie-
wie. Wyrażając wdzięczność Matce
Bożej, że w pewnej ciężkiej sprawie
została przez Nią wysłuchana, wy-
budowała w 1740 r. dzisiejszy para-
fialny kościół. W tymże 1740 r. obraz
otrzymał korony i został uroczyście
przeniesiony do nowego kościoła.
W późniejszych latach kościół do-
kończono i konsekrowano w 1768 r.
Przy nim ustanowiono własnego
proboszcza. Dziesięć lat po wybudo-
waniu kościoła Konstancja Czapska
wyjednała w Rzymie specjalne od-
pusty dla pielgrzymów przybywają-
cych do Trąbek Wielkich. Według
ks. Fankidejskiego, w 1880 r. piszą-
cego o naszym sanktuarium, było
siedem takich odpustów na sie-
dem ważniejszych świąt Maryjnych.
Święta te nie są jednak wymienione.
Ksiądz Fankidejski pisze tylko, że na
prośbę Konstancji Czapskiej Rzym
zatwierdził te siedem odpustów na
wieczne czasy. Nie prowadzono też
specjalnej księgi cudów.

Protokoły wizytacyjne parafii
trąbkowskiej z lat 1746, 1765, 1780

podkreślają wzrost kultu Maryj-
nego, liczne pielgrzymki, niezwy-
kle okazałe uroczystości odpustowe
i liczne wota. Wizytator Trochow-
ski, archidiakon pomorski informu-
je w sprawozdaniu wizytacyjnym, że
w 1765 r. były ofiarowane 64 nowe
wota, natomiast ze starych wotów
wykonano monstrancję. Mieszkań-
cy Kościerzyny otaczali Matkę Bo-
żą Trąbkowską szczególną czcią.
Do około 1825 r. przybywali tu co-
rocznie w pielgrzymkach dziękczyn-
nych za ocalenie miasta od pożaru.
W XIX wieku kult osłabł – był to
okres nasilonej germanizacji i sil-
nych wpływów protestanckich na
Pomorzu.

Ostatnimi proboszczami naszej
parafii byli:
ks. Ksawery Franciszek Mallek
(1787–1862) – ufundował tzw. szpi-
talik dla trzech ubogich starców –
do dziś istniejący dom reglowy przy
szosie;
ks. Szczepan Popiółkowski
(1831–1894) – w 1880 r. zbudował
w kościele główny ołtarz i organy;
ks. dr Jerzy Lange – uczony praw-
nik, po krótkim pobycie przeniósł
się do Lidzbarka;
ks. Maksymilian Herbst
(1873–1926) – poszerzył organy oraz
w znaczny sposób rozbudował chór
kościelny. On też po pierwszej woj-
nie światowej zorganizował misje
św., które wywarły wielki wstrząs
w parafii. Napływ i ofiarność ludu
były tak wielkie, że zdołał pokryć
koszty misji i zakupić dwa cen-
ne ornaty wyszywane złotem oraz
kapę;
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ks. prałat Feliks Głowienka
(1886–1979). On podczas wojny
odmalował kościół, a po wojnie,
w 1955 r. przeprowadził remont
konstrukcji dachowej i położył no-
wy drewniany sufit.

Wreszcie w latach 1973–1978
zostało odnowione wnętrze świą-
tyni, w której ołtarze, ambona,
chrzcielnica, konfesjonały i pro-
spekt organowy były pomalowane
na ciemny brąz. Przemalowania
zostały usunięte i powrócono do
pierwotnych kolorów. W latach
1975–1978 został poddany grun-
townej odnowie cudowny obraz
Matki Bożej. Odnowienia podjęła
się siostra Jolanta z zakonu sióstr
benedyktynek w Żarnowcu. W póź-
niejszych latach zostały wykonane
nowe ławki (Franciszek Preuss),
nowa posadzka (Piotr Torbicki),
odnowiono i przestawiono orga-
ny (Jerzy Kurecki), kościół pokry-
to miedzianym dachem, wykonano
kaplice różańcowe i stacje Drogi
krzyżowej, odnowiono dwa fere-
trony, zbudowano nową dzwonnicę
z dwoma nowymi dzwonami (i jed-
nym wymontowanym z wieży ko-
ścielnej), wykonano nowe drzwi ko-
ścielne, ołtarz polowy, oborę prze-
robiono na Dom Pielgrzyma.

W ostatnich dziesięcioleciach
rozwija się kult Maryjny, a nasze
sanktuarium nabrało charakteru
sanktuarium diecezjalnego z głów-
ną uroczystością tygodnia odpu-
stowego związanego ze świętem
Narodzenia Matki Bożej, 8 wrze-
śnia. Ważnymi wydarzeniami były:

750-lecie kościoła i 655-lecie pa-
rafii obchodzone podczas odpustu
w 1986 r. oraz koronacja cudowne-
go obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej – 12 czerwca 1987 r. Obecnie
uroczystość odpustowa co roku jest
połączona z archidiecezjalnymi do-
żynkami.

Wspomnienie o koronacji obrazu
MB Trąbkowskiej

Podczas wrześniowego odpustu
w 1986 r., któremu przewodniczył
ks. bp Zygmunt Pawłowicz, pa-
dła z jego ust sugestia, że skoro
tak wielu ludzi, również spoza
parafii, bierze udział w odpuście,
warto by podjąć starania o doko-
nanie koronacji cudownego obrazu
Matki Bożej. Pod koniec września
zatelefonowałem do ks. biskupa or-
dynariusza Tadeusza Gocłowskie-
go z prośbą o przyjęcie mnie na
audiencję. Wówczas zapytał, czy
chodzi o sprawę radosną, czy smut-
ną. Odpowiedziałem, że o ważną.
Wyznaczył mi czwartek na godz.
10.00. Poprosiłem więc wszystkich
księży naszego dekanatu (wtedy
jeszcze dekanat Trąbki Wielkie nie
był podzielony i należało do niego
9 parafii), aby wraz ze mną przy-
byli do ks. biskupa i poparli moją
„ważną” sprawę dotyczącą koro-
nacji trąbkowskiego obrazu. Poje-
chaliśmy wszyscy. Ksiądz biskup
ordynariusz był niezwykle zasko-
czony, bo nie wiedział o jaką to
ważną sprawę ubiegają się kapłani
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naszego dekanatu. Po przedstawie-
niu propozycji powiedział: „Skoro
jest taka jednomyślność księży, to
coś w tym jest”. Wiedzieliśmy, że
podczas pielgrzymki do Ojczyzny
w 1987 r. Ojciec św. odwiedzi nasz
region. Ksiądz biskup Tadeusz Go-
cłowski bardzo przychylnie odniósł
się do naszej prośby i przedstawił
jaka jest procedura przygotowań:
– pierwsze – to udokumentowa-

na historia kultu Matki Bożej
napisana po łacinie,

– drugie – to zgoda episkopatu na
koronację,

– trzecie – to prośba biskupa or-
dynariusza.
Trudności udało się szybko po-

konać. Historię kultu opracował
ks. Ryszard Wołos ze Świbna,
który gromadził materiał o kul-
cie Matki Bożej Trąbkowskiej do
pracy magisterskiej. Episkopat wy-
raził przyzwolenie. Ksiądz biskup
już w październiku 1986 r. wy-
słał prośbę do Rzymu i 2 lutego
1987 r. przyszła odpowiedź wyraża-
jąca zgodę na dokonanie koronacji
w Gdańsku.

Po ogłoszeniu tego przedsię-
wzięcia parafianie składali złotą
biżuterię na wykonanie koron. Zo-
stały one wykonane w Szczecinie
przez gdańskiego złotnika, który
tam się przeniósł.

Pamiętam, że cudowny obraz
został uroczyście przewieziony do
Bazyliki Mariackiej, a następnie
na Zaspę. W przewiezieniu uczest-
niczyło 115 samochodów. Jak na

owe czasy, to bardzo dużo. Koro-
ny papieżowi podawali Józef Sroka
i Brunon Laga. Ja natomiast po-
magałem Ojcu św. przytwierdzić
korony do obrazu. Po koronacji
ks. Gerard Borys, ks. Włodzimierz
Zduński, ks. Tadeusz Markiewicz
i ja przenieśliśmy obraz do kościo-
ła Opatrzności Bożej. Następnego
dnia został przewieziony do ka-
tedry w Oliwie i tam przebywał
do 15 sierpnia 1987 r. Na 15 sierp-
nia został przewieziony do Bazyliki
Mariackiej na uroczystości odpu-
stowe. Z tej okazji ks. biskup
ordynariusz wydał odezwę do die-
cezjan, zapraszając wiernych do
Bazyliki Mariackiej, by oddać hołd
Matce Bożej Trąbkowskiej (pełny
tekst na s. 8).

5 września 1987 r. znów w oto-
czeniu ponad stu samochodów cu-
downy obraz został przewieziony
z Bazyliki Mariackiej do Trąbek
Wielkich na rozpoczęcie obchodów
tygodniowego odpustu Maryjnego.
Uroczystą sumę odprawił ks. bi-
skup ordynariusz Tadeusz Gocłow-
ski. Przez kilka lat w tygodniu
odpustowym Msze św. odprawiane
były rano i po południu.

Na temat kultu Matki Bożej
Trąbkowskiej posiadam następują-
ce publikacje:
1) Ks. Krzysztof Sroka, „Histo-

ria Sanktuarium Maryjnego
w Trąbkach Wielkich”, wyd.
1996 r., praca magisterska.

2) Ks. bp Zygmunt Pawłowicz,
„Sanktuaria Maryjne diecezji
gdańskiej”, wyd. 1987 r.
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3) Ks. Krzysztof Sroka i ks. Mi-
rosław Gawron, „Sanktuarium
Maryjne w Trąbkach Wielkich”,
wyd. 1997 r.

4) Ks. Mirosław Gawron, „Maryja
w Cudownym Obrazie w Trąb-
kach Wielkich”, wyd. 2002 r.

5) „Gwiazda Morza” nr 18 (309),
3 i 10 września 1995 r.

6) Pieśń Zygmunta Bukowskiego
na odsłanianie cudownego ob-
razu. Całą treść pieśni zamiesz-
czamy na s. 9–10).

Uroczystość Jubileuszu koronacji

Przygotowanie do tej uroczy-
stości stanowiła peregrynacja 2
kopii cudownego obrazu Matki Bo-
żej Trąbkowskiej w rodzinach na-
szej parafii trwająca od 13 marca
2011 r. do 10 maja 2012 r. Rodziny
goszczące obraz uczestniczyły we
Mszy św. oraz przystępowały do
spowiedzi i Komunii św., a w dniu
przyjęcia obrazu kapłani przyby-
wali do tych rodzin na wspólną
modlitwę i zawierzenie rodziny
w szczególną opiekę. Bezpośred-
nim przygotowaniem są Misje św.,
które poprowadzą Ojcowie Maria-
nie z Lichenia. Rozpoczną się one
w piątek, 8 czerwca o godz. 18.00.
Program Misji św. zamieszczamy
na s. 12–14. Poprzednie Misje św.
odbyły się w czerwcu 2007 r. z ko-
pią Całunu Turyńskiego.

Uroczystość jubileuszowa odbę-
dzie się w środę, 13 czerwca br.
o godz. 18.00 pod przewodnictwem
ks. arcybiskupa Sławoja Leszka

Głodzia Metropolity Gdańskiego.
Razem z wójtem i przewodniczą-
cym Rady Gminy (i Duszpaster-
skiej Rady Parafialnej) zaprosili-
śmy ks. arcybiskupa na 12 czerwca,
ale tego dnia odbędzie się uroczysta
Msza św. w Katedrze Oliwskiej pod
przewodnictwem kardynała Berto-
ne z Rzymu upamiętniająca pobyt
papieża Jana Pawła II w Gdańsku.
Stąd żaden z księży biskupów nie
mógł do nas przybyć.

Zewnętrznym przygotowaniem
do tej rocznicy jest wymiana krzy-
ża misyjnego i postawienie po-
mnika bł. Jana Pawła II przy
kościele. Dokonuje się to z inicja-
tywy Józefa Sroki, przewodniczą-
cego Duszpasterskiej Rady Para-
fialnej i nadzwyczajnego szafarza
Komunii Świętej. Rozpocząłem też
starania o sprowadzenie relikwii
bł. Jana Pawła II do naszego sank-
tuarium.

Zapraszam całą wspólnotę para-
fialną, przynajmniej 2 osoby z każ-
dej rodziny goszczącej obraz Matki
Bożej Trąbkowskiej na jubileuszo-
we uroczystości Maryjne w naszym
sanktuarium, które odbędą się 13
czerwca 2012 r. o godz. 18.00. In-
formacja o tej uroczystości zostanie
przekazana w całej archidiecezji
gdańskiej. Ufam, że przyczyni się
ona do poszerzenia nabożeństwa
do Matki Bożej, szczególnie przez
przystąpienie nowych członków do
Żywego Różańca i tworzenie no-
wych róż.

Ks. E. Szymański
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LIST BISKUPA GDAŃSKIEGO DO PRYMASA POLSKI
z prośbą o poparcie wniosku o koronację obrazu MB Trąbkowskiej

Gdańsk-Oliwa, dnia 8 XII 1986 r.
Eminencjo
Najdostojniejszy Księże Kardy-

nale Prymasie,
Na ręce Waszej Eminencji kie-

ruję gorącą prośbę do Konferen-
cji Episkopatu Polski o poparcie
prośby Kościoła Gdańskiego, któ-
rą zamierzam skierować do Stolicy
Apostolskiej o łaskę ukoronowania
koronami papieskimi obrazu Matki
Bożej w Trąbkach Wielkich.

Obraz ten, namalowany na płót-
nie techniką temperową i olejną ma
wymiary 75 x 60 cm. Przedstawia
Matkę Bożą w postaci trzymającej
na prawej ręce Dzieciątko Jezus,
w lewej zaś dłoni berło złocone
w kształcie stylizowanej lilii zakoń-
czone krzyżem. Teologiczna treść
Obrazu jest bardzo czytelna i zga-
dza się z nauką Kościoła.

Pierwsze przekazy źródłowe
o kulcie Cudownego Obrazu Matki
Bożej w Trąbkach Wielkich po-
chodzą z lat 1686–87. Obraz zo-
stał namalowany w połowie wie-
ku XVII. Został on przyozdobiony
srebrną szatą przed rokiem 1702,
o czym wspomina właśnie w tym
roku w swym dokumencie wizyta-
cyjnym Biskup Szembek. Kult M.B.
Trąbkowskiej coraz bardziej rozwi-
ja się w wieku XVIII. W r. 1730
uzyskano od Stolicy Apostolskiej
przywilej odpustu na 7 głównych
świąt Matki Bożej ze względu na
liczny napływ pielgrzymów. Przy

kościele w Trąbkach powstają róż-
ne Bractwa. Przekazy z lat 1746,
1765, 1780 mówią o licznych łaskach
uzyskanych od Boga przez pośred-
nictwo M. Bożej w Jej cudownym
obrazie. Do Trąbek przybywały licz-
ne pielgrzymki z całego Pomorza –
zwłaszcza z Kaszub.

Po trzecim rozbiorze Polski i po
zagarnięciu całego Pomorza przez
Prusy narasta na tych terenach ak-
cja germanizacyjna, a razem z tym
i napływ protestantów. Kult Matki
bożej w Trąbkach nie ustał: prze-
trwał do powrotu tych ziem do
Polski. Od wojny kult Matki Bożej
Trąbkowskiej rozwinął się. Ostatnio
dokonano renowacji Obrazu oraz
kapitalnego remontu zabytkowego
kościoła. Z każdym rokiem nasila
się napływ pielgrzymów.

Diecezja Gdańska nie ma żad-
nego obrazu koronowanego /poza
trzema obrazami Matki Bożej, któ-
re czasowo znajdują się w kościo-
łach gdańskich, a które zostały tu
przywiezione po wojnie z terenów
wschodnich/.

Ukoronowanie papieskimi koro-
nami obrazu Matki Bożej w Trąb-
kach w czasie III pielgrzymki Ojca
Świętego do Gdańska przyczyniłoby
się do ożywienia kultu maryjnego
na ziemi gdańskiej. A chodzi prze-
cież o Obraz M.Bożej, który od 300
lat jest otoczony szczególną czcią
wiernych.

Z wyrazami najgłębszej czci,

Tadeusz Gocłowski,
biskup gdański
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MODLITWA W ZWIĄZKU Z KORONACJĄ
wizerunku Matki Bożej

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże
nieba i ziemi, Ty w swoim mi-
łosierdziu i sprawiedliwości poni-
żasz pysznych a wywyższasz pokor-
nych; najwspanialszy przykład tego
wywyższenia dałeś nam w Słowie
Wcielonym i Jego dziewiczej Matce.

Twój Syn, który dobrowolnie uniżył
samego siebie aż do śmierci krzyżo-
wej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi
po Twojej prawicy, jako Król nad
królami i Pan nad panami. Także
i Dziewica, która sama się nazwała
Twoją służebnicą, została wybrana
na Rodzicielkę Odkupiciela i na
prawdziwą Matkę wszystkich lu-
dzi. Teraz wywyższona ponad chóry
anielskie króluje w chwale z Synem
i wstawia się za wszystkimi ludźmi,

jako Pośredniczka łask i Królowa
miłosierdzia.

Boże, wejrzyj łaskawie na tych,
którzy wieńcząc koroną wizerunek
Chrystusa i Jego Matki wyznają, że
Twój Syn jest Królem wszechświa-
ta i wzywają opieki Najświętszej
Dziewicy jako Królowej. Niech idą
śladami Jezusa i Maryi, niech służą
Tobie i wypełniając przykazanie mi-
łości, niech sobie wzajemnie spieszą
z pomocą. Niech się wyrzekają sa-
mych siebie i nie szczędząc swoich
sił starają się o zbawienie braci.
Niech przez pokorne życie na ziemi
zasłużą na wywyższenie w niebie,
gdzie Ty wieńczysz koroną chwały
tych, którzy Tobie wiernie służą.
Przez Chrystusa Pana naszego.

SŁOWO BISKUPA ORDYNARIUSZA
o Maryjnych uroczystościach pokoronacyjnych

Odczytany List Biskupów Pol-
skich z okazji święta Matki Bo-
skiej Częstochowskiej przybliżył
nam wielkie idee Roku Maryjne-
go oraz ukazał przejawy naszej
pobożności maryjnej.

My w Gdańsku mamy dodat-
kowy tytuł, by spotęgować naszą
miłość do Maryi. Oto w czasie Mszy
św. dla Świata Pracy na Zaspie
Ojciec Święty, po wygłoszeniu homi-
lii ukoronował Obraz Matki Bożej

z Trąbek Wielkich, który otacza-
ny jest czcią wiernych od 300 lat,
zwłaszcza wówczas, gdy ziemie te
należały do Polski, a więc w okresie
przedrozbiorowym oraz po ostatniej
wojnie. Ten przepiękny Wizerunek
Maryi po koronacji znajdował się
w katedrze w Oliwie. A obecnie od
15 sierpnia przyjmuje Maryja hołdy
miłości w Konkatedralnej Bazylice
Mariackiej w Gdańsku. Zachęcam
wiernych, zwłaszcza mieszkańców
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Trójmiasta, do częstego nawiedze-
nia Bazyliki Mariackiej i do modli-
twy do Matki Bożej w tych sierp-
niowych dniach, gdy wspominamy
wydarzenia sprzed siedmiu lat i mo-
dlimy się o ład moralny, społeczny,
gospodarczy i polityczny w naszej
Ojczyźnie. Przed tym Obrazem Bi-
skup Gdański odprawi Mszę św.
w intencji Ojczyzny w dniu 31 sierp-
nia o godz. 18.00. Pożegnamy Ob-
raz w Bazylice Mariackiej w dniu
5 września w czasie Mszy o godz.
16.00. O godz. 17.00 Obraz zostanie
uroczyście przewieziony do Trąbek,
by tam, jak od wieków, Maryja mo-
gła nadal odbierać hołdy miłości od
swych dzieci. W dniach od 5 do
13 września będą trwały uroczysto-
ści Roku Maryjnego w Trąbkach.
Codziennie poszczególne stany z ca-
łej diecezji, poczynając od rodziców,

będą trwać na modlitwie przed Ob-
liczem naszej ukoronowanej Matki.
Nasz udział w tych uroczystościach
niech stanie się manifestacją wia-
ry na wzór Maryi. Niech Trąbki
staną się w tych dniach centrum
kultu maryjnego w naszej diecezji.
Zapraszam wszystkich! Duszpaste-
rze podadzą Wam, Drodzy Bracia
i Siostry, szczegółowy program.

Idźmy za Nią w pielgrzymce
wiary, jak szedł Kościół zawsze,
zwłaszcza w naszym narodzie, ku
Chrystusowi.

Z serca Wam błogosławię,

Tadeusz Gocłowski,
Wasz Biskup

Gdańsk, w święto Wniebowzięcia
NMP RP. 1987

PIEŚŃ DO TRĄBKOWSKIEJ PANI

Witaj sławiona Trąbkowska Pani
Przez Papieża rodaka koronowana
Błyszczysz w tym złotym klejnocie
Jak perły rosy słonecznego rana

Tu przed Tobą i Twym Synem
Taki spokój w duszy trwa
Jak na podniesienie słońca
Gdy Bóg nowy dzień nam da

Nic bez Ciebie wszystko z Tobą
Boś Ty drogą pewną z dróg
Co nam wskazał do niebiosów
Nasz odwieczny dobry Bóg
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Gdy Herody rozwścieczone
Biją gromem w nasze ściany
Ty osłaniasz je swym płaszczem
Choć zadają Tobie rany

Ty w papieskich tu koronach
Lśnisz jak gwiazda nad stajenką
Która z niebios przy Wigilii
Wszystkim świeci nam w okienko

W polach jesteś nam pszenicą
A na miedzy macierzanką
W Sanktuarium tym Królową
A w zmaganiach nam Hetmanką

Jesteś także zielną, siewną
Urodzajem żyznych niw
I pogodą najpewniejszą
W czasie naszych złotych żniw

Zygmunt Bukowski

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2012

3 czerwca: Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej
Pwt 4,32–34.39–40
Rz 8,14–17
Mt 28,16–20
(Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt
28,19).

Jakie to piękne słowa: „Idź z Bo-
giem”. Ciągłe chodzenie z Bogiem
w świadomości, że Bóg jest przy
nas. Największa, najłatwiejsza mo-
dlitwa. Człowiek może nie mówić,

nie śpiewać, tylko mieć świadomość,
że jest przy Panu Bogu, że On jest
z nami, naszej duszy daje wielkość.
Nawet gdyby Bóg z naszego życia
uczynił drogę krzyżową.

7 czerwca: Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa

Wj 24,3–8
Hbr 8,11–15
Mk 14,12–16.22–26

Obyśmy umieli zrozumieć potrzebę
Komunii Świętej, która jest pokar-
mem, ale i jednocześnie powołaniem
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do ofiary w czasie, jaki nam Bóg
dał.

10 czerwca: 10. Niedziela
Zwykła

Rdz 3,9–15
2 Kor 4,13–5,1
Mk 3,20–35

Jeśli więc szatan powstał przeciw
sobie i jest ze sobą skłócony, to nie
może się ostać, lecz koniec z nim
(Mk 3,26).

Podobno każdy diabeł mruczy
pod nosem: „Któż jak ja! Jestem
najważniejszy” i „Nie chcę służyć”.
Dwie deklaracje, które przypisuje
się diabłu od początku świata. Niby
mało, ale kiedy diabelec wmiesza
się między ludzi, wtedy zaczyna-
ją się kłócić rodziny, parlamenty,
rządy, ciała pedagogiczne, towarzy-
stwa filantropijne, personele stołó-
wek, orkiestry dęte, chóry żeńskie
i męskie, opiekunowie szkół, spon-
sorzy, redakcje, magle i wszyscy po
kolei. Wystarczy, że znajdzie się kil-
ku takich, którzy mówią: „Jestem
najważniejszy i nie chcę służyć!”
– wtedy całe piekło zrywa się na
równe nogi.

Co jest odtrutką i ocaleniem?
Powiedzieć: „Niewiele znaczę. Lepsi
przyjdą po mnie. Jestem po to, aby
służyć”. Tak uczy Ewangelia, Matka
Boża, święty Józef, dobra matka.
Tylko to trwa w tym świecie, który
przewraca się jak diabeł.

17 czerwca: 11. Niedziela
Zwykła

Ez 17,22–24
2 Kor 5,6–10
Mk 4,26–34

Z królestwem Bożym dzieje się tak,
jak gdyby ktoś nasienie wrzucił
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we
dnie i w nocy, nasienie kiełkuje
i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia
sama z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne
ziarno w kłosie (Mk 4,26–28).

Ktoś usnął, nie wiedział, co się
dzieje, a tymczasem wszystko bez
niego działo się jak najlepiej. Od
źdźbła po żniwa: najpierw źdźbło,
potem ziarno, potem kłos, a potem
snopy zboża. Wszystko (a było to
dobre i wielkie) działo się bez jego
wiedzy.

Za mało mówimy o dobru, jakie
jest wokół nas. Najczęściej widzimy
samo zło. Jest jeszcze to wielkie
dobro, jak Najświętszy Sakrament,
Eucharystia, Komunia Święta na co
dzień.

Jesteśmy tak zagłuszeni złem,
o którym nam stale mówią, że
nie dostrzegamy dobra, które ro-
śnie, choć tego nie widzimy. Dobro
w nas, chociaż uważamy siebie za
nienajlepszych, dobro w sąsiadach,
których uważamy często za najgor-
szych, dobro w świecie, o którym
mówimy, że jest ponurakiem. Tyle
jest poświęceń, powołań, tyle krwi
rozdawanej ludziom przez ludzi, by
ich ratować, tyle modlitw. Zło samo
zdechnie, dlatego że powstało w cza-
sie, a czas się skończy, kiedy świat
zwymiotuje zło i kiedy się skończy
wiek po wieku.

Dobro jest nieśmiertelne, bo po-
wstało z Boga i powraca do Boga.
Dobro zawsze w nas będzie.
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24 czerwca: 12. Niedziela
Zwykła, Uroczystość
Narodzenia św. Jana
Chrzciciela

Msza wigilijna:
Jr 1,4–10
1 P 1,8–12
Łk 1,5–17

Msza w dzień:
Iz 49,1–6
Dz 13,22–26
Łk 1,57–66.80

A wszyscy, którzy [o tym] słyszeli,
brali to sobie do serca i pytali:
„Kimże będzie to dziecię?”. Bo istot-
nie ręka Pańska była z nim (Łk
1,66).

Dla nas ręka Boża jest zna-
kiem pomocy Boga i to pomocy
najczęściej rozumianej po ludzku –
najważniejszej. Jeżeli wiem, że rę-
ka Pańska jest przy mnie, wtedy
jestem spokojniejszy, że osłoni mnie
ona, podźwignie, nakarmi.

W ewangelicznym świecie świec-
kim ręka Pańska była znakiem mo-
cy Bożej. Kiedy żyd czytał słowa:

„Wyciągnij prawicę swoją” – przej-
mował go dreszcz, bo przeżywał
wielkość obecności mocy Pana Boga
– mocy potężniejszej od wszystkich
ludzkich zmysłów, myśli, pragnień.

Jeżeli modlimy się o pomoc,
prosimy o nią zwykle dla samych
siebie. Gdy modlimy się o moc Bożą,
myślimy o innych.

Od Jana Chrzciciela ręka Pańska
jakby oddaliła się. Nie uchroniła go
przed sieroctwem; rodzice, jako lu-
dzie starzy, prędko poumierali; Jan
wychowywał się na pustyni. Nie
uchroniła go również od strasznego
Heroda, zawistnej Herodiady, Salo-
me, ani od tego, który przyszedł do
celi, by obciąć mu głowę toporem.

Jednakże właśnie ta ręka kształ-
towała wielkiego świętego, który
dojrzewał w tylu ludzkich cierpie-
niach. Moc Boża uczyniła go wiel-
kim świętym, wielkim prorokiem,
który udźwignął samotność, trud
głoszenia prawdy i wskazał ręką na
Jezusa.

Ks. Jan Twardowski

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

w dniach 8–13 czerwca 2012 r.

Piątek 8 czerwca
Trąbki W. 18.00 Rozpoczęcie misji świętych. Msza św. z nauką misyjną

dla wszystkich i procesją eucharystyczną.
21.00 Apel Jasnogórski.

Sobota 9 czerwca
Trąbki W. 9.00 Msza św. z nauką misyjną dla starszych i chorych

z udzieleniem sakramentu chorych.
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Ełganowo 10.30 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich i udzielenie
sakramentu chorych ludziom w podeszłym wieku.

Czerniewo 15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z nauką misyjną
dla wszystkich, Komunią św. i udzieleniem
sakramentu chorych.

Trąbki W. 17.30 Różaniec o umocnienie w wierze za wstawiennictwem
Matki Bożej Trąbkowskiej, Nowenna Maryjna, Msza
św. z nauką dla wszystkich, procesja Eucharystyczna.

21.00 Apel Jasnogórski.

Niedziela, 10 czerwca
Trąbki W. 7.30 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich.
Czerniewo 9.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich.
Ełganowo 10.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich.
Trąbki W. 11.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich.
Czerniewo 15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z nauką misyjną.
Trąbki W. 17.30 Różaniec w intencji: o miłość i szacunek w naszych

rodzinach na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.
18.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich.
21.00 Apel Jasnogórski.

Poniedziałek, 11 czerwca – dzień spowiedzi św.
Spowiedź św. od godz. 8.00 rano.
Trąbki W. 9.00 Msza św. z nauką misyjną (prosimy o ofiary na misje).

11.00 Spowiedź dzieci szkolnych z Mszą św.
Czerniewo 13.00 Spowiedź św. dla wszystkich.

14.00 Msza św. z nauką misyjną i błogosławieństwem
misyjnym (prosimy o ofiary na misje).

Ełganowo 14.30 Spowiedź św. dla wszystkich.
15.30 Msza św. z nauką misyjną i błogosławieństwem

misyjnym (prosimy o ofiary na misje).
Trąbki W. 16.00 Spowiedź św. dla wszystkich.

17.30 Różaniec w intencji: o odnowę moralności dla dzieci
i młodzieży.

18.00 Msza św. z nauką misyjną i procesją Eucharystyczną
oraz błogosławieństwo misyjne (prosimy o ofiary na
misje).

21.00 Apel Jasnogórski.

Wtorek 12 czerwca
Trąbki W. 17.30 Różaniec w intencji dziękczynnej za koronację Matki

Bożej Trąbkowskiej.
18.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich.
21.00 Apel Jasnogórski.
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Środa 13 czerwca
Trąbki W. 17.30 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00 Uroczysta Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem
ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia Metropolity
Gdańskiego.

CO Z INICJATYWĄ DOMU ULGI W CIERPIENIU
im. św. Ojca Pio w Trąbkach Wielkich

Dnia 16 maja br. wójt naszej
gminy, przewodniczący Rady Gmi-
ny i ja złożyliśmy wizytę księdzu
arcybiskupowi Sławojowi Leszko-
wi Głodziowi i zaprosiliśmy go
na uroczystości jubileuszowe do
Trąbek Wielkich oraz przedstawili-
śmy inicjatywę budowy Domu Ulgi
w Cierpieniu im św. Ojca Pio przy
naszym sanktuarium. Ksiądz Ar-
cybiskup poparł całym sercem tę
inicjatywę i jej błogosławi.

Została już wykonana makie-
ta tego domu, która będzie udo-

stępniona do oglądania w gablocie
w kruchcie kościelnej. Ufam, że
drodzy parafianie włączą się w re-
alizację tego niezwykłego przedsię-
wzięcia modlitwą, ofiarą i pomocą
w pracy. Czynić to chcemy dla naj-
biedniejszych z biednych – a może
i dla siebie? „Wszystko, co uczyni-
liście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”
– mówi Pan Jezus.

Ks. E. Szymański

Wizualizacja projektu Domu Ulgi w Cierpieniu w Trąbkach Wielkich
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ZARYS WIARY
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego

Przekonanie o wniebowstąpie-
niu Jezusa i o Jego miejscu po
prawicy Ojca rozświetla tajemnicę
Wielkanocy. Mówi o tym, że Jezus
jest z woli Boga Panem wszelkiego
stworzenia. On decyduje o wszyst-
kim: „Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi” (Mt 28,18).

Wniebowstąpienie nie oznacza,
że Jezus zrezygnował z człowie-
czeństwa. On pozostał jednym z nas
i otwiera nam drogę do chwały Bo-
ga. Czy Jego życie na ziemi oznacza
coś więcej niż tylko krótki pobyt?
Czy przebywanie po prawicy Oj-
ca nie jest oddaleniem się od nas
i od świata? Jak pogodzić Jego „po-
wrót” do Ojca z przekazanymi przez
św. Mateusza słowami: „Ja jestem

z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”? (Mt 28,20).

On nas poprzedził

W czterdzieści dni po Wielkano-
cy Kościół obchodzi święto Wniebo-
wstąpienia Jezusa. Liturgia śladem
Dziejów Apostolskich zamyka tym
świętem czterdziestodniowy okres,
w którym zmartwychwstały Chry-
stus ukazywał się uczniom, a oni
mogli doświadczać Jego bliskości
(Dz 1,3).

Inne pisma Nowego Testamentu
nie podają dokładnie daty Wniebo-
wstąpienia, mówiąc tylko, że Je-
zus „został wzięty do nieba” i
„znikł sprzed oczu uczniów”. Widać
z tego jasno, że Wniebowstąpienie
nie oznacza żadnego przestrzenne-
go zdarzenia. Św. Marek wspomina,
że Jezus wzięty został do nieba,
a więc do Boga (Mk 16,19). Mateusz
nie mówi nic o Wniebowstąpie-
niu, lecz tylko o pozostaniu Jezusa
wśród uczniów (Mt 28,20). Łukasz
nie wspomina o 40 dniach, dlatego
możemy odnieść wrażenie, że Je-
zus zmartwychwstał i tego samego
dnia wzięty został do nieba (Łk
24,50–53). A Jan już w ukrzyżowa-
niu Jezusa dostrzega początek Jego
wejścia do chwały Ojca (J 17,4–5).

Z tych niepełnych opisów ewan-
gelistów wynika wyraźnie, że to,
co wydarzyło się z Jezusem po
ukrzyżowaniu, przekracza ludzkie
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wyobrażenia, człowiek nie potrafi
wyrazić tego słowami.

Wielki Piątek, Wielkanoc, Wnie-
bowstąpienie i Zesłanie Ducha Świę-
tego łączą się w jedno wydarzenie,
opisują jedną rzeczywistość wywyż-
szonego Pana! Jezus ukrzyżowany
(Wielki Piątek) ukazuje się jako
zmartwychwstały; jest z nami i jest
zarazem u Ojca (Wielkanoc). On
nas poprzedził i otworzył nam dro-
gę do Boga (Wniebowstąpienie). Nie
pozostawił nas sierotami, lecz aby-
śmy mogli pójść za Nim, zesłał od
Ojca swego Ducha (Zesłanie Ducha
Świętego, J 14,1–18). Chrześcija-
nie wierzą, że przebywanie Jezusa
u Ojca jest dla nas wszystkich za-
pewnieniem, że razem z Nim mamy
w niebie „Ojczyznę” (Flp 3,20), dom.
To daje oparcie – pozwala nam uło-
żyć sobie życie tak, aby wraz z nami
wielu ludzi mogło odzyskać nadzieję
i ufność.

Następujący tekst wyraża wiarę
w to, że Zmartwychwstały pozostaje
w swoim Kościele:

On jest Głową chrześcijaństwa,
rządzi swoim ludem na wieki.
Triumfuje, sławcie Go śpiewem,
sławcie Go donośnym głosem.

Johann Samuel Diterich

Jezus Chrystus w chwale Ojca

„Jezus jest u Ojca” – tak krótko
można wyrazić wiarę chrześcijan:
Jezus wszedł w Pełnię Życia. Wła-
śnie dlatego, że jest u Ojca – u swego
i naszego Ojca – pozostaje zawsze
z ludźmi. Mówią o tym pisma No-
wego Testamentu. Gdy mówimy:
„Jezus jest w chwale Ojca”, podkre-
ślamy w ten sposób, że posiada On

udział w pełni Bożego życia i Bo-
żej władzy. W Nim zajaśniała raz
na zawsze wielkość i wspaniałość
Boga. Do tego dodajmy: „Jezus jest
wywyższonym Panem”, chcąc pod-
kreślić fakt, że Bóg wywyższył Go
i „darował Mu imię ponad wszelkie
imię”, ponieważ się uniżył i po-
kornie służył ludziom (Flp 2,6–11).
Szczególnie Ewangelia św. Jana pod-
kreśla, że „wywyższenie Jezusa na
krzyżu”, chociaż wydawało się być
momentem największego poniżenia,
w rzeczywistości stało się punktem
szczytowym Jego życia (J 12,32).
Wyrażenie – „Jezus siedzi po pra-
wicy Boga” oznacza, iż Bóg ma Go
w swojej opiece, a zarazem daje Mu
swoją moc. Obraz ten nawiązuje
do pieśni o ustanowieniu królów
narodu izraelskiego (np. Ps 110).

Wszystkie te obrazy podkreślają
jedno: W Jezusie Chrystusie złą-
czeni są z Bogiem na zawsze: lu-
dzie, świat – całe stworzenie. Zmar-
twychwstanie Jezusa dało początek
przeobrażaniu się starego – znie-
kształconego grzechem – stworze-
nia w nowe, Boże stworzenie. O tym
wywyższonym Panu mówi Kościół,
zwracając się do Boga słowami:
„Przez Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, naszego Pana i Boga, który
z Tobą żyje i króluje”.

W hymnie Ciebie, Boga, wysła-
wiamy śpiewamy:

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
Z Duchem, wszechświat wielbi

cały:
Królem chwały Tyś, o Chryste.

Opr. ks. Adam Kroll
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ŁAGODNOŚĆ – OWOC PRACY NAD SOBĄ

Niech wasza łagodność będzie
znana wszystkim ludziom (Flp
4,4–5).

Łagodność, we współczesnym spo-
łeczeństwie, postrzegana jest jako
coś ujemnego, a na pewno nie po-
winna charakteryzować mężczyzny,
który raczej powinien być twardy,
tzw. macho. Duch świata nie skłania
do łagodności, ale raczej pogardza
nią, oskarżając o charakterologicz-
ną słabość. Dzisiaj łagodność została
sprowadzona raczej do uprzejmości,
manier dobrego wychowania, które –
jak się zakłada – wszyscy znają lub
przynajmniej powinni znać.

Przyjrzyjmy się najpierw po-
wszechnemu rozumieniu terminu ła-
godność. Człowiek łagodny to z pew-
nością osoba, która nie jest surowa,
gniewliwa, przykra, dokuczliwa, ale
jest łaskawa, łatwa do zniesienia,
lekka w obyciu. Warto zauważyć, że

wszystkie te określenia mówią o rela-
cjach międzyludzkich. Już pogański
filozof Seneka pisał w swoim dialogu,
iż ze wszystkich cnót żadna inna nie
przystoi człowiekowi bardziej niżeli
łagodność, ponieważ żadna inna nie
ma więcej cech ludzkich. Seneka do-
dawał, że do którego domu wejdzie
łagodność, tam wszędzie niesie ze
sobą szczęście i pokój. Jeśli człowiek
jest łagodny, może pozyskiwać kogoś
do sprawy, do drugiego człowieka.

Czasami ktoś z natury swej jest
łagodny, ale bywa i tak, iż łagodność
jest owocem wytężonej pracy nad
sobą. Świat katolicki zachwyca się
łagodnością i słodyczą charakteru pa-
trona dziennikarzy i katolickiej prasy
– św. Franciszka Salezego, który po-
przez swoją łagodność przyciągał do
siebie również protestantów. Mawiał
on, iż jedna kropla miodu więcej
ściąga do siebie much niż nawet
beczka octu. Mało jednak kto wie,
iż ta słynna łagodność św. Francisz-
ka Salezego, który przecież z natury
swej był bardzo popędliwy i skory
do wybuchów, była przez niego wy-
pracowywana przez całe jego życie.
Pamiętał on o słowach Chrystusa:
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem, a znajdziecie uko-
jenie dla dusz waszych (Mt 11,29).
Święty Franciszek Salezy określił trzy
wymiary łagodności:

1) łagodność wobec Boga, która
polega na tym, że dajemy Mu się
przeniknąć,

2) łagodność wobec nas samych,
3) łagodność wobec innych ludzi.
Święty Tomasz z Akwinu poucza

nas, że łagodność to cnota moralna,
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która odnosi się do uczucia, gdyż
to ona sprawia, że jesteśmy w stanie
opanować rosnące w nas uczucie gnie-
wu. Człowiek, który się gniewa na
drugiego, zwykle pragnie odwetu, na-
tomiast łagodność opanowuje w nas
tę dążność do odwetu i dlatego też
możemy powiedzieć, iż łagodność jest
przejawem (owocem) miłości, która
nie szuka swego, gniewem się nie
unosi i nie pamięta złego (zob. 1
Kor 13,5). Cichość i łagodność bronią
nas od egzaltacji oraz od depresji. Są
one darem Boga, który podtrzymuje
nas wewnętrznie, a którego może nas
nauczyć tylko Duch Święty.

Wzorem łagodności i największym
mistrzem zjednywania osób dla Kró-
lestwa Niebieskiego był Jezus. Przyj-
rzyjmy się rozmowie naszego Pana
z Samarytanką (J 4,1–42). Cała ta
dysputa przepełniona jest duchem ła-
godności, powiązanym zarazem z mą-
drą stanowczością. Jezus nie zganił
bezlitośnie tej kobiety za grzech i nie-
moralność w jej życiu, do czego miał
wszelkie podstawy w świetle ówcze-
snego prawa. Raczej powiedział tej
niewieście prawdę o jej życiu w du-
chu łagodności. Taką postawą zjednał
sobie Samarytankę, co spowodowało,
że przyprowadziła ona wielu ludzi do
Chrystusa: Pójdźcie, zobaczcie czło-
wieka, który mi powiedział wszystko,
co uczyniłam: Czyż On nie jest Me-
sjaszem? (J 4,29). Warto sobie teraz
zadać pytanie, czy naszą postawą
(również przepełnioną łagodnością)
w pracy, sklepie, szkole zjednujemy
ludzi dla Chrystusa, dla Ewangelii,
dla nieba?

Łagodność jest przymiotem Boga
ukazanym już w Starym Testamen-
cie. Chociaż starotestamentowy Bóg
często jawi się w naszych wyobraże-
niach jako ktoś srogi, jako wojownik
i Pan wojny, to są to stwierdzenia

w pewnym sensie błędne. Choćby
na tle 40 rozdziału Księgi Izajasza.
Gdy dokładnie zaczynamy analizo-
wać ten fragment, wyłania nam się
obraz Boga, który jest potężny, a lu-
dzie jawią się przed Jego majestatem
jako trawa, która więdnie i przemija
(Iz 40,8). Ten Bóg nikogo nie musi
się radzić, narody przed Nim są jak
kropla w wiadrze i znaczą tyle, co
pyłek na szali, a wyspy ważą tyle, co
ziarnko piasku (Iz 40,15). I nic by
nie było zaskakującego w tym opisie,
gdybyśmy pominęli werset jedenasty.
Werset ten rzuca nowe światło na
rozważany fragment, ukazując Boga
jako troskliwego i łagodnego, zabie-
gającego o swoją trzodę pasterza:
Podobnie jak pasterz pasie On swą
trzodę, gromadzi ją swoim ramie-
niem, jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie (Iz
40,11). A zatem widzimy, że stanow-
cza postawa nie wyklucza łagodności.
Znany jest nam też fragment z litur-
gii wielkopostnej mówiącej o tym, że
Bóg: Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku
(Iz 42,3).

Również Chrystus ukazuje nam
Boga jako łagodnego i miłującego Oj-
ca. Całą służbę Jezusa wyróżniało to,
że gdziekolwiek się zjawił, skupiał
wokół siebie tłumy ludzi. Uczniowie
Jezusa ufali swojemu Mistrzowi, bo
dostrzegali w Nim Syna Bożego, jak
również przyjaciela, który był im bli-
ski w ich problemach, rozterkach. Ten
powiernik, nauczyciel przepełniony
był wyrozumiałością i poprawnie ro-
zumianą łagodnością. I to właśnie
charakteryzowało Jego całą służbę:
Oto Król twój przychodzi do ciebie
łagodny, siedzący na osiołku, źrebię-
ciu oślicy (Mt 21,5).

Łagodność niesie ze sobą szczęście
i pokój. Właśnie dlatego łagodność
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jest jedną z najpiękniejszych cech
ludzkiego charakteru. Ona przystoi
chrześcijaninowi. Można powiedzieć,
że łagodność jest ozdobą chrześcija-
nina oraz siłą świadczącą o jego doj-
rzałości. Aspekt łagodności w Piśmie
Świętym zawsze jest postrzegany jako
coś pozytywnego i nieodłącznie jest
wiązany z duchową siłą. Święty Paweł
mówi do swego umiłowanego dziecka
Tymoteusza: A sługa Pana nie powi-
nien wdawać się w kłótnie, ale ma
być łagodnym względem wszystkich,
skorym do nauczania, zrównoważo-
nym. Powinien z łagodnością pouczać
wrogo usposobionych, bo może Bóg
da im kiedyś nawrócenie do poznania
prawdy (2 Tm 2,24–25).

Łagodność jest umiejętnością za-
chowania spokoju w cierpieniu, wo-
bec ludzi przykrych i dokuczliwych.
Łagodność maluje się na twarzy,
w spojrzeniu, ujawnia się w głosie
i w słowach. Jest „ciepła”. Gdy brak
łagodności to trzeba się o nią modlić
i uczyć od Jezusa.

Łagodność jest oznaką mądrości,
która miłuje pokój, powoduje ustępli-
wość w sporach. Nasza łagodność ma
wyrażać się w zdolności wybaczania
urazów i bycia wyrozumiałym dla błę-
dów naszych bliźnich, nawet wtedy,
gdy w zamian nie możemy się tego
spodziewać od nich. Łagodność jest
pełna miłosierdzia, a jednocześnie nie
jest stronnicza i obłudna. Łagodność
nie broni się, nie szuka własnych
racji. Posiada ona coś z Bożego spoj-
rzenia na człowieka, pozwala dostrzec
człowieka w człowieku, jego godność,
osobowość, wartości, które są dla nie-
go ważne i istotne, pozwala niejako
wejrzeć w głąb duszy drugiego czło-
wieka i właściwie go zrozumieć. Boży
człowiek posiadający ten dar potrafi
zawierzyć swoje życie Bogu ufając,
że wszystko, co go dotyczy dostrzega

zawsze Bóg i sprawiedliwie go osądzi.
Można powiedzieć, że łagodność, po-
dobnie jak wierność jest cechą, która
określa, jakimi rzeczywiście jesteśmy.

Dla chrześcijanina łagodność jest
czymś więcej niż zwykłą cnotą. Jest
ona tajemnicą Tego, który przyszedł
na świat jako Dzieciątko w żłobie,
milczał wobec Piłata, został obnażo-
ny na krzyżu, oddano Go w ramiona
Matki, był pokorny i łagodny na-
wet w swej chwale. Jezus mówił:
Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem. (Mt 11,29).

Łagodność jest cnotą aktualnie
rzadko spotykaną, żyjemy bowiem
w epoce, która dowartościowała prze-
moc, użycie siły, postawienie na ludz-
kie „ja”. Łagodność jest jednak piękna
i drogocenna. Wymaga prawdziwych
zmagań od tego, kto zgodzi się na nią
postawić. Z czasem stanie się jednak
mocą dla niego i prorockim świadec-
twem dla jego otoczenia. Z pewno-
ścią potrzebujemy prorockiego (być
może szokującego) świadectwa ludzi
łagodnych i pokornych. Świadectwo
to będzie polegało nie na długich
przemówieniach, językowej elokwen-
cji czy oszałamiających czynach, ale
na tym „czymś”, co przyciągnie, uspo-
koi, skłoni do postawienia sobie waż-
nych egzystencjalnych pytań.

Św. Paweł zachęca do okazywania
każdemu człowiekowi łagodności (Tt
3,2b). Może i ty dostrzegasz swoje
zaniedbanie w tej dziedzinie życia
duchowego. Trzeba zacząć od no-
wa, w sposób mądrzejszy i bardziej
twórczy, każdego dnia przyozdabiać
się w cichego i łagodnego duchem.
Otwórz swoje serce na owoc łagod-
ności, który jest przecież potrzebny
każdemu z nas i nieś ten dar naszym
bliźnim.

Opr. ks. Adam Kroll

19



FESTIWAL TEATRALNY W TURYNIE

Grupa teatralna z Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, jako jedyna
grupa z Polski, uczestniczyła w Eu-
ropejskim Festiwalu Teatrów Mło-
dzieżowych Lingue in scena w Tu-
rynie w dniach 05–12.05.2012.

Głównym celem festiwalu jest
przygotowanie i wystawienie sztuki
teatralnej przez młodzież, pocho-
dzącą z różnych krajów i mówiącą
różnymi językami. W tym roku na
scenie stanęli obok siebie młodzi
aktorzy z Włoch, Niemiec, Czech,
Francji i Polski, aby wspólnie wy-
stawić sztukę B. Brechta „Matka
Courage i jej dzieci”. Cennym do-
świadczeniem dla wielu była możli-
wość poznania pracy w prawdziwym
teatrze, nad przygotowaniem przed-
stawienia pracował cały sztab spe-
cjalistów – choreografowie, oświetle-
niowcy, muzycy, garderobiane. Nad
realizacją całego projektu czuwał
włoski reżyser Marco Alotto, za
choreografię odpowiadała Doriana
Crema.

Podczas trzydniowych warszta-
tów młodzież bardzo intensywnie
ćwiczyła, każdy z uczestników festi-
walu występował bowiem podczas
finału na scenie teatru Astra. Istot-
nym elementem festiwalu była pra-
ca w zespole, który mimo różnorod-
ności i braku jednego wspólnego ję-
zyka, poza językiem teatru, funkcjo-
nował znakomicie. Ukoronowaniem
ciężkiej pracy było przedstawienie
finałowe, owacyjnie przyjęte przez
licznie zgromadzoną publiczność.

Droga do finału była jednak dość
długa i często niepewna. W festiwalu

Lingue in scena biorą udział szkoły
elitarne, o kierunkach artystycz-
nych. Nasza szkoła została zgło-
szona do festiwalu przez Instytut
Goethego w Warszawie, który doce-
nił pracę grupy teatralnej PASCH.
Warunkiem udziału w festiwalu by-
ło zaprezentowanie przedstawienia
teatralnego w języku obcym. Grupa
trąbkowska zagrała „Heldenshow”
w języku niemieckim, przedstawie-
nie spotkało się z bardzo dobrym
przyjęciem. Poza tym, podobnie jak
każda z grup biorących udział w fe-
stiwalu, również nasza grupa zapre-
zentowała swoją interpretację sztu-
ki Brechta.

Mimo dużej motywacji i zaan-
gażowania, nasz udział w festiwalu
do samego końca stał pod znakiem
zapytania, w związku z brakiem
funduszy na podróż do Włoch. Sta-
raliśmy się pozyskać środki na ten
cel z budżetu gminy, niestety nie
uzyskaliśmy żadnej pomocy. Jest
to tym bardziej przykre, że był to
już szósty zagraniczny wyjazd grupy
teatralnej, która promuje w ten spo-
sób gminę Trąbki Wielkie, a o pomoc
zwróciliśmy się po raz pierwszy.

Bardzo cieszymy się, że nasze za-
angażowanie i poziom naszej pracy
docenił Instytut Goethego w War-
szawie, który nie tylko zapropono-
wał nam udział w tym festiwalu,
wspierał w przygotowaniach, ale
również wspomógł finansowo orga-
nizację podróży. Wyjazd grupy do
Turynu okazał się możliwy tyl-
ko dzięki zaangażowaniu rodziców
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młodych aktorów oraz życzliwości
i hojności sponsorów: firm BONI-
TERM, PRO-INVEST, ABiS, szkoły
językowej No 1 ze Straszyna, oraz
osób prywatnych: p. Doroty Bąk,
Anity Karczewskiej, Ewy Wojcie-
chowskiej oraz sponsorów pragną-
cych zachować anonimowość. Kosz-
ty organizacji festiwalu we Włoszech
pokrywali w całości organizatorzy –
miasto Turyn i Instytut Goethego.

Mam nadzieję, że udział w festi-
walu w Turynie na długo zapadnie
w pamięci uczestników, a zdobyte
doświadczenia zaprocentują w przy-
szłości świadomą nauką języków
obcych, ciekawością świata, tole-
rancją i otwartością. Cieszymy się,
że oprócz wspaniałych chwil w te-

atrze, udało nam się również poznać
kulturę i sztukę Turynu, że odwie-
dziliśmy Mole Antonelliana z prze-
pięknym widokiem na miasto i ka-
tedrę, w której znajduje się całun
turyński.

Uczestnicy festiwalu Lingue in
scena w Turynie 2012:

Angelika Antoniewicz, Katarzy-
na Bukowska, Agata Cierocka, Na-
talia Czerniak, Łucja Drożeńska,
Piotr Jakubski, Katarzyna Jaszew-
ska, Magdalena Kolka, Patrick Pan-
kowski i Patrycja Szwemińska.

Projekt koordynowała Dorota
Niewiadomska przy udziale Sta-
nisława Szulista.

Dorota Niewiadomska

Grupa teatralna z trąbkowskiego gimnazjum wraz z reżyserem Marco Alotto i jego
asystentem
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SOŁECTWO EŁGANOWO UCZCIŁO ŚWIĘTO 3 MAJA

Z inicjatywy ks. Bolesława Anto-
niowa z miejscowego kościoła, sołty-
sa Macieja Czerwińskiego i kustosza
Miejsca Pamięci Jana Trofimowicza
zorganizowano 3 maja wiejskie ob-
chody Święta Narodowego. O go-
dzinie 10.00 rozpoczęła się uroczy-
sta Msza Święta koncelebrowana
przez ks. rektora Bolesława An-
toniowa oraz ks. prałata Edwarda
Szymańskiego w intencji Ojczyzny.
Uroczyście do kościoła wprowadzo-
no przedwojenny sztandar Szkoły
Polskiej Gdańskiej Macierzy Szkol-
nej w Ełganowie. Poczet sztandaro-
wy stanowili potomkowie przedwo-
jennych uczniów Szkoły Macierzy
Agnieszka Brembor oraz Magdale-
na i Dawid Torbiccy.

W homilii ksiądz rektor podkre-
ślał smutne i trudne momenty w hi-
storii Polski, w której przodkowie
nie bali się poświęcić własnego życia
dla dobra Matki Ojczyzny. Obecnie
nie trzeba już składać życia na ołta-
rzu, jednak jak mówił błogosławiony
ks. Jerzy Popiełuszko: „zło trzeba
dobrem zwyciężać”.

Po uroczystej Eucharystii zgro-
madzeni przeszli procesyjnie pod
Obelisk, który odsłonięty został
3 maja 2009 roku z potrzeby serca
i wdzięczności dla bohaterskich po-
staw polskich mieszkańców przed-
wojennego Ełganowa i okolicznych
wsi.

W intencji tych, którzy przyzna-
jąc się do Polski byli więzieni bądź
ginęli na zesłaniach i w więzieniach

podczas II wojny światowej odmó-
wiono Litanię Loretańską. Po modli-
twie głos zabrał wójt Błażej Konkol
podkreślając, że każdy powinien za-
stanowić się co robi na co dzień dla
drugiego człowieka, ojczyzny, gminy
czy wsi. Następnie delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze. Władzę re-
prezentowali przewodniczący Rady
Gminy Józef Sroka oraz wójt Błażej
Konkol, a sołectwo Ełganowo; Soł-
tys Maciej Czerwiński, radny Karol
Kusaj oraz członkowie Rady So-
łeckiej. Wiązanki złożyły uczennice
z przedwojennej polskiej ochronki
i Szkoły Macierzy Anna Tiborska
z domu Bielska oraz Jadwiga Tor-
bicka z domu Zulewska, a takze
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Kunegundy Pawłowskiej w Trąb-
kach Wielkich Przemysław Sautycz
i prezes Gminnego Zrzeszenia LZS
w Trąbkach Wielkich Roman Ziel-
ke. Na zakończenie licznie zebrani
uczestnicy uroczystości odśpiewali
hymn państwowy.

Wypada zapytać cóż to jest pa-
triotyzm dnia dzisiejszego? Krótko
chyba należy odpowiedzieć – to wi-
dzieć coś więcej niż czubek własne-
go nosa. Mało popularna jest praca
społeczna, szczególnie dla idei pa-
triotycznych, jednak na niej trzeba
budować prawdziwe społeczeństwo
obywatelskie. Przykro zatem, że
niewielu już na co dzień pamięta
o Miejscu Pamięci. A to zaled-
wie 3 lata, kiedy odbyła się duża
uroczystość odsłonięcia pomnika...

22



Były wówczas głosy i deklaracje, że
każdego roku w święta państwo-
we odbywać się będą w Ełganowie
gminne uroczystości patriotyczne.
Cóż zostało z obietnic? Niestety nie-
wiele! Tym bardziej cieszy postawa
osób zaangażowanych i organizato-
rów tych obchodów. W planach ks.
Bolesława i mieszkańców wsi jest
także stworzenie w kościele Izby

Pamięci, w której będzie miejsce dla
historycznego sztandaru, a także
gabloty z najcenniejszymi ekspona-
tami i przedwojennymi dokumenta-
mi oraz pamiątki po mieszkańcach
i z byłej Szkoły Podstawowej w Eł-
ganowie.

Jan Trofimowicz
foto wkempa

Uroczystość
3 Maja
w Ełaganowie
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 20 maja odbyło się spot-
kanie robocze Duszpasterskiej Rady
Parafialnej. Tradycyjnie rozpoczęła
je wspólna modlitwa. Na wstępie
ksiądz prałat przypomniał tematy
omawiane na poprzednim posiedze-
niu, po czym spotkanie skoncen-
trowało się wokół następujących
ważnych spraw bieżących:

1) przygotowanie parafii do jubi-
leuszu 25-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej,

2) wstępny projekt budowy Domu
Ulgi w Cierpieniu przy sanktuarium
trąbkowskim,

3) program uroczystości Bożego Cia-
ła w naszej parafii,

4) sprawy organizacyjne, m.in.
składki miesięczne członków Rady
Parafialnej.

1. Ksiądz prałat E. Szymański zapo-
znał zebranych z programem Misji
św., dzięki którym każdy parafia-
nin będzie mógł się przygotować
do przeżywania w duchu wiary ju-
bileuszu 25-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej, z głów-
ną uroczystością zaplanowaną na
13 czerwca br. Podkreślił również,
jak wiele prac pozostało jeszcze do
zrobienia wokół kościoła w związku
z tym wydarzeniem. Ksiądz pro-
boszcz poprzez Radę Parafialną za-
chęca wszystkich parafian do jak
największego zaangażowania w to
wspólne dzieło, tak aby każdy doło-
żył swoją cegiełkę.

2. Ksiądz prałat E. Szymański
przedstawił zebranym planszę z wi-
zualizacją projektu Domu Ulgi
w Cierpieniu im. św. Ojca Pio
w Trąbkach Wielkich. Ma on po-
wstać na przedłużeniu działki Domu
Pielgrzyma w stronę ul. Sportowej.

3. W nawiązaniu do procesji Boże-
go Ciała (7 czerwca) ustalono, że
odbędzie się ona tą samą drogą, co
zeszłoroczna. Podobnie w Czernie-
wie nie planuje się zmiany trasy.
W tym roku odbędzie się też pro-
cesja w Ełganowie. Jej trasa będzie
zaplanowana na miejscu. Ksiądz
proboszcz zaapelował do wszystkich
wiernych, aby w tygodniu oktawy
Bożego Ciała nie zabrakło mężczyzn
do niesienia baldachimu.

4. W odniesieniu do spraw organiza-
cyjnych, radni, po krótkiej dyskusji,
uzgodnili składkę członkowską na
bieżące potrzeby przy różnego ro-
dzaju uroczystościach kościelnych.
Wybrano również nowego skarb-
nika Rady, którym została Dorota
Jaszewska.

Na zakończenie ksiądz prałat po-
informował, że wystąpił do diece-
zji krakowskiej o przekazanie do
naszego kościoła relikwii bł. Jana
Pawła II. Po końcowej modlitwie
członkowie Rady udali się na teren
przykościelny, zapoznając się z po-
wstającym dziełem i przedyskuto-
wali ewentualne zmiany rozwiązań
w przyszłości.

Przewodniczący Rady
Józef Sroka
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

22 kwietnia sakrament chrztu
św. w naszym kościele otrzymała
Zofia Laskowska, córka Wiesławy
i Tomasza z Kleszczewa.

***
28 kwietnia już po raz drugi w tym
roku honorowi krwiodawcy spotka-
li się przy remizie OSP w Trąb-
kach Wielkich, aby oddać krew.
Chętnych było sporo. W dwóch
tegorocznych akcjach krwiodastwa
w Trąbkach Wielkich oddano łącz-
nie około 19 l krwi. Dziękuję ser-
decznie wszystkim, którzy oddali
honorowo krew i zapraszam na na-
stępne spotkanie w dniu 25 lipca
2012 r.

Jan Kosiński

***
W niedzielę 6 maja w kościele
w Trąbkach Wielkich 17 dziewcząt
i 20 chłopców przystąpiło do uro-
czystej Pierwszej Komunii Świętej.

***
15 maja po raz siódmy odbył
się Trąbkowski Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych, zorga-
nizowany pod patronatem Gdań-
skiej Caritas. Imprezę rozpoczę-
ła wspólna modlitwa w koście-
le parafialnym. Później, na placu
przed ołtarzem polowym, rozpo-
czął się festyn rodzinny z udzia-
łem podopiecznych i pracowni-
ków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego w Trąb-
kach Wielkich oraz innych podob-
nych ośrodków z terenu powiatu

gdańskiego, grup dzieci z przed-
szkola i szkół z terenu gminy
Trąbki Wielkie oraz zaproszonych
gości: Dyrektora Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej ks. Janusza Ste-
cia, ks. dziekana Stanisława Łady
z Pruszcza Gdańskiego oraz Wójta
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-
kola. Po przywitaniu zebranych
przez gospodarza imprezy dyrek-
tora OREW w Trąbkach Wielkich
ks. Bolesława Antoniowa, głos za-
brał ks. Janusz Steć oraz wójt
Błażej Konkol. W części artystycz-
nej na „scenie” ołtarza polowego,
zaprezentowały się dzieci z Przed-
szkola w Trąbkach Wielkich, pod-
opieczni Ośrodka Rewalidacyjno-
-Wychowawczego „Żuławski Sło-
necznik” z Giemlic i Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym „Koło” ze Skarszew,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Czerniewie, Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich i Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Warczu,
podopieczni Centrum Pomocowego
Caritas im. Św. Ojca Pio z Gdyni
oraz Zespół „BIG BAND” z Domu
Pomocy Społecznej w Damaszce. Za
oprawę muzyczną całej części arty-
stycznej odpowiedzialny był ksiądz
Zygmunt Słomski z zespołem. Na
uczestników festynu czekało wiele
atrakcji jak np. przejażdżki quada-
mi, motocykle policyjne, pokaz wo-
zu strażackiego, malowanie twarzy.
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Nowo ochrzczona Zofia Laskowska z rodzicami i chrzestnymi

Akcja krwiodastwa w Trąbkach Wielkich; krew oddaje sołtys Błotni Marek
Tułowiecki
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Zorganizowano także liczne zaba-
wy i konkursy, loterię fantową, a dla
chętnych nie zabrakło smacznych
potraw i słodkości.

***
W związku ze zbliżającą się 25.
rocznicą koronacji cudownego ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej,
zgodnie z ustaleniami ze spotkania
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 18 marca br., przystąpio-
no do prac obejmujących wymianę
krzyża misyjnego, stojącego nieopo-
dal bocznego wejścia do kościoła pa-
rafialnego i uporządkowania terenu
przy grobach obok kościoła. Przy
okazji usunięto część nadmiernie
rozrośniętych krzewów bukszpa-
nu, przeniesiono kamienną grotę

z figurą Pana Jezusa w pobliże
groty z figurą Matki Bożej oraz
ustawiono, wcześniej nieplanowa-
ny, pomnik błogosławionego Jana
Pawła II. Teren przed krzyżem
zostanie utwardzony kostką beto-
nową. Organizacją tych prac zajął
się przewodniczący Rady Parafial-
nej Józef Sroka we współpracy
z księdzem proboszczem Edwar-
dem Szymańskim. Wykonania no-
wego drewnianego krzyża podjął
się członek Rady Parafialnej Fran-
ciszek Preuss. Prace budowlane
wykonali panowie Zenon Kielas
i Jerzy Ptach.

Opracował S. D.

Trąbkowski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
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INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2012
1. Za śp. Annę i Bronisława

Sokołowskich
Czerniewo: Za śp. Martę
i Witolda Piszczuków

2. a) Za śp. Elżbietę (1. rocznica
śmierci) i Jana Zielke oraz
zmarłych z tej rodziny
b) Za zmarłych z rodzin
Salewskich, Śródkowskich
i Mrozowskich

3. 730: Za śp. Grzegorza Ogórka
900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Stapel i Elwart
1000, Ełganowo:
Za śp. Franciszka Onasza
1100: Za śp. Kazimierza
Jankowskiego (16. rocznica
śmierci) i Lecha Koniecznego

4. a) Za śp. Martę i Edwarda
Lempkowskich oraz zmarłych
z tej rodziny
b) Za śp. Jana i Bertę Stefanów
oraz Norę Nowak

5. a) Za śp. Zygmunta Preussa
b) Za śp. Zofię Raczkowską
(6. rocznica śmierci),
Jana Pastuszkę i Barbarę
Chrzanowską

6. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich
Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka

7. 730: Za śp. Tomasza
Romańczuka

900: a) Za śp. Władysława
Płazę (15. rocznica śmierci)

b) Za śp. Tadeusza Dudka
(13. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

1230, Czerniewo:
O błogosławieństwo Boże dla
Julii Ziemann w 1. rocznicę
urodzin

8. a) Za śp. Hildegardę i Jana
Karnatów

b) Za śp. Gertrudę, Franciszka
i Zygmunta Preussów

9. a) Za śp. Janinę i Stanisława
Dymitruków oraz zmarłych
z rodziny Stachurskich

b) Za śp. Janinę i Witolda
Lorkowskich oraz Kazimierza
Stanolewicza

10. 730: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Iwony
i Piotra Pawłowskich
w 12. rocznicę sakramentu
małżeństwa

900: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Mateusza
Dończyka w 18. urodziny

b) Za śp. Edmunda Krywalda
(11. rocznica śmierci)

1000, Ełganowo:
Za śp. Stanisława (5. rocznica
śmierci), Hildegardę i Zenona
Nierzwickich
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10. 1100: Za śp. Edwarda
i Genowefę Bożków oraz Jana
i Halinę Kozaków

1800: Za śp. Jana i Jadwigę
Bukowskich oraz zmarłych
z rodzin Czerwińskich
i Bukowskich

11. a) Za śp. Stefanię i Władysława
Wróblewskich
b) Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich

12. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Herty
Ulatowskiej w 87. urodziny
b) Za śp. Antoniego
Jakowskiego (imieniny)
c) Dziękczynna za koronację
cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej

13. O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla ks. prałata Edwarda
Szymańskiego w 47. rocznicę
święceń kapłańskich (int.
nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św.)

14. a) Za śp. Stefanię, Władysława
i Zofię Wróblewskich
b) Za śp. Mariannę Piórkowską

15. 730: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Ewy
i Jana Selków w 22. rocznicę
sakramentu małżeństwa

16. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Teresy
Surmy w 50. urodziny

17. 900, Czerniewo: a)
Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart

b) Za śp. Stanisława
Sienkiewicza i Annę Bluhm
oraz zmarłych z rodziny
Sienkiewiczów

1000, Ełganowo:
Za śp. Waldemara Paulsa,
Antoniego Gierskiego i Jerzego
Grulkowskiego oraz zmarłych
z tych rodzin

18. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Haliny
i Piotra Lewańczyków
w 24. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Anieli
i Jana Kelerów w 52. rocznicę
sakramentu małżeństwa

19. Za śp. Mariannę Piórkowską

20. Czerniewo: W pewnej intencji
(p. Sienkiewicz)

21. Za śp. Mariannę Piórkowską

22. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla ks. Krzysztofa
Sroki w 16. rocznicę święceń
kapłańskich

b) Za śp. Jadwigę
i Józefa Borkowskich oraz
Włodzimierza Sautycza

23. Za śp. Jana i Henryka
Nadolskich

24. 730: Za śp. Jana Kielasa
i Kazimierza Ogórka

900, Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Kamili Dariusza Dończyków
w 6. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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24. 1000, Ełganowo:
Za śp. Alojzego Pelowskiego
(urodziny) oraz zmarłych z tej
rodziny

1100: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Jana
Kelera w imieniny

1800: Za śp. Genowefę i Jana
Szczepaniaków oraz zmarłych
z rodziny Sławińskich

25. Za śp. Mariannę Piórkowską

27. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Krystyny
i Józefa Sroków w 42. rocznicę
sakramentu małżeństwa

Czerniewo: Za śp. Władysława
i Wandę Karnath oraz zmarłych
z tej rodziny

28. Za śp. Dorotę Knapińską

29. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Elżbiety
i Sebastiana Jasiaków
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Piotra
Pianowskiego w imieniny

30. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Judyty
i Michała Jankowskich
w 5. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Wiesławy
i Grzegorza Stanolewiczów
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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ROCZNICE
Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
4 czerwca: Stanisław Tomasz Borysewicz i Paweł Niemczyk;
5 czerwca: Ewa Laskowska, Kornelia Witrambowska i Bartosz Radtke.

Rocznice sakramentu małżeństwa
18 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Marty (z d. Brokos) i Tomasza Pleskaczów
25 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Sylwii (z d. Kisickiej) i Tomasza Dombrowskich
25 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty (z d. Dziemińskiej) i Roberta Dąbrowskich
25 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Karoliny (z d. Strukiel) i Mateusza Baumgartów
2 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki (z d. Kęsy) i Michała Krzymowskich
30 czerwca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki (z d. Penk) i Pawła Ziemianów
29 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety (z d. Miecznikowskiej) i Sebastiana Jasiaków
6 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy (z d. Kisickiej) i Adama Zawickich
27 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Hanny (z d. Cieciora) i Jacka Preussów
19 czerwca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Cecylii (z d. Selka) i Ryszarda Thielów

ODESZLI DO PANA
12 maja: zmarła w wieku 73 lat śp. Urszula Zawicka z Ełganowa

2 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Elżbiety Zielke
6 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Emilii Drańczuk

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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