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Wielbi dusza
moja Pana,
i raduje się
duch mój
w Bogu,
moim Zbawcy
(...)

gdyż
wielkie rzeczy

uczynił mi
Wszechmocny.

Święte jest
Jego imię

(Łk 1,46.49)
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PRZEGLĄD KOŃCZĄCEGO SIĘ ROKU 2012

1. Początek bieżącego roku połączo-
ny był z kontynuacją nawiedzenia
rodzin przez dwie kopie cudownego
obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej.
Rozpoczęło się ono 13 marca 2011 r.
i trwało do 9 maja 2012 r., z przerwą
kolędową. Nawiedzeniu przyświeca-
ła intencja przygotowania parafii
do jubileuszu 25-lecia koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej, dokonanej przez bł. Jana
Pawła II podczas Mszy św. dla świata
pracy sprawowanej przez Ojca św. na
gdańskiej Zaspie 12 czerwca 1987 r.
Do rodziny goszczącej obraz Matki
Bożej my kapłani przychodziliśmy
po wieczornej Mszy św. na wspól-
ną modlitwę, by zawierzyć rodzinę
Matce Najświętszej. W sumie około
45 rodzin nie pozwoliło Matce Bożej
odwiedzić swojego mieszkania i nie
przyjęło Jej do siebie. Uważam, że
można było dokonać zmiany ter-
minu nawiedzenia w porozumieniu
z księdzem czy nawet sąsiadami.
Odmówienie przyjęcia Matki Bożej
kojarzy się mocno z utratą wiary
przez daną rodzinę. Bardziej bym
zrozumiał nieprzyjęcie księdza na
kolędę, niż zamknięcie drzwi Matce
Bożej w jej cudownym wizerunku.

2. W Środę Popielcową poza wierny-
mi dorosłymi we Mszach św. połączo-
nych z posypaniem głów popiołem
uczestniczyli uczniowie szkół pod-
stawowych w Czerniewie i Trąbkach
Wielkich oraz uczniowie trąbkow-
skiego gimnazjum.

3. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź dekretem z dnia 15 lutego
2012 r. mianował ks. mgr. Bolesława

Antoniowa, wicedyrektora Caritas
Archidiecezji Gdańskiej, rektorem
kościoła filialnego pw. bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki w Ełganowie. Ksiądz
rektor zaczął pełnić swoje obowiązki
od 19 lutego 2012 r., a miejscem je-
go rezydowania jest mieszkanie przy
kościele w Ełganowie. Tu od razu
dodam, że uroczystość odpustowa
w kościele w Ełganowie przypada
19 października. Pierwszy uroczysty
odpust odbył się w niedzielę, 21 paź-
dziernika. Suma odpustowa z pro-
cesją została odprawiona o godzinie
12.00 z udziałem kapłanów naszego
dekanatu i zaproszonych kapłanów
z ks. dr. Wiesławem Stolcem, po-
chodzącym z Ełganowa. Zaproszeni
kapłani i goście byli podjęci obiadem
w miejscowej świetlicy, a pielgrzymi
zostali poczęstowani kawą i ciastem
w namiocie przy kościele.

4. W bieżącym roku zostały podję-
te starania o budowę Domu Ulgi
w Cierpieniu im. św. Ojca Pio przy
naszym sanktuarium. Jest wykona-
na plansza z wizualizacją projek-
tu, a projekt budowlany znajdu-
je się w trakcie realizacji. Do tej
idei pozytywnie ustosunkował się
ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
i udzielił swojego arcypasterskiego
błogosławieństwa na realizację te-
go zamierzenia. Pozytywnie również
współpracują z tą inicjatywą władze
gminy, w tym wójt Błażej Konkol
oraz przewodniczący Rady Gminy
Józef Sroka. Dużą pomocą służy
też ks. rektor Bolesław Antoniów
z Ełganowa.
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5. Podczas posiedzenia Rady Dusz-
pasterskiej dnia 18 marca zosta-
li powołani nowi radni, Waldemar
Zdun z Trąbek Wielkich i Jan Sel-
ka z Kleszczewa. Podsunąłem też
radnym propozycję wprowadzenia
w naszym sanktuarium okoliczno-
ściowych błogosławieństw, np. po
niedzielnej sumie lub po uroczystej
Mszy św.:
a) babć i dziadków – 21 stycznia,
b) narzeczonych – 14 lutego,
c) kobiet – 8 marca,
d) mężczyzn – 19 marca,
e) matek – 26 maja,
f) ojców – 23 czerwca,
g) cierpiących na duszy i ciele –

14 września,
h) małżeństw – w poniedziałek ty-

godnia odpustowego,
i) kierowców (poświęcenie pojaz-

dów) – w czwartek tygodnia od-
pustowego,

j) udzielenie sakramentu namasz-
czenia chorych – w piątek tygo-
dnia odpustowego,

k) noworoczne – w uroczystość
św. Sylwestra.

6. W związku ze zniszczeniami
dokonanymi w kapliczce Miłosier-
dzia Bożego w Trąbkach Wielkich
przy ul. Ełganowskiej, została tam
umieszczona nowa figura Chrystusa
Miłosiernego wyrzeźbiona w drew-
nie przez artystę rzeźbiarza Marka
Zagórskiego oraz metalowa krata
wykonana przez Pawła Włodarczy-
ka. Szczególne podziękowanie należy
się pani Gabrieli Jędryszek pieczoło-
wicie i bezinteresownie opiekującej
się tą kapliczką.

7. Tegoroczna Droga Krzyżowa
w Niedzielę Palmową odbyła się
ulicami Trąbek Wielkich od kościoła

do kapliczki Miłosierdzia Bożego. Po-
szczególne rozważania stacyjne pro-
wadzili wierni.

8. Rezurekcyjne Msze św. w Niedzie-
lę Wielkanocną zostały odprawione
o północy w kościele parafialnym
(w ramach celebracji misteriów Wi-
gilii Paschalnej, rozpoczętych o go-
dzinie 22.00), a o godz. 6.00 w ko-
ściołach w Czerniewie i Ełganowie.

9. W niedzielę, 6 maja odbyła się uro-
czystość przyjęcia 37 dzieci do Pierw-
szej Komunii św. Dzieci przygotowa-
ły się przez 9-tygodniową Nowennę
oraz oczywiście przez przystąpienie
do sakramentu pokuty.

10. Piętnastego maja odbył się
na terenie naszego sanktuarium
Dzień Niepełnosprawnych. Uczest-
nicy przybyli z wielu ośrodków i po
wspólnej Mszy św. przy ołtarzu po-
lowym odbyła się część artystyczna.

11. Jubileusz 25-lecia koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej. Do tej wyjątkowej uroczy-
stości wspólnotę parafialną przygo-
towała peregrynacja kopii cudowne-
go obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej
w rodzinach oraz Misje św. trwające
od 8 do 12 czerwca. Misje świę-
te prowadzili księża marianie Woj-
ciech Sokołowski i Krzysztof Erdzik
z sanktuarium w Licheniu.
Zewnętrznym przygotowaniem do
jubileuszu było ufundowanie przez
rodzinę Sroków pomnika bł. Jana
Pawła II oraz wykonanie nowe-
go krzyża misyjnego, przestawienie
i odnowienie grot Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Niepokalanej, a tak-
że odnowienie grobowców kapłań-
skich przy kościele. Prace wykonali:
Franciszek Preuss z synem Jac-
kiem, Jerzy Ptach, Zenon Kielas,
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Zygmunt Schwichtenberg, Bogusław
Szulc i Stefan Płocke.
Na uroczystość jubileuszową wspól-
nie z wójtem oraz przewodniczącym
Rady Gminy zaprosiliśmy ks. arcybi-
skupa Sławoja Leszka Głodzia oraz
ks. arcybiskupa seniora Tadeusza
Gocłowskiego. Na tę uroczystość
zostało zaproszonych 40 kapłanów
z naszej archidiecezji. Uroczystość
jubileuszowa odbyła się 13 czerwca
pod przewodnictwem ks. arcybisku-
pa Tadeusza Gocłowskiego. W czasie
uroczystości ks. arcybiskup senior
poświęcił krzyż misyjny i pomnik
bł. Jana Pawła II.

12. W związku z zadłużeniem naszej
archidiecezji, dekretem Metropolity
Gdańskiego z dnia 11 czerwca 2012 r.
wszystkie parafie i wszyscy kapłani
zostali zobowiązani do comiesięcznej
wyznaczonej składki solidarnościo-
wej na rzecz spłacenia zadłużenia.

13. W dniach 3–10 lipca odbyła
się gminna wycieczka do partner-
skiej gminy Uehfeld w Niemczech
w celu nawiązania bliższych part-
nerskich kontaktów między naszy-
mi gminami. Brałem w niej udział.
Wójt tej zaprzyjaźnionej gminy (wy-
znania ewangelickiego) rewizytował
nas w czasie tygodnia odpustowego
i uczestniczył w głównej uroczystości
odpustowej w naszym sanktuarium.

14. Od 28 lipca do 14 sierpnia trwa-
ła Gdańska Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę. Uczestniczyło w niej
sześć naszych parafianek: Zdzisła-
wa Preuss, Elżbieta Szurgocińska,
Karolina Szurgocińska, Natalia Ba-
chusz, Bogusława Godlejewska, Mo-
nika Kosińska. Tradycyjnie podej-
mowaliśmy wszystkich pielgrzymów
zupą „proboszczówką” na stadionie.

15. Trzynastego sierpnia do naszego
sanktuarium zostały sprowadzone
relikwie krwi bł. Jana Pawła II.
W delegacji do Krakowa wraz ze
mną uczestniczyli ks. Krzysztof Sro-
ka oraz dyrektor szkoły, a zarazem
nadzwyczajny szafarz Komunii świę-
tej Przemysław Sautycz. Relikwie
przekazał nam osobiście ks. kardy-
nał Stanisław Dziwisz, Metropolita
Krakowski.

16. Piętnastego sierpnia obchodzi-
liśmy tzw. mały odpust ku czci
Matki Bożej Wniebowziętej, Patron-
ki naszej parafii. Sumie odpustowej
przewodniczył nasz były parafianin
ks. Krzysztof Sroka.

17. Piętnastego sierpnia zostało
w naszym sanktuarium wprowa-
dzone nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego, zgodnie z życzeniem Pana
Jezusa przekazanym św. Faustynie
Kowalskiej. Odbywa się ono codzien-
nie w kościele parafialnym o godz.
15.00, czyli w Godzinie Miłosierdzia.
W kościele filialnym w Czerniewie
nabożeństwo takie obywa się już
od dawna. Zapraszam do udziału
drogich parafian.

18. Dwudziestego drugiego sierp-
nia do konserwatorskiej renowacji
został przekazany cudowny obraz
Matki Bożej Trąbkowskiej. Renowa-
cję przeprowadziła pani konserwa-
tor Jolanta Papis-Gagis z Gdańska.
Po półtora tygodnia trwających za-
biegach konserwatorskich obraz po-
wrócił na swoje miejsce, do głównego
ołtarza w kościele trąbkowskim.

19. Dwudziestego szóstego sierpnia
gościliśmy w naszej parafii zespół
muzyczny ze Lwowa.

20. Drugiego września rozpoczęli-
śmy obchody tygodniowego odpustu

4



Maryjnego. Sumę odpustową otwie-
rającą tydzień odpustowy odprawił
ks. kanonik Gerard Borys, były pro-
boszcz w Mierzeszynie i mój przyja-
ciel.
Warto odnotować niektóre piel-
grzymki, które przybyły do naszego
sanktuarium w tygodniu odpusto-
wym.
a) W poniedziałek gościliśmy auto-

karową pielgrzymkę z Wejherowa
zorganizowaną przez ks. Krzysz-
tofa Srokę.

b) We wtorek przybyły pielgrzym-
ki dzieci z parafii św. Ojca Pio
w Gdańsku oraz z Przywidza.

c) W środę przybyła pielgrzymka
ministrantów z parafii św. Ojca
Pio w Gdańsku.

d) W czwartek przybyły autokaro-
we pielgrzymki z Gdyni-Obłuża,
Chałup, Kuźnicy i Jelitkowa.

e) W piątek gościliśmy pielgrzymki
z Pruszcza Gdańskiego i Mierze-
szyna.

f) W sobotę przybyły piesze piel-
grzymki z Przywidza (72 pątni-
ków), z Kolbud i okolic (180 pąt-
ników), z kilku parafii z Gdańska
(300 pątników, w tym 7 księży).
Mieli oni osobną Mszę św. przy
ołtarzu polowym.

W niedzielę wieńczącą odpust, Mszę
św. dziękczynną za dar tegorocznych
plonów celebrowało 15 kapłanów pod
przewodnictwem ks. biskupa Ry-
szarda Kasyny. Tradycyjnie zostały
wręczone puchary twórcom nagro-
dzonych koron żniwnych, a 10 ro-
dzin wyróżnionych przez Kapitułę
Promującą Wzorowe Rodziny otrzy-
mało ryngrafy Matki Bożej Trąb-
kowskiej wraz z listami gratulacyj-
nymi. Z naszej parafii trzy rodziny
zostały w ten sposób uhonorowa-
ne: państwo Maria i Przemysław

Sautyczowie z Kleszczewa, państwo
Monika i Dariusz Kosińscy z Trąbek
Wielkich oraz rodzina pani Teresy
Pelowskiej z Ełganowa.

21. Z prac remontowych. W tym
roku zostało przygotowane mieszka-
nie dla księdza rektora Bolesława
Antoniowa w Ełganowie. Wyremon-
towano jadalnię w Domu Pielgrzyma
i werandę plebanii. W kościele para-
fialnym w bocznym ołtarzu wykona-
no kapsuły zaprojektowane przez pa-
nią konserwator Jolantę Papis-Gagis
z Gdańska, w których umieszczono
relikwie krwi bł. Jana Pawła II
i św. Ojca Pio. Przed kościołem sta-
nął pomnik bł. Jana Pawła II i no-
wy krzyż misyjny. Odnowiono groty
NMP i NSPJ oraz groby kapłańskie.
Została położona nowa nawierzchnia
wokół pomnika i krzyża. Wykonano
kratę do kapliczki Miłosierdzia Bo-
żego i dwie metalowe furtki przed
plebanią. Częściowo wyremontowa-
no parking przed Domem Pielgrzy-
ma oraz drogę dojazdową. W kościele
założono nowy elektroniczny mecha-
nizm odsłaniania cudownego obrazu
oraz ekran do wyświetlania tekstów
liturgicznych. Naprawiono też napęd
dwóch dzwonów. Czeka nas jeszcze
wymiana śniegołapów na dachu ko-
ścioła i rynien na plebanii i Domu
Pielgrzyma.

22. Miesiące jesienne to czas skupie-
nia się na modlitwie różańcowej (paź-
dziernik), na modlitwie za zmarłych
(listopad) i na roratach (grudzień).
Bogu Najwyższemu niech będą dzię-
ki za wszystkie łaski wyświadczone
naszej parafii, a Matce Najświętszej
za to, że nawiedziła rodziny naszej
parafii, gdzie przed wiekami obrała
sobie tron.

Ks. E. Szymański

5



NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Grudzień 2012

2 grudnia: 1 Niedziela Adwentu

Jr 33,14–16
1 Tes 3,12–4,2
Łk 21,25–28.34–36

Czuwajcie więc i módlcie się w każ-
dym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić,
i stanąć przed Synem Człowieczym
(Łk 21,36).
Co może nam pomóc modlić się?
Po pierwsze: świadomość, że Bóg
na mnie czeka. O jakiejkolwiek po-
rze modlę się, wiem, że Bóg mnie
oczekuje. Po drugie: świadomość, że
w każdej chwili, czy jestem w ko-
ściele, czy na ulicy obcego miasta,
w samochodzie, czy w pociągu, mogę
odnaleźć Boga w sobie. Jeżeli grzeszę
– odnajduję w sobie Jezusa umęczo-
nego, wzgardzonego. Jeżeli jestem
w stanie łaski – Jezusa pełnego ra-
dości. Odnajduję Boga, który chce
ciągłego wewnętrznego rozwoju mo-
jej duszy. Wszystkie te wymagania
modlitwy spełnia Różaniec. Wyma-
ga woli, wysiłku i pozwala modlić
się wszędzie. Modlitwa różańcowa
zanurza nas w samym wnętrzu mo-
dlitwy.

9 grudnia: 2 Niedziela Adwentu

Ba 5,1–9
Flp 1,4–6.8–11
Łk 3,1–6

Obchodził więc całą okolicę nad Jor-
danem i głosił chrzest nawrócenia
dla odpuszczenia grzechów, jak jest

napisane w księdze mów proroka Iza-
jasza: „Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego!” (Łk 3,3–4).

Nawrócić się to spojrzeć poprzez
Chrystusa na własne przyjaźnie
i ziemskie miłości. Popatrzeć na
człowieka wrogiego sobie jak na te-
go, którego mam nawrócić, zmienić,
przekształcić. Popatrzeć na siebie
jak na kamień do obróbki, który Bóg
wziął w ręce i łamie go, szlifuje,
choć nieraz wyślizguje się z Bożych
dłoni, toczy się ulicą, rynsztokiem,
wpada w błoto, ale Bóg znów bierze
go w swoje ręce, znów łamie i dalej
szlifuje.

16 grudnia: 3 Niedziela
Adwentu

So 3,14–18a
Flp 4,4–7
Łk 3,10–18

Pytały go tłumy: „Cóż więc mamy
czynić?” (Łk 3,10).

Ani Jan Chrzciciel, ani żaden z pro-
roków (Eliasz czy Izajasz) nie powie-
dział: „Pójdź za mną na pustynię”.
Dopiero Jezus powiedział: „Idź za
Mną”. Jednak nie na pustynię, ale
przez codzienne, powszednie życie
i udźwignij wszystko na co dzień
nie tylko w duchu uczciwości i spra-
wiedliwości Starego Testamentu, ale
w duchu miłości ewangelicznej.

Człowiek musi karmić się dniem co-
dziennym jak szarańczą, i to w duchu
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miłości do ludzi, którzy go otaczają
i nieraz czynią przykrość.

23 grudnia: 4 Niedziela
Adwentu

Mi 5,1–4a
Hbr 10,5–10
Łk 1,39–44

Błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła, że spełnią się słowa powie-
dziane Ci od Pana (Łk 1,45).
Matka Boska wierzyła nie tylko w to,
że będzie matką Mesjasza, ale ufała
Bogu we wszystkim. Wierzyła, że
Jezus jest Tym, który stale czyni
nowe, zadziwiające rzeczy, że stale
tyrani spadają z tronów, a ubodzy
są mile widziani w oczach Boga,
że można wylecieć – jak Jonasz –
z okrętu w paszczę potwora i nie
zginąć. Można być wrzuconym – jak
Daniel – do pieca ognistego i nie
spłonąć. Można – jak Hiob – utracić
pierwsze szczęście, aby otrzymać
drugie, jeszcze większe.

25 grudnia: Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

Msza wigilii:
Iz 62,1–5
Dz 13,16–17.22–25
Mt 1,1–25

Msza w nocy:
Iz 9,1–3.6–6
Tt 2,11–14
Łk 2,1–14

Msza o świcie:
Iz 62,11–12
Tt 3,4–7
Łk 2,15–20

Msza w dzień:
Iz 52,7–10

Hbr 1,1–6
J 1,1–18

30 grudnia: Uroczystość Świętej
Rodziny z Nazaretu

Syr 3,2–6.12–14
Kol 3,12–21
Łk 2,41–52

Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, by-
li zdumieni bystrością Jego umysłu
i odpowiedziami. Na ten widok zdzi-
wili się bardzo, a Jego Matka rzekła
do Niego: „Synu, czemuś nam to
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem
serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On
im odpowiedział: „Czemuście Mnie
szukali? Czy nie wiedzieliście, że po-
winienem być w tym, co należy do
mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozu-
mieli tego, co im powiedział. Potem
poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu;
i był im poddany. A Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te sprawy
w swym sercu” (Łk 2,47–51).
„Czemu Mnie szukaliście? Czy nie
wiedzieliście, że powinienem być
w tym, co należy do mego Oj-
ca?” – powiedział Jezus. To znaczy:
nie lękajcie się o Mnie po ludzku,
przecież toczy się wielka, Boża spra-
wa. Ewangelista mówi, że Matka
Boża przechowywała tę tajemnicę
w swoim sercu. Co to znaczy? To
znaczy nie wnikała w nią rozumem,
lecz kochała, przeżywała, starała się
przemodlić i dojrzewała, niosąc ją
w sobie. Tajemnicę mamy przecho-
wywać w swoim sercu, pokochać
każdą Mszę Świętą, bo ona jest
źródłem Eucharystii, ofiarą, która
przywołuje Jezusa na świat.

Ks. Jan Twardowski
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OD ADWENTU DO PIĘĆDZIESIĄTNICY
Drugi etap – od wyznania wiary

do pogłębienia życia sakramentalnego

„Po wyznaniu wiary następuje
wyjaśnienie życia sakramentalne-
go, w którym Chrystus jest obecny,
działa i nadal buduje swój Ko-
ściół. Bez liturgii i sakramentów
wyznanie wiary nie miałoby sku-
teczności, gdyż zabrakłoby łaski,
która wspiera świadectwo chrze-
ścijan” (Benedykt XVI, Porta fidei
11).

W programie formacyjnym Pa-
nie, przymnóż nam wiary!, wraz
z Adwentem, przechodzimy od wy-
znania wiary do pogłębienia życia
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sakramentalnego. Wyznanie wiary
staje się częścią celebracji litur-
gicznej. Jesteśmy zaproszeni, aby
tam, w czasie gromadzenia się na
modlitwę i sprawowanie sakramen-
tów, tę wiarę pogłębiać, a przede
wszystkim uczyć się ją celebrować.

Ojciec Święty w liście apostol-
skim Porta fidei mocno podkreśla
cztery rodzaje doświadczenia reli-
gijnego: „Zwłaszcza w tym Roku
każdy wierzący powinien ponownie
odkryć treść wiary wyznawanej, ce-
lebrowanej, przeżywanej i przemo-
dlonej i zastanowić się nad samym
aktem wiary” (PF 9). „Będziemy
mieli okazję do wyznawania wiary
w zmartwychwstałego Pana w na-
szych katedrach i kościołach ca-
łego świata; w naszych domach
i rodzinach, aby każdy silnie od-
czuł potrzebę lepszego zrozumienia
i przekazywania przyszłym pokole-
niom odwiecznej wiary. Wspólnoty
zakonne oraz parafialne, wszystkie
stare i nowe rzeczywistości ekle-
zjalne znajdą w tym roku sposób,
aby uczynić publicznym wyznanie
Credo” (PF 9).

Podstawowym tematem drugiej
części Roku Wiary jest wezwanie
Papieża, „by bardziej celebrować
wiarę w liturgii, zwłaszcza Eu-
charystii” (PF 9). Mamy „bardziej
celebrować”, dlatego musimy się
tego uczyć i tę umiejętność rozwi-
jać. Potem zaś, ubogaceni głębszym
zjednoczeniem z Chrystusem w sa-
kramentach świętych oraz umoc-
nieni darami Pięćdziesiątnicy, bę-
dziemy mogli z nową mocą świad-
czyć o Chrystusie pośród naszych
braci i sióstr.

W okresie od Adwentu do Pięć-
dziesiątnicy jest siedem celebracji.
Każda z nich ma charakter dzięk-
czynienia za jeden z sakramentów
oraz wyznania wiary w moc łaski,
którą człowiek w tym sakramencie
otrzymuje.

Pomocą w celebracji wiary w sa-
kramentach świętych wspierać nas
będzie bł. Jan Paweł II: „Nie lę-
kajcie się żadnych zagrożeń! Boże
moce są niepomiernie większe od
Waszych trudności! Niepomiernie
większa od zła, które zakorzeni-
ło się w świecie, jest moc Sa-
kramentu Pojednania; Ojcowie
Kościoła nazywali ten sakrament
„drugim Chrztem”. Niepomiernie
większa od zepsucia, któremu ulega
świat, jest Boska moc Sakramen-
tu Bierzmowania, który otrzy-
mujemy po Chrzcie, i niepomiernie
większa jest nade wszystko moc
Eucharystii” (List do rodzin 18).

Jedną z dróg budzenia tak głę-
bokiej wiary w moc Bożego dzia-
łania, uobecnianą w sakramentach
świętych, jest dobrze przygotowa-
na i pięknie przeżyta celebracja
tych sakramentów. Szczególną rolę
odgrywa tu takie sprawowanie nie-
dzielnej Eucharystii, które swoim
pięknem i czynnym zaangażowa-
niem głęboko wierzących chrześci-
jan, czyni niemal namacalną obec-
ność Chrystusa i staje się wielkim
„dotknięciem łaski”, które przemie-
nia życie ludzi.

Opr. ks. Adam Kroll

9



ROZMOWA W RODZINIE
Umiejętność celebracji

Idąc za wezwaniem Ojca Święte-
go, aby „bardziej celebrować” wiarę
w liturgii, chcemy się najpierw zasta-
nowić nad samym rozumieniem tego
rodzaju działania, jakim jest celebro-
wanie. To ważna refleksja i intencja
modlitwy, gdyż umiejętność celebro-
wania, a więc uroczystego przeżywa-
nia zbawczych tajemnic, ma wielki
wpływ na przeżywanie wiary.

1. Ojciec Święty Benedykt XVI zachę-
cił nas, aby „bardziej celebrować
wiarę w liturgii, zwłaszcza Eu-
charystii” (PF 9). Mamy „bardziej
celebrować wiarę w liturgii”. To „bar-
dziej” jest wezwaniem i wskazaniem
kierunku. Stąd pytanie: czym jest
celebracja?

2. W określeniu „celebrować coś”
zawarta jest jakaś nadzwyczajność.
W celebrowaniu chodzi o uroczy-
ste przeżywanie, o świętowanie.
W KKK odnajdujemy takie wyjaśnie-
nie: „Liturgia jest «czynnością»
całego Chrystusa. Ci, którzy obec-
nie ją celebrują – poprzez znaki,
którymi się posługują – uczestni-
czą już w liturgii niebieskiej, gdzie
celebracja w całej pełni jest komu-
nią i świętem” (1136). Katechizm
mówi o dwóch cechach niebie-
skiej celebracji. Pierwsza wyraża

najwyższe doświadczenie wspólnoty.
Wszyscy są doskonale zjednocze-
ni w tym, co czynią. Każdy jest
w pełni i bardzo osobiście zaangażo-
wany w rzeczywistość życia w Bogu,
a to osobiste zaangażowanie pozo-
staje w pełnej harmonii z działaniem
wszystkich mieszkańców nieba. Ten
wzór chcemy naśladować. Okazją
będzie celebracja kolejnych sakra-
mentów przez wspólnotę, uroczyste
wyznanie wiary i płynące z serca
dziękczynienie.

3. Druga cecha niebieskiej celebra-
cji określona jest słowem „święto”.
Oznacza to, że pod każdym wzglę-
dem jest to coś uroczystego, nie-
zwykłego, pięknego i podniosłe-
go. Niekoniecznie oznacza to wiel-
ką okazałość zewnętrznych działań.
Ważniejsze jest to, aby zewnętrzny
wygląd, dekoracja, śpiewy, modlitwy,
znaki i wszelkie inne widzialne formy
świętowania były prawdziwym wy-
razem wiary, która działa przez
miłość (por. Ga 5,6). Działająca w ten
sposób wiara zawsze będzie dążyć do
tego, aby ukochanej osobie na róż-
ne sposoby wyrazić, że jest ważna.
W relacjach ludzkich nawet jeden
uśmiech czy spojrzenie, jeden kwia-
tek czy delikatny ruch ręką, mogą
bardzo wiele powiedzieć. Również
w relacji do Boga te drobne ge-
sty, płynące z miłości, sprawiają,
że spotkanie staje się czymś wy-
jątkowym. Tak powinno być już
w codziennej, indywidualnej modli-
twie. Ona również powinna być prze-
żywana w taki sposób, jaki cechuje
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spotkanie kochających się osób. Tym
bardziej wspólnotowa celebracja sa-
kramentów, w której zgromadzony
na liturgii Kościół spotyka się ze
swoim Panem i Zbawicielem, każdy
szczegół celebracji powinien świad-
czyć o tym, że sprawują ją ludzie,
którzy prawdziwie wierzą i au-
tentycznie kochają swego Boga.

4. Spotkanie z Bogiem, który uobec-
nia dla nas dzieło zbawienia, obja-
wiając i ofiarując nam nieskończo-
ną miłość, nie jest tym samym, co
zwyczajne spotkanie ludzi. Wiara
pozwala nam dotrzeć do nie-
widzialnej rzeczywistości, która
się uobecnia pod osłoną znaków.
Nasze ziemskie celebracje sakramen-
tów mogą mieć w sobie odblask nie-
bieskiej rzeczywistości, jednoczącej
zbawionych pełnią miłości i jaśnie-
jącej wielkością boskiej chwały. Sta-
rajmy się odnieść wspomniane wyżej
dwie cechy celebracji: wspólnotowość

i świętowanie do przeżywania kolej-
nych sakramentów.

5. W klimacie Bożego Narodzenia,
w Święto Najświętszej Rodziny,
możemy sobie na nowo posta-
wić pytanie o celebrowanie wia-
ry w sakramencie małżeństwa.
Już dziś, rozważmy na modlitwie
pytania: Czy małżonkowie, złącze-
ni sakramentalnym węzłem, umieją
celebrować, a więc przeżywać we
wspólnocie i w sposób świąteczny,
prawdziwe i rzeczywiste działanie
Chrystusa w ich małżeńskim życiu?
Jak często i w jaki sposób ci, którzy
zaprosili Chrystusa do swego życia,
wyrażają wiarę w tę obecność na spo-
sób celebracji, a więc np. wspólnej
rodzinnej modlitwy?

6. Zachęcam, aby powyższy tekst
posłużył do wspólnej rozmowy w ro-
dzinie na temat: znaczenie liturgii
i sposób jej przeżywania.

Opr. ks. Adam Kroll

MODLITWA W RODZINIE
Modlitwa dziękczynna za dar sakramentu małżeństwa

Wspólną modlitwą w rodzinie lub
w kościele niech będzie dziękczynie-
nie za wielki dar sakramentów, które
będziemy coraz lepiej poznawać, by
jeszcze bardziej przemieniały nasze
życie.

P: Bądź uwielbiony, Panie, który
pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam
drogę życia. Bądź uwielbiony w hoj-
ności darów, którymi obdarzasz swój
Kościół. Ty zawsze jesteś z na-
mi. Uczysz nas płakać z płaczącymi
i śmiać się z tymi, którzy się śmieją.
Chcesz, byśmy służyli tym, co każdy
z nas otrzymał. Pozwól nam, Panie,
wyśpiewać dzisiaj pieśń wdzięczno-
ści za dar sakramentów, które są
owocem Twej śmierci i zmartwych-
wstania.
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Chwila ciszy i śpiew: Niech będzie
chwała i cześć...

L1: Panie Jezu! Chrzest jest pierw-
szym sakramentalnym spotkaniem
chrześcijanina z Tobą. Jest bramą,
która otwiera dla nas dom Twe-
go Ojca. Prowadzeni przez Ducha
Świętego możemy do tego domu
wejść, zamieszkać w nim i otrzymać
wszystkie inne skarby, które Ojciec
przeznaczył dla domowników. Przyj-
mij, Panie, nasze uwielbienie i udziel
nam łaski wytrwania.

Chwila ciszy i śpiew: Niech będzie
chwała i cześć...

L2: Panie Jezu! Składamy Ci dzięki
za wszystkie dary, jakimi nas uboga-
ciłeś w sakramencie bierzmowania.
Dziękujemy za dar Ducha Święte-
go, który nas napełnił i uzdolnił
do dawania świadectwa Tobie w ca-
łym życiu. Dziękujemy za powołanie
nas do pełniejszej odpowiedzialno-
ści za Kościół i głoszenia Ewangelii
w świecie. Przyjmij, Panie, nasze
uwielbienie i udziel nam łaski wy-
trwania.

Chwila ciszy i śpiew: Niech będzie
chwała i cześć...

L3: Pragniemy Ci, Panie, podzię-
kować za sakrament pokuty. Od-
nawiasz przez ten sakrament dar
chrztu. Uczysz nas przez całe ży-
cie odrzucać zło i wybierać dobro.
Pomagasz nam żyć życiem dzieci
Bożych i powracać do domu Oj-
ca, ilekroć nieprzyjaciel zwiedzie nas
swymi pokusami i wybierzemy drogę
syna marnotrawnego. Przyjmij, Pa-
nie, nasze uwielbienie i udziel nam
łaski wytrwania.

Chwila ciszy i śpiew: Niech będzie
chwała i cześć...

L1: Panie! Ty nigdy nie zapomina-
łeś o chorych. Zawsze byłeś przy
człowieku cierpiącym, niosąc mu
umocnienie. Wielu chorych uzdra-
wiałeś swą mocą. Czynisz to także
dzisiaj. Dziękujemy Ci za te dary,
szczególnie zaś za dar sakramentu
namaszczenia chorych. Ustanawia-
jąc taki sakrament ukazałeś chorobę
jako miejsce wyjątkowego spotkania
z Tobą. Przyjmij, Panie, nasze uwiel-
bienie i udziel nam łaski wytrwania.

Chwila ciszy i śpiew: Niech będzie
chwała i cześć...

L2: Wielbimy Cię, Panie, w tajem-
nicy kapłaństwa. Wierzymy, że Ty
jesteś jedynym Pośrednikiem między
Bogiem i ludźmi. Ty dajesz udział
w swoim kapłaństwie nam, słabym
ludziom, już w sakramencie chrztu
i bierzmowania. Niektórych jednak
powołujesz do szczególnej posługi
przez sakrament święceń. Dajesz
im łaskę przewodniczenia wspólno-
cie wiary. Przyjmij, Panie, nasze
uwielbienie i udziel nam łaski wy-
trwania.

Chwila ciszy i śpiew: Niech będzie
chwała i cześć...

L3: Wielbimy Cię, Panie, w łasce
sakramentu małżeństwa. Jej mocą
dajesz mężczyźnie i kobiecie udział
w oblubieńczej miłości, która łą-
czy Cię z Kościołem. Ludzka miłość
zostaje przez Ciebie napełniona bo-
skim pięknem. Ludzkie więzy stają
się znakiem przymierza między To-
bą i Ludem Bożym. Przyjmij, Panie,
nasze uwielbienie i udziel nam łaski
wytrwania.
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Chwila ciszy i śpiew: Niech będzie
chwała i cześć...

L1: Panie Jezu! Uczysz nas, że w Eu-
charystii zawiera się całe duchowe
dobro Kościoła. Do niej prowadzą
wszystkie sakramenty i z niej czer-
pią swą moc. Wielbimy Cię w tym
niezwykłym darze, w którym Ty sam
jesteś obecny ze wszystkimi swoimi
darami. W niej gromadzisz Kościół,
którym jesteśmy. Przyjmij, Panie,
nasze uwielbienie i udziel nam łaski
wytrwania.

Chwila ciszy i śpiew: Niech będzie
chwała i cześć...

P: Przyjmij, Panie Jezu, nasz śpiew
uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyni-
łeś dla każdego z nas w sakramen-
tach świętych. Pomóż nam trwać
w dziękczynieniu za Twe hojne dary
i doprowadź do końca dzieło, któ-
re w nas rozpocząłeś. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.

Opr. ks. Adam Kroll

SŁOWO ŻYCIA

Św. Łukasz opowiada, że Paweł,
kiedy przebywał w Filippi, poszedł
w szabat głosić Ewangelię paru ko-
bietom; była wśród nich Lidia, a „Pan
otworzył jej serce, tak że uważnie
słuchała słów Pawła” (Dz 16,14).
To wyrażenie zawiera ważny sens.
Św. Łukasz uczy, że nie wystarcza
znajomość treści, w które należy
wierzyć, jeżeli serce, autentyczne
sanktuarium człowieka, nie zostaje
otwarte przez łaskę, która umożliwia
głębsze spojrzenie i zrozumienie, że
to, co zostało ogłoszone, jest Sło-
wem Bożym. (Benedykt XVI, „Porta
Fidei”)

Punktem wyjścia do zaangażowa-
nia się w sprawy Jezusa i Jego

Kościoła jest najpierw własne do-
świadczenie miłości osobowej. Uczy
nas tego Ewangelia na przykładzie
Apostołów, którzy najpierw spotka-
li Miłość w osobie Jezusa, potem
przez 3 lata byli przez Niego for-
mowani i przygotowywani do misji,
którą podjęli otrzymując moc Du-
cha Świętego. Drugą okolicznością,
która zaistniała w życiu Apostołów,
była mała wspólnota wokół Osoby
Chrystusa – Kościół tworzony przez
ludzkie więzy i Ducha Świętego.

Nauka Ewangelii sprawdza się i dzi-
siaj. Tam gdzie wspólnota parafialna
jest skoncentrowana wokół Osoby
Chrystusa i połączona ludzkimi wię-
zami w Duchu Świętym, wierni do-
świadczają komunii i uświadamiają
sobie potrzebę głoszenia Ewangelii,
któremu towarzyszy podejmowanie
dzieł miłosierdzia, ponieważ „wia-
ra bez uczynków jest martwa sama
w sobie” (por. Jk 2,17).
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Najpierw trzeba doprowadzić ludzi
do żywej wiary, do spotkania z Je-
zusem, aby mógł ich zapytać tak jak
w Ewangelii: „Za kogo Mnie uwa-
żasz?” (por. Mt 16,15 i Mk 8,28).

Pominięcie tego etapu w procesie
budowania wspólnoty parafialnej czy
każdej innej to budowanie bez fun-
damentu; konsekwencją będzie za-
miast służby działalność społeczna.

Spotkania ze Słowem Bożym: od 2.12.2012 r. do 5.01.2013 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty piąty

niedziela ŁK 21,25–36 Łk 3,1–6 Łk 3,10–18 Łk 1,39–45 Łk 2,41–52

poniedziałek Mt 8,5–11 Łk 5, 17–26 Mt 1,1–17 Łk 1,67–79 J 1,1–18

wtorek Łk 10,21–24 Mt 18,12–14 Mt 1,18–24 Łk 2,1–14 Łk 2,16–21

środa Mt 15,29–37 Mt 11,28–30 Łk 1,5–25 Mt 10,17–22 J 1,19–28

czwartek Mt 7,21–27 Mt 11,11–15 Łk 1,26–38 J 20,2–8 J 1,29–34

piątek Mt 9,27–31 Mt 11,16–19 Łk 1,39–45 Mt 2,13–18 J 1,35–42

sobota Łk 1,26–38 Mt 17,10–13 Łk 1,46–56 Łk 2,22–35 J 1,43–51

Opr. ks. Adam Kroll

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

4 listopada w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu
św. otrzymała Karolina Góra, cór-
ka Małgorzaty i Zbigniewa zam.
w Czerńcu.

***
17 listopada w naszym kościele
związek małżeński zawarli Mag-
dalena Mikołowska i Arkadiusz
Kąca – oboje z Trąbek Wielkich.

***
11 listopada w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbyła się akademia
z okazji Święta Niepodległości. Uro-
czystość rozpoczęły solowe występy
Pawła Jaszewskiego oraz Patry-
cji Bukowskiej, którzy zaśpiewali

z towarzyszeniem chóru szkolne-
go pod dyrekcją Janusza Beyera.
Następnie krótki wykład o stanie
państwa polskiego po odzyskaniu
niepodległości wygłosił prof. Tade-
usz Stegner z Uniwersytetu Gdań-
skiego. Profesor zwrócił uwagę na
zasługi wielu innych osób (poza
Józefem Piłsudskim) w staraniach
o odzyskanie niepodległości. Wśród
tych osób byli nie tylko znani po-
litycy tacy jak Ignacy Daszyński,
Wincenty Witos, Roman Dmowski,
czy Wojciech Korfanty, ale też wy-
bitny pianista Ignacy Jan Pade-
rewski oraz wielu działaczy lokal-
nych. W drugiej odsłonie części ar-
tystycznej wystąpili: Łukasz Jan-
kowski – fortepian, Przemysław
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Nowo ochrzczona Karolina Góra z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Magdalena i Arkadiusz Kąca
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Koncert z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich;
występ chóru szkolnego wraz z Męskim Towarzystwem Śpiewaczym „Gryf” z Trąbek
Wielkich

Występ w trąkowskim gimnazjum Łukasza Jankowskiego – fortepian, Przemysława
Mazura i Aniki Remus – skrzypce
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Mazur – skrzypce I oraz Anika
Remus – skrzypce II. W progra-
mie usłyszeliśmy utwory Fryderyka
Chopina, Franciszka Schuberta, Ja-
na Sebastiana Bacha oraz Feliksa
Mendelssohna-Bartholdy’ego.

***
12 listopada w Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich odbył się kon-
cert z okazji Święta Niepodległości.
Na scenie zaprezentował się, pod
kierunkiem Tomasza Stroynowskie-
go, chór szkolny, w którego wyko-
naniu usłyszeliśmy szereg polskich
pieśni patriotycznych i wojskowych.
W kilku pieśniach młodzi wyko-
nawcy zostali wsparci przez Mę-
skie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf”
z Trąbek Wielkich. Na zakończe-
nie koncertu chór MTŚ „Gryf” pod
dyrekcją Eugeniusza Jasińskiego za-
śpiewał najbardziej znane i lubiane

pieśni wojskowe i patriotyczne –
część z nich z czynnym udziałem
publiczności.

***
Po rundzie jesiennej rozgrywek pił-
karskich seniorów sezonu 2012/2013
drużyny z naszej gminy spisują się
następująco:

� w lidze okręgowej zespół Orzeł
Trąbki Wielkie zajmuje 10 miej-
sce w grupie I z dorobkiem 17
punktów (4 zwycięstwa, 6 remi-
sów i 5 porażek) przy stosunku
bramek 22 do 22.

� w klasie A zespół Sokół Ełgano-
wo zajmuje 1 miejsce w grupie II
z dorobkiem 26 punktów (7 zwy-
cięstw i 5 remisów) przy stosunku
bramek 33 do 7.

Oprac. S. D.

PLAN KOLĘDY

27 grudnia, czwartek,
od godz. 15.00: Czerniec

28 grudnia, piątek, od godz. 15.00:
Czerniewo, od p. Kamińskich
i Czerniewko,
od p. Dawidowskiej-Drąg

29 grudnia, sobota, od godz. 9.30
do godz. 16.30: Kleszczewo
Dolne, ul. Słoneczna,
ul. Szkolna, ul. Pogodna,
ul. Parkowa, ul. Spacerowa,
ul. Cicha;
od p. Kanków
oraz od p. Krzywych i p. Platów

30 grudnia, niedziela,
od godz. 13.00 do godz. 17.30:
Kleszczewo Górne,
ul. Gdańska, od p. Załuskich,
ul. Jodłowa, od p. Gugałów,
ul. Polna

31 grudnia, poniedziałek,
od godz. 13.00: Kleszczewo,
od p. Kruk do p. Wenzel,
ul. Północna, ul. Brzozowa,
ul. Lipowa, ul. Miodowa,
ul. Jaśminowa, ul. Wierzbowa,
ul. Radosna
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INTENCJE MSZY ŚW. – Grudzień 2012

1. O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Jakuba
Ratkowskiego w 3. urodziny

2. 1100: Za śp. Jana Zielke oraz
zmarłych z tej rodziny

3. a) Za śp. Stanisława i Bolesława
Ceplinów

b) Za śp. Franciszkę
Małopolską

6. Za śp. Zygmunta Preussa
(8. rocznica śmierci)

8. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Karola
Jaszewskiego w 10. urodziny

b) Za śp. Edwarda Tkaczyka
(2. rocznica śmierci)

1900, neokatechumenat:
Za śp. Bronisławę Smutniak

9. 730: Za śp. Bronisławę
i Władysława Rusinów,
Stanisława Krępę i zmarłych
z tych rodzin

1100: W intencji parafian
chorych i samotnych
w podeszłym wieku

1800: W intencji parafii

10. a) Za Ojczyznę

b) Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich

11. a) Za śp. Łucję i Jana Platów

b) Za śp. Krystynę Belau
(1. rocznica śmierci)

15. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

1900, neokatechumenat:
W pewnej intencji

16. 730: Za śp. Zygmunta
Zarembskiego (21. rocznica
śmierci)

1100: W intencji chorych
parafian

17. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Gabrieli
Jagły w urodziny

b) Za śp. Teodora Wiebe,
Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z tych rodzin

22. Za śp. Jadwigę i Czesława
Pietranisów oraz zmarłych
z tej rodziny

23. 730: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Zdzisława Jaszewskiego

900, Czerniewo: Za śp. Marię,
Tadeusza i Adama
Kosikowskich

1100: a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Marii i Jana Cierockich
w 50-lecie sakramentu
małżeństwa

b) W intencji chorych parafian

24. O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla ks.
kanonika Adama Krolla
w imieniny

25. 730: Za śp. Władysławę,
Aleksandra i Józefa Plak oraz
Metę Cymermann

900, Czerniewo:
Za śp. Jadwigę i Józefa
Borkowskich
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25. 1000, Ełganowo: Za śp. Jana
i Łucję Kaszubów oraz Jana
Kielasa

1100: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Gabrieli
i Krzysztofa Niedźwiedzkich
w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Monikę i Kazimierza
Bugów

26. 730: Za śp. Szczepana
Goczkowskiego

900, Czerniewo:
Za śp. Stanisławę, Józefa
i Władysława Szostków

1100: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Ireny
i Jerzego Popowiczów
w 40. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Teresy
i Józefa Surmów w 30. rocznicę
sakramentu małżeństwa

28. Dziękczynna o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Marii
i Przemysława Sautyczów
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa

29. Za śp. Dorotę Knapińską
(15. rocznica śmierci)

30. 900, Czerniewo: O zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Matyldy Zulewskiej
w 1. urodziny

1100: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Doroty Jaszewskiej w urodziny

31. Za śp. Sylwestra Reimus
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 grudnia: Michalina Anna Drejer;
25 grudnia: Oliwer Jerzy Słabolepszy, Nadia Staszczak,

Izabela Maria Bartosewicz, Marek Wójtowicz

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Martyny (z d. Kantak) i Andrzeja Wójtowiczów
31 grudnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anety (z d. Stockiej) i Mariusza Włodarskich
25 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty (z d. Suss) i Wiesława Bąków
25 grudnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty (z d. Laskowskiej) i Krzysztofa Ciałków
25 grudnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ludwiki (z d. Horobińskiej) i Adama Kisickich
25 grudnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli (z d. Lewańczyk) i Krzysztofa Niedźwiedzkich
25 grudnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Marka Jagłów
26 grudnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Teresy i Józefa Surmów
28 grudnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii i Przemysława Sautyczów

ODESZLI DO PANA

11 grudnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Krystyny Belau z Trąbek
Wielkich
„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


