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WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA

W Piśmie Świętym Nowego Te-
stamentu i w Katechizmie Kościoła
Katolickiego wymienionych jest sie-
dem uczynków miłosierdzia wzglę-
dem ciała:

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Jest też siedem uczynków miłosier-
dzia względem duszy:

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych

i umarłych.
Oto uczynki, które wypływają

z żywej wiary i wiarę naszą czy-
nią czytelną i otwartą na potrzeby
braci. Jezus w nauczaniu podkre-
ślał często, że cokolwiek złego czy
dobrego czynimy drugiemu człowie-
kowi, czynimy to jakby samemu
Jezusowi, bo On w nas mieszka
przez dar łaski.

Pamiętam z lat powojennych,
jak na wsi ludzie sobie wzajemnie
pomagali i dzielili się z sąsiadami,
kto czym mógł. Bezinteresownie po-
magali w zbiorze plonów, zwłaszcza
w wykopkach i żniwach. Gdy nad-
chodziła burza, pomagali związać
i układać zboże w kopy. Gdy komuś

paliła się stodoła czy obora, po-
magali w odbudowie, dając własne
drewno. Gdy zabijało się świnia-
ka, to sąsiadom przekazywało się
trochę mięsnych wyrobów na znak
życzliwości. Wiele innych pomoc-
nych posług ludzie sobie świadczyli.
Gdy ktoś zachorował, to był niepi-
sany obowiązek odwiedzić chorego
i to nie jeden raz. Zanosili choremu
delikatniejsze potrawy, by szybciej
się wzmocnił i wrócił do zdrowia.

Niestety to wszystko zanikło.
Może dziś przetrwał tylko oby-
czaj uczestnictwa w pogrzebie kogoś
z sąsiedztwa i modlitwie za zmar-
łego. Napełnia otuchą, że wielu
oddaje zmarłemu posługę modlitwy,
uczestniczy w ostatnim pożegnaniu,
składa na mogile kwiaty i znicze.
Często zachęcam wiernych do ofiary
na Mszę św. za zmarłego, zamiast
drogich wiązanek i wieńców. Nie
dlatego, że jestem księdzem i mó-
wię o ofiarach na tacę, ale kwiaty
złożone na grobie, zwłaszcza zimo-
wą porą, zaraz niszczeją i marzną
i grób po kilku dniach wygląda nie-
ciekawie. A Msza św. odprawiona
za zmarłego jest najskuteczniejszą
pomocą duchową, którą można wy-
świadczyć. Wszystkie ofiary złożone
na tacę podczas pogrzebu przezna-
czam na Msze św. w jego intencji.
Na przykład za śp. Krystynę Kosiń-
ską za ofiary złożone na tacę zostały
odprawione aż 24 Msze św. Wnet
starczyłoby na Mszę św. gregoriań-
ską, czyli 30 Mszy św. odprawianych
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codziennie przez 30 dni za daną du-
szę. Wierzę, że jeżeli pamiętacie
o Mszy św. za zmarłych przodków,
to i po waszej śmierci dzieci, a nawet
wnuki będą pamiętać o ofiarowaniu
za was Mszy św.

Szczególne znaczenie w umac-
nianiu wiary swojej i bliźnich ma-
ją uczynki miłosierdzia względem
duszy. Tymczasem wielu wiernych
przyjmuje postawę milczenia wo-
bec zła, aby się nie narazić. Tu
nie chodzi o moralizatorstwo, ani
upominanie z tej pozycji, że ja je-
stem święty, a ty grzesznik, ale
o upomnienie braterskie, o życzliwą
troskę o korygowanie postaw bliź-
niego. Na przykład, cały tydzień jest
dobra pogoda, a sąsiad posiadający
potrzebne maszyny akurat niedzielę
wybiera sobie na koszenie zboża czy
inne prace polowe. Przecież gorszy
tym otoczenie, a zwłaszcza dzieci.
Doradź mu życzliwie, że chętnie
mu pomożesz, jeśli trzeba, ale niech
uszanuje dzień święty.

Mankamentem u nas jest handel
w niedzielę. W wielu krajach zlaicy-
zowanej przecież Europy w niedzielę
sklepy są zamknięte. Gdybyś jako
wierzący w niedzielę nie robił zaku-
pów, byłyby i u nas sklepy zamknię-
te. Tymczasem wielu parafian po
wyjściu z kościoła spieszy do sklepu
na zakupy. Jak już kiedyś pisałem
w „Kanie”, taką postawą utrudniam
pracownikom marketów świętowa-
nie i uczestniczenie we Mszy św. Czy
kupując w niedzielę nie uczestniczę
w grzechu?

A co powiedzieć dorastającym
dzieciom, decydującym się na wspól-
ne życie bez sakramentu małżeń-
stwa? Tu rodzice powinni stanowczo

reagować, na wzór Jana Chrzciciela,
który nie wahał się upominać króla
za jego niemoralne życie. Przypłacił
to upomnienie śmiercią męczeńską,
ale Pan Jezus powiedział o nim jakże
piękne słowa: „Między narodzony-
mi z niewiast nie ma większego od
Jana” (Łk 7,28a). Oby rodzice wy-
rodnych dzieci przez swój sprzeciw
otrzymali pochwałę od Pana Jezu-
sa. „Ile grzechów przed ślubem,
tyle krzyży po ślubie”. Trzeba z na-
rażeniem spokoju ratować dusze
bliźnich i grzeszących upominać.

Pytasz, jak pouczać nieumie-
jących. Wiadomo, że nie chodzi
o udzielanie lekcji czy naukę ob-
cego języka. Uczynek ten dotyczy
szczególnie przekazu wiary. Rodzice
mają obowiązek słowem i postawą
życia utwierdzać wiarę w sercach
swoich dzieci. To już nie tylko do-
bry uczynek, ale obowiązek. Czy
nasi parafianie wywiązują się z te-
go posłannictwa? W zasadzie tak,
ale dużo naszych rodziców to za-
danie zaniedbuje. Na przykład, czy
uczysz dziecko pacierza i pilnujesz,
by odmawiało go rano i wieczorem?
Trzeba przecież z Bogiem rozpoczy-
nać i kończyć dzień, bo każdy dzień
jest Jego darem i któryś będzie
ostatni. Czy posyłasz dziecko na na-
bożeństwo majowe, czerwcowe, ró-
żańcowe czy roraty, nie mówiąc już
o coniedzielnej Mszy św.? W Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wielkich
jest około 230 dzieci, a w przedszko-
lu około 100. Ile ich uczestniczy
w niedzielnej Mszy św.? Ile ich
uczestniczy w nabożeństwach Ma-
ryjnych w naszym sanktuarium?
Sądzimy, że najwyżej co piąte dziec-
ko jest na Mszy św., a gdzie reszta?
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Kto odpowie za wychowywanie ich
bez Boga i praktyk religijnych?
Kim będą, gdy podrosną? Drodzy
rodzice, bierzecie na siebie wiel-
ką odpowiedzialność przed Bogiem
i sumieniem za zaniechanie religij-
nego wychowania swoich dzieci, do
czego zobowiązaliście się przysięgą
przy zawieraniu sakramentu mał-
żeństwa i przyrzeczeniem podczas
chrztu swojego dziecka. Przed kilku
laty na pierwszy piątek miesiąca
dzieci z wiosek przywoził autobus
szkolny i był nimi wypełniony. Obec-
nie autobus nie kursuje, bo nie ma
dla kogo. Czy one są święte, że nie
potrzebują duchowej kąpieli? Czyja
to wina?

Pozwolę sobie jeszcze zwrócić
uwagę na relacje rodzinne i sąsiedz-
kie. Pismo św. poucza: urazy chętnie
darować. Ile wśród nas wierzących
niezgody rodzinnej i sąsiedzkiej?
Jakże często nie może żyć w zgo-
dzie rodzeństwo, zazdroszcząc sobie
wzajemnie wszystkiego? Nie mogę
pominąć bólu wielu rodziców płyną-
cego z opuszczenia ich przez dorosłe
dzieci. Gdy się usamodzielniają, za-
pominają o starych schorowanych
rodzicach, aby ich odwiedzić, oka-
zać pomoc choćby w zakupie leków.
Samotni rodzice skarżą się, że ich
dzieci nie mają dla starego ojca
czy matki ani czasu, ani serca.
Cóż? Pozostaje modlitwa. Modlitwa
za dzieci dotknięte znieczulicą, za
dzieci oddalone od Boga i wiary, za
dzieci zapominające o wdzięczności,
za dzieci zabiegane, by więcej mieć.
„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają
twojej duszy od ciebie; komu więc
przypadnie to, coś przygotował?”
(Łk 12,20).

Pozostaje też modlić się za zmar-
łych. Wierzymy, że śmierć jest przej-
ściem do nowego życia. Jezus mó-
wi: „Kto we Mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie” (J 11,25). Mo-
dlitwa za tych co odeszli od nas
jest wyrazem wiary w życie wiecz-
ne. Trzeba przyznać, że w naszej
parafii bardzo dużo Mszy św. za
zmarłych jest zamawianych z oka-
zji rocznicy śmierci, urodzin czy
imienin. Ufamy, że oni też nam
będą wypraszać zbawienie. Każda
katolicka rodzina powinna poczu-
wać się do obowiązku modlitwy za
zmarłych czy poproszenia o Mszę
św. chociaż raz w roku, w kolejną
rocznicę śmierci swoich bliskich.

Drodzy parafianie. Przeżywamy
„Rok Wiary”, dlatego wszyscy po-
trzebujemy rachunku sumienia pod
kątem własnej wiary, wyrażonej
w praktykach religijnych. Bez wiary
nie można się zbawić. Nawet Apo-
stołowie, którzy towarzyszyli Je-
zusowi w Jego Nauczaniu i byli
świadkami niezwykłych znaków do-
konywanych przez Jezusa, prosili
Go „Przymnóż nam wiary” (Łk
17,6). Od proszących o różne ła-
ski Jezus zawsze wymagał wiary.
Dzięki wierze otrzymywali odpusz-
czenie grzechów, uzdrowienie czy
inne łaski.

Codziennie o godzinie 15.00
w naszym kościele parafialnym od-
bywa się nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego, w którym prosimy
Pana Jezusa o umocnienie wiary
w rodzinach naszej parafii. Ufam,
że ta modlitwa przyniesie owoce.
Zachęcam zwłaszcza miejscowych
wiernych do udziału w modlitwie
Koronką do Miłosierdzia Bożego
o godzinie 15.00 w kościele w Trąb-
kach Wielkich lub Czerniewie.

Ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2013

2 czerwca: 9. Niedziela Zwykła

1 Krl 8,41–43
Ga 1,1–2.6–10
Łk 7,1–10

Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wy-
słał do Niego starszyznę żydowską
z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił
mu sługę. [...] Jezus przeto wybrał
się z nimi. A gdy był już niedaleko
domu, setnik wysłał do Niego przy-
jaciół z prośbą: „Panie, nie trudź
się, bo nie jestem godzien, abyś
wszedł pod dach mój. I dlatego ja
sam nie uważałem się za godnego
przyjść do Ciebie. Lecz powiedz sło-
wo, a mój sługa będzie uzdrowiony”
(Łk 7,3.6–7).
Tak powiedział setnik. Ani święty,
ani anioł – poganin. Bardzo podobne
słowa wypowiadamy przed przyję-
ciem Komunii Świętej. Ośmielają
nas. Świadomość naszej niegodno-
ści, poczucie winy i wiara w to,
że można budować tylko na łasce
Bożej, dają nam odwagę, kiedy zbli-
żamy się do stołu Pańskiego. Anioło-
wie nie przyjmują Komunii Świętej
– tylko grzesznicy. Powiedział mi
kiedyś niewierzący: „Gdybym wie-
rzył, to szedłbym do tabernakulum
na klęczkach”. Jak często nie doce-
niamy ludzi spoza Kościoła. Czasem
bardziej niż my wiedzą, co znaczy
wierzyć.

9 czerwca: 10. Niedziela
Zwykła

1 Krl 17,17–24

Ga 1,11–19
Łk 7,11–17

Gdy zbliżył się do bramy miej-
skiej, właśnie wynoszono umarłego
-jedynego syna matki, a ta była
wdową. Towarzyszył jej spory tłum
z miasta. Na jej widok Pan użalił
się nad nią i rzekł do niej: „Nie
płacz!” (Łk 7,12–13).
Wierzymy w cud, który możemy so-
bie wytłumaczyć. Modlimy się w in-
tencji chorego cierpliwie i wytrwale
tak długo, jak długo żyje. Kiedy
umrze, nie modlimy się już za jego
zdrowie. Powtarzamy: „Cudów nie
ma”. Pan Jezus uczynił cud, o który
nie modliła się matka młodzieńca
z Nain. Tylko płakała. Tymczasem
jedynie cuda niemożliwe są cudami.
16 czerwca: 11. Niedziela
Zwykła
2 Sm 12,1.7–10.13
Ga 2,16.19–21
Łk 7,36–8,3

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł
Szymonowi: „Widzisz tę kobietę?
Wszedłem do twego domu, a nie po-
dałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami
oblała Mi stopy i swymi włosami
je otarła. Nie dałeś Mi pocałun-
ku; a ona, odkąd wszedłem, nie
przestaje całować nóg moich. Głowy
nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś
olejkiem namaściła moje nogi. Dla-
tego powiadam ci: Odpuszczone są
jej liczne grzechy, ponieważ bardzo
umiłowała. A ten, komu mało się od-
puszcza, mało miłuje” (Łk 7,44–47).
Dlaczego sercu Jezusa bliższa była
jawnogrzesznica niż Szymon, który
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jawnogrzesznikiem nie był? Dlacze-
go Jezus powiedział, że ona więcej
umiłowała niż faryzeusz? Na pewno
faryzeuszowi byłoby bardzo trudno
na powitanie ucałować jawnogrzesz-
nicę, która gorszyła całe miasto. By-
łoby bardzo trudno podać jej wodę,
namaścić jej głowę, nogi. Jednak
Jezus pochwalił właśnie tę kobie-
tę. Jakie to dziwne. Szymon nie
był rozpustnikiem, honorowano go
w każdym domu, a ją zewsząd wy-
rzucano, on nie gorszył nikogo, ona
– wszystkich. Co było jego głównym
grzechem? To, że uważał się za
lepszego od grzesznicy i zapomniał
o swoich grzechach. Tymczasem
jawnogrzesznica wiedziała o swoich
grzechach. Wiedziała również, że
Jezus jest jej jedynym ocaleniem.
Był jej nieustannie potrzebny, a jak
komuś Pan Jezus jest potrzebny na
stałe, to miłuje więcej, bo miłowania
wciąż uczy się od Niego samego.

23 czerwca: 12. Niedziela
Zwykła

Za 12,10–11
Ga 3,26–29
Łk 9,18–24

Syn Człowieczy musi wiele wycier-
pieć: będzie odrzucony przez star-
szyznę, arcykapłanów i uczonych
w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego
dnia zmartwychwstanie (Łk 9,22).
Pan Jezus mówił bardzo ważne rze-
czy o swoim powołaniu, ale nikt
na to nie zwracał uwagi. Jeżeli na-
uczyciel tłumaczy trudną lekcję, to
jeden z uczniów patrzy w okno, inny
kopie sąsiada, jeszcze inny puszcza
lusterkiem zajączki na ścianie. Nikt

nie rozumie cierpienia. Kiedy sły-
szymy o nim, najczęściej zmieniamy
temat. Można przypuszczać, że stale
myślimy o swoich sprawach, ambi-
cjach, zazdrościach. Nie słyszymy
Pana Jezusa.
30 czerwca: 13. Niedziela
Zwykła
1 Krl 19,16b.19–21
Ga 5,1.13–18
Łk 9,51–62

Zostaw umarłym grzebanie ich
umarłych, a ty idź i głoś króle-
stwo Boże! (Łk 9,60).
Niektórzy mają pretensje do Pana
Jezusa: „Wzywasz mnie do siebie,
tyle ode mnie wymagasz, tymcza-
sem Ty, który powtarzałeś przy-
kazanie: «Czcij ojca swego i mat-
kę swoją», mówisz jednocześnie:
«Porzuć zmarłego ojca; zostaw go
bez pogrzebu»”. Słowa przechodnia
w drodze: „Pozwól mi najpierw pójść
i pogrzebać mojego ojca”, mogą zna-
czyć co innego, niż myślimy. Można
je zrozumieć: pozwól, że zaopiekuję
się ojcem, aż do jego śmierci, do
późnej starości. W klimacie Ziemi
Świętej trzeba było chować od ra-
zu, a nie wybierać się w podróż
i zostawiać nieboszczyka. Jezus nie
mówi więc o porzuceniu zmarłego
ojca, ale żywego. Gdyby naprawdę
chodziło o zmarłego, musiałby syn
natychmiast go pogrzebać, a po-
tem wybrać się do Jezusa. „Zostaw
umarłym grzebanie umarłych”. Kto
to jest „umarły” w tym zdaniu?
Ten, który nie chce głosić życia i nie
idzie za Jezusem. Nieboszczyk od
wczoraj. Umarły wśród żywych po-
zostaje wśród umarłych. Na żywych
trzeba patrzeć jak na umarłych,
a na umarłych jak na żywych.

Ks. Jan Twardowski
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RODZINO PARAFIALNA

Chciałbym, żeby uroczystości re-
ligijne i parafialne wydarzenia bar-
dziej umacniały więź wiernych z ca-
łą wspólnotą, oraz byście się czuli
odpowiedzialni za to, co wiąże się
z życiem parafialnym.

Gorąco dziękuję drogim para-
fianom za waszą wielką ofiarność,
okazywaną od wielu lat i zaufa-
nie swojemu księdzu, że nie trwo-
ni, nie defrauduje waszych ofiar.
Trzy świątynie, renowację kościoła
parafialnego i całe jego otoczenie
zawdzięczam waszej ofiarności.

Bardzo proszę o zaangażowanie
się w oprawę uroczystości religij-
nych w parafii. Przed nami Uroczy-
stość Bożego Ciała i związana z tym
procesja Eucharystyczna do czte-
rech ołtarzy w Trąbkach Wielkich
i Czerniewie oraz procesje Eucha-
rystyczne podczas oktawy. Oby nie
było dnia, że brakuje 4 mężczyzn
do baldachimu, pań do noszenia
feretronów czy dzieci do prószenia
kwiatów, a ministrantów do posługi
przy ołtarzu.

Z młodości pamiętam, że za-
szczytem było niesienie baldachimu
i feretronów, posługiwanie w proce-
sji, wykonywanie ołtarza czy koro-
ny żniwnej na dożynki. Przecież ta
posługa jest ku chwale Jezusa i po-
winna być wykonywana z radością.
Czas poświęcony Jezusowi nie jest
zmarnowany lecz błogosławiony.

Pozwólcie, że podzielę się mo-
im niepokojem, który dotyczy nisz-
czenia figury Jezusa Miłosiernego.

Już jest kupiona trzecia figura (tu
dziękuję wam za pokrycie kosz-
tów zakupu) po zniszczeniu dwóch
poprzednich. Przecież nawet za rzą-
dów komunistycznych nie było ta-
kich profanacji. Bardzo mnie to boli.
Tym bardziej, że profanacji doko-
nują parafianie. Nadpaloną figurę
drewnianą znaleziono w piwnicy
budującego się domu. Profanacja na
cmentarzu parafialnym. Zniszczony
zamek w drzwiach kaplicy przedpo-
grzebowej, rozwalone murki z cegły
przy tej kaplicy. Przy ołtarzu po-
lowym zerwane łańcuchy i kłódka.
Złodzieje liczyli na to, że pod ołta-
rzem są skarby, a tam była woda.
Ukradziony został olejowy grzejnik
z ubikacji w dwa tygodnie po za-
montowaniu, pobite szyby w Domu
Pielgrzyma, ukradziono 6-metrową
rozkładaną aluminiową drabinę. Są
to przykre zdarzenia – oczywiście
są to sprawki parafian.

Zmuszony jestem do założenia
w kościele monitoringu. Już działa-
ją 3 kamery założone przez firmę
Elnaft z Trąbek Wielkich, dzięki do-
broci naszego parafianina p. Toma-
sza Ossowskiego z Trąbek Wielkich.
Obecnie trwają prace przy zakłada-
niu w kościele alarmu, by chronić
cudowny obraz i wyposażenie ko-
ścielne. Pracy podjął się gratisowo
p. Tomasz Laskowski z Kleszczewa.
Dobrym parafianom „Bóg zapłać!”
za złote serca i ręce. To czynem
wypełnione piąte przykazanie ko-
ścielne: „Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła”.

Oprac. ks. E. Szymański
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA

Celebracja Eucharystii, a także pro-
cesja eucharystyczna objawia i bu-
duje Kościół. Kościół to wspólnota
ochrzczonych i bierzmowanych, po-
wołanych i posłanych, obdarzonych
darami potrzebnymi do realizacji po-
wołania (kapłańskiego, małżeńskie-
go, do życia konsekrowanego). Taki
Kościół gromadzi się na Eucharystii
i taki idzie w procesji. Ta prawda
powinna się objawić również w czyn-
nym zaangażowaniu poszczególnych
osób i grup w te zbawcze wydarzenia.

W naszym „Credo” nie ma takiego
sformułowania: „Wierzę w obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakra-
mencie”. Prawda ta jest ukryta w in-
nych artykułach wiary. Jej korzenie
sięgają tajemnicy Wcielenia Syna Bo-
żego, która pokazuje, że Bóg chce
być blisko człowieka, chce mieszkać

pośród ludzi, chce także, aby lu-
dzie mogli ze wszystkim do Niego
przychodzić. To Jego pragnienie Bo-
ga, płynące z miłości do człowieka,
spełniło się, gdy Druga Osoba Boża
przyjęła ludzkie ciało i zamieszkała
pośród nas. Zanim Jezus odszedł do
nieba, pozostawił nam znak, któ-
ry kryje w sobie Jego szczególną
obecność. Prosty znak chleba.

Gdy Pan Jezus wypowiedział nad
chlebem słowa: „To jest Ciało mo-
je”, Jego uczniowie uwierzyli, że
chleb przestał być chlebem, choć
zachował widzialną postać chleba.
Dlatego patrzymy nie na chleb, gdyż
chleba już nie ma. Pozostał tyl-
ko znak. Patrzymy na Chrystusa,
gdyż to jest Jego Ciało. Adorujemy
Chrystusa, gdyż jest On prawdziwie
obecny w prostym znaku chleba.
Adorujemy Syna Bożego, który jest
z nami aż do skończenia świata.
W pieśniach śpiewamy: „Mylą się,
o Boże, w Tobie wzrok i smak, kto
się im poddaje, temu wiary brak”.
W Katechizmie czytamy: „Sposób
obecności Chrystusa pod postacia-
mi eucharystycznymi jest wyjątko-
wy. Stawia to Eucharystię ponad
wszystkimi sakramentami i czyni
z niej «jakby doskonałość życia du-
chowego i cel, do którego zmierza-
ją wszystkie sakramenty». W Naj-
świętszym Sakramencie Eucharystii
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«są zawarte prawdziwie, rzeczywi-
ście i substancjalnie Ciało i Krew
wraz z duszą i Bóstwem Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, a więc cały
Chrystus». „Ta obecność nazywa się
«rzeczywistą» nie z racji wyłączności,
jakby inne nie były «rzeczywiste»,
ale przede wszystkim dlatego, że jest
substancjalna i przez nią uobecnia
się cały Chrystus, Bóg i człowiek”
(KKK 1374).

Z tej wiary zrodziła się praktyka
procesji eucharystycznych. Jest ona
szczególną formą uczczenia Pana,
który pośród nas jest obecny w zna-
ku sakramentalnym. Procesja, będąc
ważnym aktem kultu, ma również
znaczenie symboliczne. Objawia nam
prawdę, że każdy z nas, wychodząc
z kościoła po zakończeniu Euchary-
stii, niesie w sobie Chrystusa i tego
Chrystusa ma zanieść na ulice i pla-
ce, do domu i do pracy. W czasie
procesji eucharystycznej obecność
Pana staje się widzialna w znaku
chleba oraz w znaku zgromadze-
nia wiernych, którzy idą za Panem.
W innych dniach obecność Pana jest
ukryta w nas. Jak przed chwilą
słyszeliśmy ta duchowa obecność,
choć różni się od tej sakramentalnej,
nie jest czymś nierzeczywistym. Kto
przyjął Pana w słowie i chlebie, ten
cieszy się Jego obecnością.

W dzień Zesłania Ducha Świętego
Bóg odnowił w nas łaskę posłania
do świata. Boże Ciało pomaga nam
głębiej uwierzyć, że to posłanie jest
prawdziwym niesieniem Chrystusa
w nasze codzienne życie. To pogłę-
bienie wiary, o które w tym roku
szczególnie się troszczymy, prowadzi
nas również do częstego przycho-
dzenia na adorację Najświętszego

Sakramentu. Tam rozkwita i umac-
nia się nasza wiara w obecność Pana
w naszym życiu.

Nadchodzący tydzień (oktawa Boże-
go Ciała) jest dla nas szczególnym
„tygodniem eucharystycznym”. Co-
dziennie przeżywamy wystawienie
Najświętszego Sakramentu, adoru-
jemy Pana (idziemy w procesji wo-
kół kościoła). Gromadzimy się przy
Chrystusie jako Jego Kościół, Je-
go Mistyczne Ciało, w którym każdy
członek ma własne zadania. Wszyscy
otrzymaliśmy dar powołania i sta-
ramy się go realizować. Powierzona
nam została misja, którą chcemy
coraz lepiej poznawać i wypełniać.
Dlatego na poszczególne dni tygo-
dnia modlitwy i adoracji nie powin-
no zabraknąć poszczególnych grup
wiernych. Będziemy się modlić za
nich i z nimi, o pomnożenie ich wia-
ry, o wierne wypełnienie zadań, które
zostały im powierzone przez Boga.
W piątek zapraszamy wszyst-
kich, którzy zostali wybrani,
aby być rodzicami chrzestnymi
i przez lata starają się tę służ-
bę spełniać. W sobotę jest dzień
tych, którzy kiedyś zostali po-
proszeni na świadków bierzmo-
wania, aby powierzone im wtedy
zadanie nie wygasło. W niedzie-
lę zapraszamy Żywy Różaniec
i Grupę modlitewną Ojca Pio.
W poniedziałek jest dzień dzie-
ci, we wtorek dzień młodzieży,
a w środę dzień małżonków. Na
zakończenie oktawy Bożego Cia-
ła zapraszamy wszystkich.

Przeżyjmy Rok Wiary w komunii
z Chrystusem, który jest Chle-
bem na życie wieczne.

Opr. ks. Adam Kroll
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PORTRETY BIBLII

Izajasz

Pisma proroka Izajasza są często
włączane do czytań liturgicznych
chrześcijańskiego Adwentu. Propo-
nowany tu fragment 35. rozdziału
jest przypisywany przez badaczy
innemu anonimowemu prorokowi.
Izajasz był nauczycielem, który
stworzył rodzaj szkoły prorockiej
trwającej kilka wieków, przez co
różne teksty zostały napisane pod
wpływem jego autorytetu i imie-
nia. Wspomniana księga, zwana
właśnie Księgą Izajasza, składa się

z 16 930 słów hebrajskich, podzielo-
nych na 66 rozdziałów (co stanowi
prawie sześć procent całego Starego
Testamentu).

Trudno odmalować tutaj pełny ob-
raz tego proroka, który zdomino-
wał drugą połowę VIII wieku przed
Chrystusem i który jest uznawany
prawie za Dantego poezji hebraj-
skiej. Święty Hieronim nazwał go
„pierwszym ewangelistą” z powo-
du częstych odniesień w Nowym
Testamencie do jego tekstów me-
sjańskich. Poza tym imię „Iza-
jasz” przypomina etymologicznie
imię „Jezus”: oznacza rzeczywiście
„Pan zbawia”, tak samo jak Mate-
usz mówi o Jezusie: „zbawi swój
lud od jego grzechów” (Mt 1,21).

Obecność Izajasza w niespokojnej
historii okresu panowania dwóch
królów Judy: wrogiego Achaza
i sprawiedliwego Ezechiasza, jest
poświadczona przez 39 rozdziałów
jego księgi, mimo iż niektóre są
przypisywane autorom pochodzą-
cym z czasów późniejszych (roz-
działy 24–27 i 34–39). Rozdziały od
7 do 12 są szczególnie drogie tra-
dycji chrześcijańskiej, gdyż Izajasz
wprowadza na scenę oczekiwanego
króla, nazywanego Emmanuelem,
co znaczy po hebrajsku „Bóg z na-
mi” – znak przybliżania się Pana
do swojego ludu. Być może prorok
wiązał nadzieje przede wszystkim
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z przywołanym już królem Eze-
chiaszem, władcą sprawiedliwym
i wiernym, jednak jego słowa uka-
zują postać jeszcze bardziej chwa-
lebną i jaśniejącą.

Właśnie dlatego tradycja żydowska
widziała w królu Emmanuelu po-
stać samego Mesjasza, a tradycja
chrześcijańska oblicze Chrystusa,
najwyższą obecność Boga pośród
ludzi. Także następne rozdziały,
od 40 do 55, dzieło piewcy Żydów
powracających z wygnania babiloń-
skiego, mającego miejsce dwa wie-
ki po Izajaszu, w roku 520 przed
Chrystusem, zawierają słowa, któ-
re chrześcijaństwo odczytało jako
zapowiedź męki Chrystusa. Chodzi
o tak zwane Pieśni o Słudze Pań-
skim, znajdujące się w rozdziałach
42, 49, 50 i 53. Ostatnia część Księgi
Izajasza (rozdziały 56–66) przenosi
nas do późniejszej historii Izraela,

kiedy świątynia syjońska zniszczo-
na przez Babilończyków zostaje
odbudowana i staje się znakiem
światła dla narodów.

Surowymi, a jednocześnie pełnymi
słodyczy słowami Izajasz świad-
czy, poprzez orędzie rozciągnięte
na ponad dwa wieki, o płodności
Słowa Bożego, które głosami proro-
ków żywo rozbrzmiewa, niepokojąc
i pocieszając, nawołując i ucząc,
lecz przede wszystkim dając znaki
nadziei dla świata żyjącego w po-
koju: „Wtedy swe miecze przekują
na lemiesze, a swoje włócznie na
sierpy. Naród przeciw narodowi nie
podniesie miecza, nie będą się wię-
cej zaprawiać do wojny. Chodźcie,
domu Jakuba, postępujmy w świa-
tłości Pańskiej!” (Iz 2,4–5).

Opr. ks. Adam Kroll

RAZEM Z DZIEĆMI PRZEŻYWAMY ROK WIARY
Od Pięćdziesiątnicy do Uroczystości Chrystusa Króla

Pięćdziesiątnica była dniem przeło-
mowym w życiu Apostołów. Skoń-
czył się jeden etap ich wędrówki
wiary i rozpoczął się inny, całkiem
odmienny od poprzedniego. Na-

maszczeni Duchem Świętym poszli
wypełniać misję, którą zlecił im
Zbawiciel.

W podobnym duchu trzeba spojrzeć
na znaczenie uroczystości Zesłania
Ducha Świętego. Jest to w pewnym
sensie także dzień przełomowy. Za-
kończyły się te etapy wędrówki
wiary w roku liturgicznym, któ-
re związane były z celebracją ta-
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jemnicy Wcielenia oraz tajemnicy
Odkupienia. Teraz rozpoczyna się
nowy etap, którego cechą charak-
terystyczną jest pójście do świata.
Dzień Pięćdziesiątnicy to dzień ro-
zesłania.

Kochane dzieci! Przed nami go-
rący czas wakacji. Wielu z was
pozostanie w domu lub przeby-
wać będzie u dziadków lub cioci.
Niektórzy z was będą poznawać
piękną kulturę i wspaniały świat.
Bóg wam wszystkim błogosławi.
On jest z wami obecny. Ale też
i posyła was z Dobrą Nowiną.

Co możecie uczynić, aby wasza
wiara była mocna?

Abyście byli odważnymi świadka-
mi Pana Jezusa, jak św. Dominik
Savio, brat Albert Chmielowski,
Maksymilian Kolbe czy Tarsycjusz,

który całym swoim życiem bronił
Jezusa Eucharystię przed zniewa-
gą...

� systematyczny udział we Mszy
św. w każdą niedzielę,

� będę codziennie pamiętał o po-
rannej i wieczornej modlitwie.

Czerwiec, lipiec, sierpień
1–2–3–4 tydzień

1 zadanie: przeczytać wspólnie
z rodzicami dowolny fragment z Pi-
sma św.

2 zadanie: przynajmniej raz w ty-
godniu udaj się do Kościoła, do
Jezusa i z Nim porozmawiaj. Po-
mocą w czerwcu będą Nabożeństwa
Czerwcowe po wieczornej Mszy św.

Opr. ks. Adam Kroll

SŁOWO ŻYCIA

Biblia – Księga Kościoła

Pismo Święte jest księgą Ko-
ścioła, czyli że jedynie na pod-
stawie autorytetu Kościoła wiemy,
co to jest Pismo Święte, uzna-
jąc jednocześnie prawo Kościoła
do autorytatywnego i prawdziwego
(nie obarczonego błędem) wyja-
śniania Słowa Bożego. Pamiętajmy,
że jedynie Kościół może prawidło-
wo zinterpretować Pismo Święte,
a nasza interpretacja zawsze musi
być zgodna z nauczaniem Kościoła.

Każdy z nas czytających Biblię musi
stale konfrontować własne reflek-
sje z nauką i interpretacją Kościoła.
Nie wynika to tylko ze świadomo-
ści naszych ograniczeń, czyli oceny
własnych możliwości i wiedzy o re-
aliach czasów biblijnych, ale przede
wszystkim z właściwej oceny roli
Kościoła w upowszechnianiu wiary
i jego znaczenia w historii. Czy-
tając Biblię musimy sobie stale
uświadamiać, że jesteśmy członka-
mi wspólnoty, do której Bóg zwraca
się poprzez Słowo.

12



Spotkanie ze Słowem Bożym: od 2.06. do 29.06.2013 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Łk 7,1–10 Łk 7,11–17 Łk 7,36–50 Łk 9,18–24

poniedziałek Mk 12,1–12 Mt 5,1–12 Mt 5,38–42 Łk 1,57–80

wtorek Mk 12,13–17 Mt 10,7–13 Mt 5,43–48 Mt 7,6–14

środa Mk 12,18–27 Mt 5,17–19 Mt 6,1–18 Mt 7,15–20

czwartek Mk 12,28–34 Mt 5,20–26 Mt 6,7–15 Mt 7,21–29

piątek Łk 15,3–7 Mt 5,27–32 Mt 6,19–23 Mt 8,1–4

sobota Łk 2,41–51 Mt 5,33–37 Mt 6,24–34 Mt 16,13–19

Opr. ks. Adam Kroll

Z NAJNOWSZEJ HISTORII
Przemyk i inni

W marcu 1982 roku aresztowano
dwóch uczniów Reya: szesnastolet-
niego Emila Barchańskiego i osiem-
nastoletniego Tomasza Sokolewicza,
przyłapanych na powielaniu i kol-
portażu nielegalnych gazetek (Bar-
chański wsławił się tym, że wraz
z kolegami pomalował zimą 1982
na czerwono ręce pomnika Feliksa
Dzierżyńskiego stojącego na jednym
z centralnych placów Warszawy –
dziś pl. Bankowy). E. Barchański
siedział w areszcie w Pałacu Mo-
stowskich, siedzibie Komendy Sto-
łecznej MO, był bity i dręczony –
nie pozwolono mu np. zażywać le-
ków na astmę, na którą cierpiał.
W maju odbyła się rozprawa przed
sądem dla nieletnich, który unie-
winnił Barchańskiego i ustanowił
nad nim kuratora. 5 czerwca 1982
wyłowiono Barchańskiego martwego
z Wisły z obrażeniami ciała, których

doznał przed utonięciem. W czasie
masowych demonstracji 3 maja 1982
zatrzymano w Warszawie siedmiu
maturzystów, w tym trzech uczniów
z LO im. Reya, m.in. Roberta Bre-
itera, i jednego ucznia z XVII LO im.
Frycza-Modrzewskiego. Kuratorium
zażądało telefonicznie relegowania
tych uczniów. Ale mimo, że panował
jeszcze stan wojenny, dyrektorzy nie
spieszyli się z taką decyzją, żądali
polecenia na piśmie. W Reyu mło-
dzież z klasy Breitera zapowiedziała,
że jeżeli nie zostanie on uwolniony
na egzamin maturalny, zbojkotu-
ją maturę. Breitera zwolniono. Dla
młodzieży był to dowód, ile moż-
na zdziałać własną postawą. Jeden
z uczniów z innej klasy tego liceum,
zatrzymany na 48 godzin, stracił
jednak możliwość zdawania matury.
W maju 1982 został aresztowany
i na pięć miesięcy uwięziony na Ra-
kowieckiej Robert Luśnia, redaktor
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„Ucznia Polskiego”. Luśnia ukrywał
się od chwili ogłoszenia stanu wojen-
nego, ale pojawił się w swojej szkole
(LO im. K. Gottwalda) i został aresz-
towany wskutek donosu nauczyciel-
ki. Prasa związkowa alarmowała, że
10 i 11 listopada 1982, w roczni-
cę odzyskania niepodległości, organy
ścigania urządziły formalną łapankę
na młodzież szkolną i studencką.
Łapano przypadkową młodzież na
ulicy i na przystankach, wyciągano
z barów mlecznych, tramwajów, a na-
wet z domów. Na komendach bito
ich na „ścieżkach zdrowia” (szpale-
ry tłukących pałkami milicjantów)
i oskarżano o „kierowanie demon-
stracją”, grożąc kilkuletnim więzie-
niem; w pogotowiu byli fałszywi
świadkowie z MO i ZOMO. Pobitym
proponowano współpracę w charak-
terze tajnych współpracowników.1

Najgłośniejsza w Warszawie w la-
tach stanu wojennego była sprawa
śmierci maturzysty, dziewiętnasto-
letniego Grzegorza Przemyka z LO
im. Frycza-Modrzewskiego, począt-
kującego, ale niezłego poety, syna
poetki opozycyjnej Barbary Sadow-
skiej. G. Przemyk został bestialsko
pobity 12 maja 1983 roku w ko-
misariacie MO przy ul. Jezuickiej
i w dwa dni później zmarł. Na jego
pogrzebie w kościele św. Stanisła-
wa Kostki zgromadziło się kilkaset
tysięcy osób.

W MSW – jak się okazało po la-
tach śledztwa, wszczętego ponownie
w latach 90. – za wiedzą najwyższych
ówczesnych władz utworzono pod
kierownictwem Kazimierza Otłow-
skiego specjalną komórkę w celu
oddziaływania propagandowego na
społeczeństwo i zrzucenia winy za

pobicie Przemyka na lekarzy i pie-
lęgniarzy Pogotowia Ratunkowego,
przewożącego umierającego chłopca
z komisariatu do szpitala. Areszto-
wano na jakiś czas mecenasa Macieja
Bednarkiewicza, pełnomocnika mat-
ki chłopca i przetrzymywano wiele
miesięcy w więzieniu pielęgniarzy
i lekarkę Pogotowia. Wskutek zagi-
nięcia dokumentów i zwartej posta-
wy milicjantów z komisariatu przy
Jezuickiej już w okresie po 1989
roku nie udało się ustalić, który
konkretnie milicjant bił lub zabił
chłopca; dzięki determinacji m.in.
oskarżyciela posiłkowego, mec. An-
drzeja Zalewskiego, Otłowski został
skazany w kwietniu 1997 roku za
mataczenie, Arkadiusz Denkiewicz,
milicjant z komisariatu MO Jezu-
ickiej, dostał 2 lata więzienia za
podżeganie do bicia, udowodniono
mu bowiem wypowiedzenie słów:
„Bijcie tak, żeby nie było śladów”.
W kilku instancjach sąd uniewinnił
oskarżonego o bicie Ireneusza Ko-
ściuka (m.in. w 1997, 2000 i 2004
roku, skazano go w 2008 na 4 lata).

W 2003 roku sprawa Przemyka
wróciła w trybie kasacyjnym SN do
ponownego rozpoznania. Po 20 la-
tach zaczęli mówić świadkowie, m.in.
pielęgniarz Pogotowia Ratunkowego
zeznał, że w 1983 roku SB straszyła
go, że jego małego synka rozjedzie
samochód, jeżeli nie będzie zeznawał
zgodnie z ustalonym planem. Sprawa
Przemyka zrodziła całą falę repre-
sji wobec uczniów. Przede wszystkim
wobec jego szkolnego przyjaciela, Ce-
zarego Filozofa, głównego świadka
pobicia w komisariacie, którego ro-
dzinę również prześladowała komór-
ka Otłowskiego (m.in. spłonął wiejski
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dom dziadków Filozofa w Wielowsi
na Dolnym Śląsku). Porwany przez
SB w 1983 roku został inny kolega
szkolny Przemyka, Wojciech Cejrow-
ski, któremu podczas śledztwa poła-
mano palce rąk. Represjonowano też
kolegów Przemyka z LO i licealistów
z innych szkół, co roku upamiętnia-
jących śmierć Przemyka np. przez
żałobny strój.

Szykany związane ze śmiercią
Przemyka nie ominęły również na-
uczycieli. Dyrekcję XVII LO zmienia-
no w stanie wojennym dwukrotnie.
Inne miasta miały podobnych mło-
dzieżowych bohaterów, którzy zgi-
nęli w zetknięciu z MO lub SB,
np. w Krakowie głośna była śmierć
młodziutkiego Bogdana Włosika, za-
bitego przez SB podczas manifestacji
robotniczej w Nowej Hucie. W 1988
roku dyrektorką jednego z warszaw-
skich liceów została osoba, która
w latach 1982–87 piastowała stano-
wisko dyrektora szkoły przy amba-
sadzie PRL w Moskwie; jak pisa-
no w podziemnej prasie oświatowej,
wsławiła się kiedyś m.in. określe-
niem Wyspiańskiego jako „elementu
nieuświadomionego klasowo i cho-
rego wenerycznie”. W 1987 roku
uczniom, w Dzień Zaduszny groma-
dzącym się na cichej przerwie ku
czci pamięci zamordowanego przez
SB ucznia tej szkoły, Grzegorza Prze-
myka, poleciła rozejście się, zakazała
też dzielenia się w szkole opłatkiem
przed Bożym Narodzeniem.2 W rok
później, po objęciu rządów przez Ta-
deusza Mazowieckiego, wsławiona
represjonowaniem uczniów czczą-
cych śmierć Przemyka dyrektorka
da świadectwo swego pojmowania
lojalności wobec władz, bo po ofi-
cjalnym wprowadzeniu lekcji religii

do szkół, jako jedna z pierwszych
powiesi krzyż na ścianie liceum.

Teresa Bochwic,
„Narodziny i działalność
Solidarności Oświaty
i Wychowania 1980–1981”.
Tysol i Volumen, Warszawa 2000

W 2009 roku Jerzy Jachowicz
pisał: „W maju zeszłego roku, w pią-
tym procesie [Kościuk] został wresz-
cie skazany na cztery lata więzienia.
Dziś emerytowany policjant z Biłgo-
raja – tak, całe te 20 lat, kiedy był
już oskarżony pracował w policji –
Ireneusz Kościuk stara się o uwol-
nienie go od winy, ze względu na
przedawnienie.”

http://wiadomosci.dziennik.pl/
opinie/artykuly/90988,
cynizm-zomowca-kosci...

28 lipca 2010: „Sąd Najwyższy
odrzucił kasację ministra sprawie-
dliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
od prawomocnego wyroku, w którym
uznano sprawę zomowca Irenusza K.
za przedawnioną. – To porażka wy-
miaru sprawiedliwości – ocenił SN.
Minister Kwiatkowski wnosił, by
umorzenie uchylono i skierowano
sprawę na powrót do sądu II in-
stancji. Byłby to szósty już proces
o śmiertelne pobicie Przemyka.”

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-
z-kraju,3/sprawa-przemyka-
przedawniona-os...

[1] „Tu Teraz”, nr 10/11/82.
[2] „Tygodnik Mazowsze”,

nr 230.

Teresa Bochwic
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40 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ
Jubileusz Ludowych Zespołów Sportowych

11 maja 2013 roku odbyła się
gala z okazji 40. rocznicy powsta-
nia Rady Gminnej Zrzeszenia LZS
w Trąbkach Wielkich. Obchody roz-
poczęto Mszą Świętą w kościele pw.
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Eł-
ganowie. Ks. Bolesław Antoniów
odprawił liturgię za dusze byłych
sportowców i działaczy spod znaku
LZS, a także za przyjaciół sportu
wiejskiego z terenu gminy. W ho-
milii podkreślał, jak ważna jest
postawa służby drugiemu człowie-
kowi i ojczyźnie – tej lokalnej,
sąsiedzkiej, gminnej – ale także
i tej, której na imię Polska. W Mszy
Świętej a także pod pomnikiem
w Ełganowie uczestniczyły poczty
sztandarowe: OSP w Ełganowie,
Szkoły Polskiej Gdańskiej Macierzy
Szkolnej w Ełganowie oraz Pomor-
skiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku.
Oprawę muzyczną zapewnili człon-
kowie Męskiego Towarzystwa Śpie-
waczego Gryf z Trąbek Wielkich
pod kierownictwem Eugeniusza Ja-
sińskiego. Pod pomnikiem odśpie-
wano hymn państwowy. Modlitwy
za wywiezionych, więzionych, mal-
tretowanych i zamordowanych na
wszystkich frontach II Wojny Świa-
towej poprowadzili Jan Trofimo-
wicz jr oraz ks. Bolesław. Przed-
stawiciele LZS a także OSP Trąbki
Wielkie złożyli wiązanki kwiatów
a także zapalili znicze pamięci.
Wykonano pamiątkową rodzinną
fotografię.

Następnie wszyscy przybyli uda-
li się do Trąbek Wielkich, gdzie
nastąpiło uroczyste odsłonięcie pa-
miątkowego obelisku, który infor-
mować będzie o tym, że 10 maja
1973 r. powołano do życia Radę
Gminną Zrzeszenia LZS w Trąb-
kach Wielkich. Ponadto na tablicy
znalazły się daty budowy poszcze-
gólnych obiektów sportowych. 10 li-
stopada 1974 r. oddano do użytku
wybudowany w znacznej mierze
przez sportowców a także działa-
czy spod znaku LZS – Gminny
Ośrodek Sportu Wypoczynku i Re-
kreacji. Ten wielofunkcyjny obiekt
należał wówczas do najokazalszych
nie tylko w województwie ale także
w kraju na terenach wiejskich. Był
efektem realizacji projektu: „Bu-
dowy 30 obiektów sportowych na
XXX-lecie PRL” W 1976 r. rozpo-
czął działalność Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji, który
również budowali działacze spod
znaku LZS. W 1997 r. rozpoczęto
budowę hali sportowej w Trąbkach
Wielkich, którą oddano do użyt-
ku 7 marca 2000 r. W latach 2008
i 2009 oddano do użytku kolejno
boisko Orlik i plac herbowy.

Uroczystego odsłonięcia obeli-
sku dokonał młody sportowiec
z Pawłowa Jakub Czerwiński. Kil-
ka ciepłych słów do zgromadzonych
skierował wójt gminy Błażej Kon-
kol. O powstanie obelisku zabiegali
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od kilku miesięcy pomysłodawcy
tego przedsięwzięcia – członkowie
Zarządu GZ LZS w Trąbkach Wiel-
kich. Całość tej inwestycji sfinan-
sował Urząd Gminy w Trąbkach
Wielkich wraz z GOKSiR.

Kolejnym punktem spotkania
pokoleń była uroczysta gala, któ-
ra odbyła się w auli Jana Paw-
ła II w Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Trąbkach Wiel-
kich. Wszyscy przybyli otrzymali
książkę, którą Gminne Zrzeszenie
LZS wydało specjalnie z okazji na
40-lecie Zrzeszenia. Publikacja pt:
„Sport w Gminie Trąbki Wielkie
w latach 1945–2012”, autorstwa
Sylwestra Maliszewskiego, Wiesła-
wa Kempy i Jana Trofimowicza
jr. liczy ponad 250 stron i zawie-
ra liczne wiadomości i przedstawia
dorobek Gminnego Zrzeszenia oraz
poszczególnych ogniw LZS z te-
renu gminy Trąbki Wielkie. Au-
torzy nad powstaniem obszernej
publikacji pracowali w czynie spo-
łecznym ponad 8 miesięcy. Korek-
tę stylistyczną książki również za
„Bóg zapłać” wykonał Paweł Pa-
ziak. Punktualnie o godzinie 13.15
Jan Trofimowicz jr powitał wszyst-
kich przybyłych na uroczystości.
W gronie gości honorowych znaleź-
li się: Przewodnicząca Pomorskiego
Zrzeszenia LZS Magdalena Koło-
dziejczak, Z-ca Przewodniczącego
PZ Wiesław Szczodrowski, Wójt
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol, Prezes Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej Radosław Michalski,
Członek Zarządu Pomorskiego ZPN
Anna Moritz, dyr. gimnazjum Ma-
riusz Paradecki. Przybyło liczne

grono sportowców działaczy. Szcze-
gólnie ciepło powitano byłych wie-
loletnich przewodniczących Rady
Gminnej LZS, tych którzy zakła-
dali i z oddaniem przez szereg lat
służyli organizacji i gminie – Syl-
westra Maliszewskiego i Wiesława
Kempę. Obecna też była żona byłe-
go przewodniczącego śp. Antoniego
Rychlickiego – Bernadetta.

Nad całością czuwał obecny Pre-
zes GZ LZS Roman Zielke. Następ-
nie prowadzący uroczystość przybli-
żył zebranym historię Rady Gmin-
nej Zrzeszenia, która od 2000 roku
zmieniła nazwę na Gminne Zrze-
szenie LZS. Były w tym czasie lata
bogate w wydarzenia i sukcesy, jed-
nak były też i takie czasy, kiedy
gminne zrzeszenie walczyło o to
aby nie zniknąć z mapy. Niekiedy
same chęci do pracy nie wystar-
czały, potrzebne było także łaskawe
oko władzy samorządowej i środki
do realizacji ambitnych planów, za-
mierzeń, a z tymi bywało bardzo
różnie. Jednak przez te 40 lat by-
ło grono ludzi, którzy poświęcając
swój prywatny czas, często kosz-
tem rodziny, stwarzali możliwości
szczególnie młodzieży do rozwoju
tężyzny fizycznej w wielu dyscy-
plinach sportowych i zdobywania
medali na wielu zawodach sporto-
wych różnej rangi. Wielkie dzięki
gronu osób z terenu całej gminy,
które spotykały się na naradach
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS, by
przygotowywać kalendarze imprez
sportowych, regulaminy i prowa-
dziły zawody. Imprezy te miały
swoją rangę i wyjątkową oprawę.
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Prawdę mówiąc o gminie Trąb-
ki Wielkie szczególnie w latach
70-tych i 80-tych było głośno wła-
śnie za sprawą sportowców spod
znaku LZS, którzy zdobywali naj-
większe laury, reprezentując gminę
na zawodach rangi wojewódzkiej
i ogólnopolskiej. Organizacją kiero-
wali w gminie kolejno: Leon Wi-
watowski, Sylwester Maliszewski,
Antoni Rychlicki, Wiesław Kempa,
Marian Płotka, Jan Trofimowicz
jr i obecnie od 2011 roku Roman
Zielke.

Działalność Rady Gminnej i GZ
LZS była właściwie ściśle związana
przez te 40 lat z gminnym stadio-
nem. To dzięki determinacji spor-
towców spod znaku LZS oraz ówcze-
snej pani Naczelnik gminy Krysty-
ny Kołkowskiej w latach 1972–1974
obiekt wybudowano i stał się on
areną setek wydarzeń i zawodów
sportowych. Ten obiekt z bieżnią
lekkoatletyczną i boiskami do piłki
siatkowej i ręcznej był właściwie
jedynym tego typu obiektem w po-
wiecie. Dlatego oprócz piłki noż-
nej, gmina odnosiła sukcesy także
w innych dyscyplinach sportowych.
Członkowie Rady Gminnej Zrzesze-
nia LZS przez wiele lat cyklicznie
organizowali Mistrzostwa Gminy
w piłce siatkowej, piłce ręcznej,
kometce, tenisie stołowym, war-
cabach, szachach, lekkiej atletyce,
biegach przełajowych, podnoszeniu
ciężarka, strzelectwie. Przez lata
osiemdziesiąte na stadionie odby-
wały się m.in. półfinały i finały
wojewódzkich spartakiad i igrzysk
LZS. Cieszyliśmy się, że mamy

bieżnię jedyną w powiecie. Teraz
inni nas już wyprzedzili i mają
bieżnie tartanowe – miejmy na-
dzieję, że kiedyś taka powstanie
i w Trąbkach Wielkich. Były też
przed 40 laty plany budowy ba-
senu pływackiego przy obecnym
GOKSiR-ze. Już w połowie lat sie-
demdziesiątych działacze sportowi
widzieli też potrzebę budowy pełno-
wymiarowej hali sportowej, której
budowę rozpoczęto w połowie lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku i teraz w niej oprócz zajęć
wychowania fizycznego odbywają
się zawody sportowe różnej rangi.
Nie można zapomnieć o działal-
ności Gminnej Komisji Turystyki
Wiejskiej, która w latach 80-tych
ubiegłego wieku należała do czo-
łówki wojewódzkiej i krajowej LZS.
Gdy zabraknie lidera, kierownika,
prezesa, kogoś kto, potocznie mó-
wiąc „pociągnie wózek” pod nazwą
praca społeczna, to nawet w miej-
scowościach o bogatych tradycjach
sportowych, zaczyna zamierać duch
sportowy, a zamiast murawy na bo-
iskach wyrastają chaszcze, a rdza
pokrywa bramki, bądź inne urzą-
dzenia sportowe. I jak wiadomo nie
trzeba daleko szukać boisk, które
od kilku lat są zarośnięte.

W kolejnym punkcie spotkania
był czas na odznaczenia i wyróż-
nienia. Na wniosek Wojewody Po-
morskiego Ryszarda Stachurskie-
go, na podstawie art. 138 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz usta-
wy z dnia 16 października 1992 r.
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o orderach i odznaczeniach, posta-
nowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego z dnia 9 kwietnia 2013
roku za zasługi w działalności na
rzecz propagowania i rozwoju spor-
tu odznaczeni zostali: Złotym Krzy-
żem Zasługi: Danuta Maria Jan-
czak z Pszczółek, Wiesław Kempa
z Trąbek Wielkich, Sylwester Ma-
liszewski z Gołębiewka, Ryszard
Mazerski ze Sztumu, Edmund Szy-
mikowski z Lini. Srebrnym Krzy-
żem Zasługi: Piotr Klecha z Luzina,
Jerzy Andrzej Tkaczyk ze Starzyna,
Roman Zielke z Kleszczewa. Brą-
zowym Krzyżem Zasługi: Stefan
Dutko z Wiślinki, Tomasz Olgierd
Kempa z Trąbek Wielkich. Uroczy-
sta dekoracja odbędzie się w naj-
bliższym czasie na jednej z uro-
czystości wojewódzkich w Gdańsku
z udziałem wojewody i władz wo-
jewódzkich, które upoważnione są
do wręczenia odznaczeń prezydenc-
kich. Wszyscy wyróżnieni otrzymali
gromkie brawa od zebranych! Wie-
sław Szczodrowski i Jan Trofimo-
wicz senior nagrodzeni zostali od-
znakami Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w stopniu złotym „Za zasłu-
gi dla sportu”. Również i w tym wy-
padku uroczysta dekoracja odbędzie
się z udziałem władz wojewódzkich
w Gdańsku. Następnie Magdalena
Kołodziejczyk i Wiesław Szczodrow-
ski wręczyli najwyższe odznaczenia
w strukturach LZS – „Zasłużo-
ny Działacz LZS”. Uchwałą Rady
Głównej Zrzeszenia wyróżnieni zo-
stali: Jerzy Ptach z Czerniewa,
Jan Czerw, Irena Pydo, Marek Ra-
delski z Ełganowa, Jerzy Gębura

z Kaczek, Jerzy Osowski i Marian
Płotka z Sobowidza, Andrzej Karcz
i Andrzej Gralla z Trąbek Wielkich
oraz Piotr Pelowski z Granicznej
Wsi. Uchwałą Prezydium Pomor-
skiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku
Honorowe Odznaki LZS otrzymali,
w stopniu złotym: Longina Górno-
wicz z Domachowa, Karol Kusaj
z Ełganowa, Małgorzata Kujawska
i Sebastian Zielke z Kleszczewa,
Krzysztof Miszk z Rościszewa, Ze-
non Kulwikowski, Łukasz Balcer,
Czesław Ronowicz, Sławomir Na-
kielski, Zygmunt Bławat oraz Ma-
riusz Trochimiuk wszyscy z Trąbek
Wielkich. Odznakę w stopniu srebr-
nym otrzymali: Maciej Czerwiński
i Irena Kotula z Ełganowa, Dobro-
mił Kruk z Gołębiewa Wielkiego,
Jan Selka i Anita Zielke z Kleszcze-
wa oraz Wioleta Frydrych z Trą-
bek Wielkich. Oprócz odznak każdy
z wymienionych otrzymał medal
wybity z okazji 40-lecia GZ LZS,
który wręczył Roman Zielke. Na-
stępnie Prezes Pomorskiego ZPN-u
Radosław Michalski oraz Anna Mo-
ritz wręczyli wieloletnim piłkarzom
honorowe odznaki „Zasłużony dla
Pomorskiego ZPN” w stopniu zło-
tym, otrzymali je: Paweł Gąsiorow-
ski z Sobowidza, Leszek Grześlak,
Henryk Orlikowski, Andrzej i Da-
riusz Pelowscy z Ełganowa, An-
drzej Dończyk z Czerniewa oraz
Erwin Radziszewski z Gołębiew-
ka. Wszyscy otrzymali też medale
40-lecia. Wójt gminy Błażej Konkol
wręczył okazałe puchary w dowód
uznania za duży wkład w rozwój
sportu w minionym 40-leciu na te-
renie gminy Trąbki Wielkie. Wójt
wyróżnił: Sylwestra Maliszewskie-
go z Gołębiewka, Wiesława Kempę
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Uczestnicy jubileuszu LZS po Mszy św. w Ełganowie

Dalsza część uroczystości w trąbkowskim gimnazjum; na zdjęciu uhonorowani
działacze zasłużeni dla sportu w naszej gminie
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z Trąbek Wielkich, Jana Trofimo-
wicza z Ełganowa, Janinę Gliniec-
ką z Kleszczewa, Czesława Sebz-
dę z Czerniewa oraz Władysława
Mazurka z Sobowidza. Nieobecni:
Anna Michalska, Janina Bruździń-
ska z Kłodawy, Teresa Myszkier
z Czerniewa, Teresa Wawrynowicz
z Trąbek Wielkich, Elżbieta Koder-
ko z Mierzeszyna odbiorą nagrody
na uroczystej Sesji Rady Gminy.
Ponadto medale 40-lecia GZ LZS
otrzymali: Wojciech i Mariusz Pe-
lowscy, Alina Jaworska, Grażyna
Sroka, Ryszard Dubiela, Renata
Senger, Zenon Orlikowski i Marcin
Masa z Ełganowa, Ryszard Kamiń-
ski z Czerniewa, Wanda Czerw,
Kazimierz Arym, Kazimierz Gro-
chowalski, Marek Kotwa i Bene-
dykt Brandt z Gołębiewa Wielkie-
go, Marcin Neumuller, Kazimierz
Goczkowski, Patryk Sulewski, Ol-
ga Kempa-Żukowska, Maria i Dit-
ter Preuss, Waldemar Ossowski,
Stanisław Dziemiński, Anna An-
dreskowska, Karol Kozak, Dorota
Bąk, Mariusz Trochimiuk z Trąbek
Wielkich, Adam Pikula, Roman Po-
korski, Wiesław Piepiórka, Józef
Karnath z Sobowidza, Ryszard Bu-
dzyński z Warcza, Andrzej Kobylarz
z Domachowa. Medale wręczali Pre-
zes GZ LZS Roman Zielke i Z-ca
Tomasz Kempa.

Na zakończenie przygotowano
specjalne podziękowania oraz oko-
licznościowe medale dla hojnych
sponsorów wydania publikacji, któ-
rymi okazali się: wójt gminy Trąbki
Wielkie Błażej Konkol, wójt gminy
Linia Łukasz Jabłoński, POLHOZ
Szymankowo, Krzysztof Salewski

Be-Ma Gołębiewo Wielkie, Jan Dela
SKR Trąbki Wielkie, Jan Bujnow-
ski, Centrum Obsługi Pracodawców
– Marek Kolowski, Henryk Kinder
i Józef Ormańczyk – Firma Na-
wirem z Gdańska, Maciej Goczew-
ski z Pruszcza Gdańskiego, Nowa
Energia S.A. z Gdyni oraz Sławomir
Mielnik ze Straszyna – Cukiernia
Piekarnia. Dzięki wsparciu moż-
liwe stało się wydanie publikacji
oraz wzruszające spotkanie poko-
leń. Po dekoracjach przyszedł czas
na występ Męskiego Towarzystwa
Śpiewaczego „Gryf”, który żywioło-
wymi piosenkami sprzed lat podbił
serca publiczności. W międzycza-
sie na dużym telebimie oglądano
pokaz multimedialny – archiwalne
fotografie sportowe i filmy z zawo-
dów przygotowane przez Andrzeja
Grallę.

Na ręce Prezesa GZ LZS upo-
minki złożyli kolejno: przedstawi-
ciele Wojewody Pomorskiego, wójt
gminy Trąbki Wielkie, Przewod-
niczący Rady Sportu w starostwie
powiatowym w Pruszczu Gd. Stani-
sław Poniatowski. Gminne Zrzesze-
nie otrzymało także zbiorową Złotą
Honorową odznakę LZS przyzna-
ną przez Radę Główną Zrzeszenia,
którą wręczyła Członek Prezydium
Rady Krajowej Magdalena Koło-
dziejczak. Ciepłe słowa do obecnych
i byłych wieloletnich działaczy skie-
rowali m.in. red. Mirosław Begger
oraz harcmistrz Piotr Szubarczyk.

Na zakończenie wszyscy zebrali
się do pamiątkowej rodzinnej fo-
tografii. Po części oficjalnej cała
sportowa rodzina i goście zasiedli
do stołów, gdzie czekał już pyszny
obiad.

Jan Trofimowicz jr
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

20 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli Karolina Wieczorek z Rokit-
nicy i Jacek Jakubowski z Trąbek
Wielkich.

***
5 maja w naszym kościele chrzest
św. przyjęła Róża Konarzewska,
córka Natalii i Mateusza z Czernie-
wa.

***
15 maja po raz ósmy zorganizowa-
ny został pod patronatem Gdańskiej
Caritas Trąbkowski Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych. Na tere-
nie przed ołtarzem polowym odbył
się festyn rodzinny z udziałem pod-
opiecznych i pracowników Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego w Trąbkach Wielkich
oraz podobnych ośrodków z tere-
nu powiatu gdańskiego, grup dzieci
z przedszkola i szkół z terenu gminy
Trąbki Wielkie oraz gości: metropo-
lity Gdańskiego arcybiskupa Sławoja
Leszka Głodzia, Dyrektora Caritas
Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusza
Stecia, proboszcza parafii w Łęgowie
ks. Grzegorza Rafińskiego, ks. pra-
łata Edwarda Szymańskiego, Wójta
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-
kola, Lecha Wieczorkowskiego ze
Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim oraz dyrektora Szkoły
Podstawowej w Trąbkach Wielkich
Przemysława Sautycza. Po przywi-
taniu zebranych przez gospodarza
imprezy dyrektora OREW w Trąb-
kach Wielkich ks. Bolesława Anto-
niowa, głos zabrali ks. Janusz Steć
oraz wójt Błażej Konkol. W czę-
ści artystycznej zaprezentowali się

uczniowie z Zespołu Szkół Specjal-
nych w Warczu, dzieci z Przedszkola
w Trąbkach Wielkich, podopieczni
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowaw-
czego „Żuławski Słonecznik” z Giem-
lic, podopieczni Domu Pomocy Spo-
łecznej w Damaszce, uczniowie ze
szkół podstawowych w Trąbkach
Wielkich i Czerniewie oraz Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich. Za
oprawę muzyczną imprezy odpowie-
dzialny był ksiądz Zygmunt Słomski
z zespołem, którego wspomagał „BIG
BAND” z Domu Pomocy Społecznej
w Damaszce. Na uczestników festy-
nu czekały atrakcje, takie jak pokaz
wozu strażackiego, loteria fantowa,
malowanie twarzy czy bańki my-
dlane. Zorganizowano także liczne
gry i zabawy sportowe, a dla chęt-
nych nie zabrakło kiełbasek z grilla,
słodkich przekąsek i napojów.

***
18 maja w kościele w Trąbkach
Wielkich związek małżeński zawar-
li Gabriela Haracz z Rościszewa
i Łukasz Lorkowski z Trąbek Wiel-
kich.

***
Trwają rozgrywki piłkarskie sezonu
2012/2013:
� w grupie „Gdańsk I” ligi okręgo-

wej zespół Orzeł Trąbki Wielkie
po 10 kolejkach zajmuje 7 miejsce
z dorobkiem 35 punktów (9 zwy-
cięstw, 8 remisów i 8 porażek) przy
stosunku bramek 36 do 33;

� w grupie „Gdańsk II” klasy A ze-
spół Sokół Ełganowo po 8 kolej-
kach zajmuje 4 miejsce z dorob-
kiem 36 punktów (10 zwycięstw,
6 remisów i 2 porażki) przy sto-
sunku bramek 44 do 14.

Oprac. S. D.
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Nowo ochrzczona Róża Konarzewska z rodzicami i chrzestnymi

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
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Państwo Młodzi Karolina i Jacek Jakubowscy

Państwo Młodzi Gabriela i Łukasz Lorkowscy
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INTENCJE MSZY ŚW. – CZERWIEC 2013

1. a) Dziękczynna za otrzymane
łaski, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla rodziny
Kolbuszów z dziećmi oraz za
rodziny Lasów i Czerwińskich

b) Za śp. Szczepana
Goczkowskiego (22. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej rodziny

2. 700: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Czesławy Miecznikowskiej
w 70. urodziny

830, Czerniewo: Za śp. Helenę
Zawicką

1000: Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla nowożeńców
Karoliny i Jacka Jakubowskich

1115: Za śp. Eugeniusza Płazę

1800: Za śp. Aleksandra
Godlejewskiego, Marię
i Grzegorza Szymczaków oraz
zmarłych z tych rodzin

3. a) Za śp. Kazimierza
(17. rocznica śmierci), Romana
i Mariana Jankowskich

b) Za śp. Hildegardę i Jana
Karnatów

4. a) Za śp. Jana i Bertę Stefanów
oraz Norę Nowak

b) Za śp. Eugeniusza Płazę

5. Za śp. Zygmunta Preussa
(urodziny)

Czerniewo: Za śp. Magdalenę,
Józefa i Alfreda Karassków

6. a) Za śp. Genowefę i Jana
Szczepaniaków oraz Tomasza
Sławińskiego
b) Za śp. Lenona, Leokadię
i Jerzego Wolfów oraz
zmarłych z rodziny Kielasów

7. a) Za śp. Gertrudę, Franciszka
i Zygmunta Preussów
b) Za śp. Władysława (16. rocz-
nica śmierci) i Janinę Płaza

8. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Katarzyny i Krzysztofa
Nowaków w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Tomasza Romańczuka
(7. rocznica śmierci)

9. 700: Za śp. Grzegorza Ogórka
i zmarłych z tej rodziny
830, Czerniewo: Za śp. Eu-
geniusza Strongowskiego
(30. rocznica śmierci)
b) Za śp. Edmunda (12. rocznica
śmierci) i Gertrudę Krywald
oraz Piotra Blocka
1000: Za śp. Eugeniusza Płazę
1115: Za śp. Joannę i Stanisła-
wa Dymitruków oraz zmarłych
z rodziny Stachurskich
1800: Za śp. Elżbietę Zielke
(2. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny

10. a) W intencji Ojczyzny
b) Za śp. Tadeusza Dudka
(14. rocznica śmierci)
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11. a) Za śp. Stefanię i Władysława
Wróblewskich (urodziny)
b) Za śp. Eugeniusza Płazę

12. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Herty
Ulatowskiej w 88. urodziny
Czerniewo: Za śp. Marię
i Władysława Rodów

13. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Hil-
degardy Hensel w 70. urodziny
b) Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich
Poza parafią: Dziękczynna,
o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla ks. prałata Edwarda
Szymańskiego w 48. rocznicę
święceń kapłańskich (int.
nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św.)

14. a) Za śp. Antoniego
Terleckiego, Aleksandrę
Kucharczyk oraz Irenę Pater
b) Za śp. Henryka Błaszczyka

15. a) Za śp. Eugeniusza Płazę
b) Za śp. Mirosława Łosińskiego

16. 700: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Ewy
i Jana Selków w 23. rocznicę
sakramentu małżeństwa
830, Czerniewo: Za śp. Ger-
trudę Dończyk
1115: Za śp. Eugeniusza Płazę

17. a) Za śp. Eugeniusza Płazę
b) Za śp. Mirosława Łosińskiego

18. Dziękczynna i o Boże błogosła-
wieństwo dla Haliny i Piotra
Lewańczyków w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa

19. Za śp. Henryka Błaszczyka
Czerniewo: Za śp. Jolantę
Buczkowską

20. a) Za śp. Eugeniusza Płazę
b) Za śp. Mirosława Łosińskiego

21. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla ks. Krzysztofa
Sroki w 17. rocznicę święceń
kapłańskich
b) Za śp. Henryka Błaszczyka

22. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Sylwii
i Bogusława Szulców w 15. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
b) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Marii i Franciszka Preussów
w urodziny

23. 700: Za śp. Jana Kielasa
i Kazimierza Ogórka

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Kamili i Dariusza
Dończyków w 7. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Władysława i Wandę
Karnatów oraz zmarłych z tej
rodziny

1115: Za śp. Janinę i Witolda
Lorkowskich, Kazimierza
Stanolewicza oraz zmarłych
z rodziny Dusza

1800: Za śp. Zdzisława Balcera
i zmarłych z tej rodziny

24. a) Za śp. Genowefę i Jana
Godlewskich
b) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Jana
Kelera w imieniny
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25. a) Za śp. Eugeniusza Płazę

b) Za śp. Mirosława Łosińskiego

26. a) Za śp. Renatę Wiśniewską
oraz zmarłych z tej rodziny

Czerniewo: Za śp. Małgorzatę
i Pawła Fenskich oraz zmarłych
z rodzin Sulewskich i Fenskich

27. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Hanny
i Jacka Preussów w 21. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Celiny i Grze-
gorza Połtarzyckich w 10. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

28. Za śp. Eugeniusza Płazę

29. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Piotra
Pianowskiego w imieniny

b) Za śp. Dorotę Knapińską

30. 700: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Brunona Wenzel w 80. urodziny

830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Pawła Ziemanna
w 13. urodziny

b) Za zmarłych z rodziny
Krakowskich

1000: Za śp. Kazimierza, Marię
i Zygmunta Dubielów oraz
zmarłych z rodziny Józefiaków

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Józefa i Karoliny Brzózków
w urodziny

1800: Za śp. Eugeniusza Płazę
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 czerwca: Zuzanna Strzałkowska i Oliwia Gawryjołek

Rocznice sakramentu małżeństwa
16 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety (z d. Thiel) i Bartłomieja Nowaków
16 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anety (z d. Brejnak) i Grzegorza Pirchów
14 czerwca: 5 rocznica sakramentu małżeństwa

Wiesławy (z d. Rybickiej) i Arkadiusza Pietrzaków
21 czerwca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Sylwii (z d. Zarembskiej) i Bogusława Szulców
26 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Krzysztofa Łakomych
26 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty i Tomasza Preussów
18 czerwca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny (z d. Dończyk) i Piotra Lewańczyków
25 czerwca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Dariusza Raźniewskich

ODESZLI DO PANA

5 maja: w wieku 54 lat zmarł śp. Mirosław Łosiński z Trąbek Wielkich
5 maja: w wieku 63 lat zmarł śp. Edward Schimikowski z Trąbek Wielkich
10 maja: w wieku 57 lat zmarł śp. Henryk Błaszczyk z Trąbek Wielkich

20 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Anny Czerwińskiej-Tiborskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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