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Polskę szczególnie

umiłowałem, a jeżeli

posłuszna będzie woli

Mojej, wywyższę ją

w potędze i świętości.

Z niej wyjdzie iskra,

która przygotuje świat

na ostateczne przyjście

Moje.

Z „Dzienniczka”
Świętej Faustyny Kowalskiej

Niech się spełnia

zobowiązująca

obietnica Pana Jezusa,

że stąd ma wyjść iskra,

która przygotuje świat

na ostateczne Jego

przyjście.

Błogosławiony Jan Paweł II,
Łagiewniki 2002



ŻYCIORYS PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Karol Józef Wojtyła, tak bowiem
nazywał się Jan Paweł II, urodził
się 18 maja 1920 r. w Wadowi-
cach, niewielkim miasteczku nie-
opodal Krakowa, jako drugi syn
Emilii i Karola Wojtyłów. Został
ochrzczony w kościele parafialnym
20 czerwca 1920 r. przez ks. Fran-
ciszka Żaka, kapelana wojskowe-
go. Rodzice nadali imię Karolowi
na cześć ostatniego cesarza Austrii
bł. Karola Habsburga.

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie.
Jedynym źródłem utrzymania była
pensja ojca – wojskowego urzędnika
w Powiatowej Komendzie Uzupeł-
nień w stopniu porucznika. Ed-
mund – brat Karola – studiował

medycynę w Krakowie i został le-
karzem. Wojtyłowie mieli jeszcze
jedno dziecko – Olgę, która zmarła
zaraz po urodzeniu.

W dzieciństwie Karola nazywano
najczęściej zdrobnieniem imienia –
Lolek. Uważano go za chłopca uta-
lentowanego i wysportowanego.

13 kwietnia 1929 r. zmarła matka
Karola, a trzy lata później, w wieku
26 lat zmarł na szkarlatynę brat Ed-
mund. Chorobą zaraził się od swojej
pacjentki w szpitalu w Bielsku.

Od września 1930 r. Karol rozpo-
czął naukę w 8-letnim Państwowym
Gimnazjum Męskim im. Marcina
Jadowity w Wadowicach. Nie miał
żadnych problemów z nauką, już
w tym wieku według jego kateche-
tów wyróżniała go także ogromna
wiara.

14 maja 1938 r. Karol zakończył
naukę w gimnazjum otrzymując
świadectwo maturalne z oceną ce-
lującą, następnie wybrał studia po-
lonistyczne na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W lutym 1940 r. poznał osobę waż-
ną dla swego rozwoju duchownego
– był to Jan Tyranowski, który
prowadził dla młodzieży męskiej
koło wiedzy religijnej. Uczestniczą-
cy w nim Wojtyła po raz pierwszy
czytał pisma św. Jana od Krzyża.

18 lutego 1941 r. po długiej chorobie
zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943 r.
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jako reprezentant krakowskiej spo-
łeczności akademickiej udawał się
do Częstochowy, by odnowić śluby
jasnogórskie.

Wojna odebrała Karolowi możliwość
kontynuowania studiów, zaczął więc
pracować jako pracownik fizyczny
w zakładach chemicznych Solvay.
Początkowo w kamieniołomie w Za-
krzówku a potem w oczyszczalni
sody w Borku Fałęckim. W tym
okresie Karol związał się też z poli-
tyczno-wojskową katolicką organi-
zacją podziemną Unia, która starała
się między innymi ochraniać zagro-
żonych Żydów.

W 1942 r. postanowił studiować teo-
logię i wstąpił do tajnego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego
w Krakowie. W tym samym czasie
rozpoczął w konspiracji studia na
Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. W okresie od
kwietnia 1945 r. do sierpnia 1946 r.
Karol pracował na uczelni jako
asystent i prowadził seminaria z hi-
storii dogmatu.

13 października 1946 r. alumn
Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Krakowie Karol Woj-
tyła został subdiakonem, a tydzień
później diakonem. Już 1 listopada
1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha
wyświęcił Karola na księdza. 2 li-
stopada jako neoprezbiter odprawił
Mszę św. prymicyjną w krypcie św.
Leonarda w katedrze na Wawelu.

15 listopada Karol wraz z klery-
kiem Stanisławem Starowiejskim
poprzez Paryż wyjechał do Rzymu,

aby kontynuować studia na Pa-
pieskim Międzynarodowym Athe-
naeum Angelicum (obecnie Papieski
Uniwersytet św. Tomasza z Akwi-
nu) w Rzymie. Podczas studiów
zamieszkiwał w Kolegium Belgij-
skim, gdzie poznał wielu duchow-
nych z krajów frankofońskich oraz
USA. W 1948 r. ukończył studia
z dyplomem summa cum laude.

W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy
Karol został skierowany do pracy
w parafii Niegowić, gdzie spełniał
zadania wikarego i katechety.

W marcu 1949 r. został przeniesio-
ny do parafii św. Floriana w Kra-
kowie. Tam założył chór gregoriań-
ski, z którym wkrótce przygoto-
wał i odśpiewał Mszę „De Angelis”
(„O Aniołach”). Swoich chórzystów
zaraził pasją i miłością do gór –
razem przewędrowali Gorce, Biesz-
czady i Beskidy. Organizowali tak-
że spływy kajakowe na Mazurach.
W Krakowie otrzymał też tytuł dok-
tora teologii (uzyskał go w 1957 r.).
W roku 1956 objął katedrę etyki Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. W 1958 r. Karol Wojtyła został
mianowany biskupem tytularnym
Umbrii, a także biskupem pomoc-
niczym Krakowa. Konsekracji bi-
skupiej ks. Karola Wojtyły dokonał
28 września 1958 r. w katedrze
na Wawelu metropolita krakowski
i lwowski, arcybiskup Eugeniusz
Baziak. Współkonsekratorami byli
biskup Franciszek Jop i Bolesław
Kominek. Wtedy też powstały jego
najgłośniejsze prace, które przynio-
sły mu sławę wśród teologów – „Mi-
łość i odpowiedzialność” (1960) oraz
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„Osoba i czyn” (1969). W 1962 r. zo-
stał krajowym duszpasterzem śro-
dowisk twórczych i inteligencji. Na
okres biskupstwa Karola przypadły
także obrady Soboru Watykańskie-
go II, w których aktywnie uczestni-
czył.

Jako biskup przyjął, zgodnie z oby-
czajem, hasło przewodnie swej po-
sługi „Totus Tuus„ (łac. „Cały
Twój”), kierował je do Matki Chry-
stusa.

30 grudnia 1963 r. Karol Wojty-
ła został mianowany arcybiskupem
metropolitą krakowskim. Podczas
konsystorza 26 czerwca 1967 r.
został nominowany kardynałem.
29 czerwca 1967 r. otrzymał w ka-
plicy Sykstyńskiej od papieża Paw-
ła VI czerwony biret, a jego kościo-
łem tytularnym stał się kościół św.
Cezarego Męczennika na Palatynie.

W 1965 r. otworzył proces beatyfika-
cyjny siostry Faustyny Kowalskiej.

Na zwołanym po śmierci Jana Paw-
ła I konklawe w roku 1978 Wojtyła
został wybrany na papieża i przy-
brał imię Jana Pawła II. Wynik
wyboru ogłoszono 16 października
o godz. 16:16.

Jan Paweł II był pierwszym papie-
żem z Polski, jak również pierw-
szym po 455 latach biskupem Rzy-
mu, nie będącym Włochem. Wybór
na głowę Kościoła osoby z kraju so-
cjalistycznego wpłynął znacząco na
wydarzenia w Europie wschodniej
i Azji w latach 80. XX w.

Osobistym sekretarzem Jana Pawła
II przez cały pontyfikat był arcybi-
skup Stanisław Dziwisz.

Podczas jego pontyfikatu ponad 300
milionów ludzi przeszło na katoli-
cyzm.

Pontyfikat Jana Pawła II był drugi
co do długości w dziejach Kościoła.
Najdłużej – 32 lata – sprawował
swój urząd Pius IX (nie licząc
pontyfikatu Piotra – pierwszego
następcy Jezusa).

Podczas wszystkich pielgrzymek
przebył ponad 1,6 miliona kilome-
trów, co odpowiada 40-krotnemu
okrążeniu ziemi wokół równika
i czterokrotnej odległości między
ziemią a księżycem. Jan Paweł II
odbył 102 pielgrzymki zagraniczne
podczas których odwiedził 135 kra-
jów i 142 podróże na terenie Włoch,
podczas których wygłosił 898 prze-
mówień. Z 334 istniejących rzym-
skich parafii, odwiedził 301. Jego
celem było dotarcie do wszystkich
parafii, zabrakło niewiele.

Papież Jan Paweł II mianował 232
kardynałów (w tym 9 Polaków),
beatyfikował 1318 błogosławionych
(w tym 154 Polaków) i kanonizował
478 świętych.

Ojciec Święty napisał 14 encyklik,
14 adhortacji, 11 konstytucji oraz
43 listy apostolskie.

Papież chętnie spotykał się z mło-
dymi ludźmi i poświęcał im dużo
uwagi. Na spotkanie w Rzymie
31 marca 1985 r., który ONZ ogłosi-
ło Międzynarodowym Rokiem Mło-
dzieży napisał list apostolski na
temat roli młodości jako okresu
szczególnego kształtowania drogi
życia, a 20 grudnia zapoczątkował
tradycję Światowych Dni Młodzieży.
Odtąd co roku przygotowywał orę-
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dzie skierowane do młodych, które
stawało się tematem tego między-
narodowego spotkania, organizowa-
nego w różnych miejscach świata
(np. w 1991 r. w Częstochowie).

Jan Paweł II od początku lat 90.
cierpiał na postępującą chorobę Par-
kinsona. Mimo licznych spekulacji
i sugestii ustąpienia z funkcji, które
nasilały się w mediach zwłaszcza
podczas kolejnych pobytów papieża
w szpitalu, pełnił ją aż do śmier-
ci. Nagłe pogorszenie stanu zdro-
wia papieża rozpoczęło się 1 lutego
2005 r. Przez ostatnie dwa miesiące
życia Jan Paweł II wiele dni spędził
w szpitalu i nie udzielał się publicz-
nie. Przeszedł grypę i zabieg trache-
otomii, wykonany z powodu niewy-
dolności oddechowej. W czwartek
31 marca wystąpiły u Ojca Świę-
tego silne dreszcze ze wzrostem
temperatury ciała do 39,6◦C. Był
to początek wstrząsu septyczne-
go połączonego z zapaścią serco-
wo-naczyniową. Uszanowano wolę
papieża, który chciał pozostać w do-
mu. Podczas Mszy przy jego łożu,
którą Jan Paweł II koncelebrował
z przymkniętymi oczyma, kardynał
Marian Jaworski udzielił mu sakra-
mentu namaszczenia. 2 kwietnia
o godz. 7.30 papież zaczął tra-
cić przytomność, a o godz. 19.00
wszedł w stan śpiączki. Monitor
wykazał postępujący zanik funkcji
życiowych. O godz. 21.37 osobisty
papieski lekarz Renato Buzzonetti
stwierdził śmierć Jana Pawła II.
Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł
2 kwietnia 2005 r. po zakończeniu
Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą

sobotę miesiąca i wigilię Święta
Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu
swojego pontyfikatu. W ciągu ostat-
nich dwóch dni życia towarzyszyli
mu nieustannie wierni z całego
świata.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się
w piątek 8 kwietnia 2005r, w któ-
rym uczestniczyło na placu św. Pio-
tra ok. 300 tys. wiernych oraz 200
prezydentów i premierów, a także
przedstawiciele wszystkich wyznań
świata, w tym duchowni islam-
scy i żydowscy. Po zakończeniu
nabożeństwa żałobnego, w asyście
tylko duchownych z najbliższego
otoczenia, papież został pochowany
w podziemiach bazyliki św. Piotra,
w krypcie Jana XXIII, beatyfikowa-
nego w 2000 r.

13 maja 2005 r. papież Benedykt
XVI (następca Jana Pawła II) ze-
zwolił na natychmiastowe rozpo-
częcie procesu beatyfikacyjnego Ja-
na Pawła II, udzielając dyspensy
od pięcioletniego okresu oczekiwa-
nia od śmierci kandydata, jaki jest
wymagany przez prawo kanonicz-
ne. Formalny proces rozpoczął się
28 czerwca 2005 r., kiedy zaprzysię-
żeni zostali członkowie trybunału
beatyfikacyjnego. Postulatorem zo-
stał polski ksiądz Sławomir Oder.
2 kwietnia 2007 r. zakończyła się
faza diecezjalna procesu i wszystkie
akta zostały przekazane do waty-
kańskiej Kongregacji ds. kanoniza-
cyjnych.

Na podstawie dokumentu ze strony
www.pelplin.ksm.org.pl
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
od 12 do 16 kwietnia 2014 r.

Rekolekcje poprowadzi ojciec Aaron Kubas OFM

Sobota, 12 kwietnia – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną w Trąbkach Wielkich – poświęcenie

książeczek do nabożeństwa dzieciom pierwszokomunijnym

Niedziela, 13 kwietnia
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

10.00 Msza św. z nauką dla dzieci w Trąbkach Wielkich
11.15 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
12.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Ełganowie
15.00 Droga krzyżowa ulicami parafii; po powrocie – „Gorzkie żale”
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich; po Mszy

św. nauka stanowa dla ojców i matek
19.30 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

w Trąbkach Wielkich

Poniedziałek, 14 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych

w Trąbkach Wielkich
9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum

w Trąbkach Wielkich
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej

i przedszkolaków oraz Msza św. w Trąbkach Wielkich
16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Ełganowie
17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian w Trąbkach

Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

w Trąbkach Wielkich

Wtorek, 15 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych

w Trąbkach Wielkich
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9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum
w Trąbkach Wielkich

11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
i przedszkolaków oraz Msza św. w Trąbkach Wielkich

16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Ełganowie
17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian w Trąbkach

Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

w Trąbkach Wielkich

Środa, 16 kwietnia – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30; na
wszystkich Mszach św. błogosławieństwo z odpustem zupełnym;
proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
8.00 Spowiedź św. dzieci ze szkoły z Czerniewa w Trąbkach Wielkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum oraz Msza św. w Trąbkach

Wielkich
11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej

z Trąbek Wielkich
13.00 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św. dla dorosłych w Czerniewie
15.00 Spowiedź św. w Ełganowie; Msza św. dla dorosłych w Ełganowie
16.30 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i zakończenie rekolekcji św.

w Trąbkach Wielkich

Wielki Czwartek, 17 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej,
godz. 18.00
Wielki Piątek, 18 kwietnia – nabożeństwo z Adoracją Krzyża,
godz. 18.00
Wielka Sobota, 19 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej z Mszą św.
i procesją rezurekcyjną, godz. 22.00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym –
godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; we wioskach – Czerniewo, godz. 10.00;
Kleszczewo, w Klubie Rolnika, godz. 9.30; Kleszczewo Górne, u p. Jana
Kuli, godz. 10.00
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2014

6 kwietnia: 5. Niedziela
Wielkiego Postu

Ez 37,12–14
Rz 8,8–11
J 11,1–45

13 kwietnia: 6. Niedziela
Wielkiego Postu Niedziela
Palmowa

w czasie procesji z palmami:
Mt 21,1–11

w czasie Mszy św.:
Iz 50,4–7
Flp 2,6–11
Mt 26,14–27,66

17 kwietnia: Wielki Czwartek

Święte Triduum Paschalne
Msza Wieczerzy Pańskiej
Wj 12,1–8.11–14
1 Kor 11,23–26
J 13,1–15

18 kwietnia: Wielki Piątek

Kościół powstrzymuje się od spra-
wowania ofiary Mszy św.
Liturgia Męki Pańskiej
Iz 52,13–53,12

Hbr 4,14–16; 5,7–9
J 18,1–19,42;

19 kwietnia: Wielka Sobota

Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Rdz 1,1–2,2
Rdz 22,1–18
Wj 14,15–15,1
Iz 54,4a.5–14
Iz 55,1–11
Ba 3,9–15.32–4,4
Ez 36,16–17a.18–28
Rz 6,3–11
Mt 28,1–10

20 kwietnia: Niedziela
Wielkanocna
Zmartwychwstania Pańskiego

Msza w dzień
Dz 10,34a.37–43
Kol 3,1–4 lub 1 Kor 5,6b–8
J 20,1–9

27 kwietnia: Druga Niedziela
Wielkanocna czyli Miłosierdzia
Bożego

Dz 2,42–47
1 P 1,3–9
J 20,19–31

INFORMACJE PARAFIALNE

Trwa 9-tygodniowa Nowenna so-
botnia dla dzieci przygotowujących
się do Pierwszej Komunii Świętej
i ich rodziców. Zaczęła się nie-

ciekawie. Już w drugim tygodniu
Nowenny było nieobecnych 19 dzie-
ci z 36 przygotowujących się, czyli
ponad połowa! Ale już w paździer-
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niku ubiegłego roku rodzice pytali
mnie o termin przyjęcia. Dlacze-
go? Bo trzeba zamówić restaurację.
(Myśmy mieli przyjęcie w domu.
Po obiedzie było pasienie krów.)
Ważny jest strój (dobrze, że przed
laty udało mi się go ujednolicić,
bo byłaby rewia mody na uroczy-
stości pierwszokomunijnej). Ważne,
kto będzie grał na organach. Oczy-
wiście najważniejsze są prezenty.
Ale duchowe przygotowanie, No-
wenna w celu pogłębienia wiary
i obudzenia tęsknoty za przyjęciem
Pana Jezusa po raz pierwszy do
serca, nie ma znaczenia. I po co
nam ksiądz tym głowę zawraca?!
Oto troska o religijne wychowanie,
czy raczej wychowanie bez Boga.
Miejsce Chrystusa w sercu niektó-
rzy rodzice zepchnęli na sam koniec.
Przeżywam to bardzo boleśnie.

***
W środę, 2 kwietnia przypada 9 rocz-
nica śmierci bł. Jana Pawła II.

***
W sobotę, 5 kwietnia o godz. 11.00
w Kłodawie ks. abp Tadeusz Goc-
łowski udzieli sakramentu bierzmo-
wania.

***
W sobotę, 12 kwietnia o godz. 18.00
podczas Nowenny dzieciom pierw-
szokomunijnym zostaną poświęco-
ne książeczki do nabożeństwa. Tego
dnia rozpoczną się też rekolekcje
święte w naszej parafii, które popro-
wadzi o. Aaron Kubas, franciszka-
nin ze Smoleńska na Białorusi. Re-
kolekcjami św. zostaną objęte rów-
nież dzieci ze szkół podstawowych

w Trąbkach Wielkich i Czerniewie
oraz młodzież gimnazjalna. Nauki
rekolekcyjne będą wygłaszane też
w kościele rektorskim w Ełganowie.

Rekolekcje mają na celu pogłębienie
naszej stygnącej wiary i przygoto-
wanie do spowiedzi świętej wiel-
kanocnej. Zobowiązuje nas do niej
trzecie przykazanie kościelne. Pro-
szę potraktować udział w rekolek-
cjach świętych i spowiedzi świętej
jako obowiązek sumienia. Wiel-
ka Środa tradycyjnie będzie dniem
spowiedzi świętej. Tak zaplanujmy
sobie czas, by z niej w tym dniu
skorzystać. Przy okazji warto też
przypomnieć, że do dobrej spowie-
dzi trzeba spełnić pięć warunków.

1. Rachunek sumienia – przypo-
mnienie grzechów popełnionych od
ostatniej spowiedzi.

2. Żal za grzechy – przeprosze-
nie Pana Jezusa za swoje grzechy
i zaniedbania dobra.

3. Mocne postanowienie poprawy
– jeśli nie chcę się poprawić, to
spowiedź jest nieważna i święto-
kradzka.

4. Szczera spowiedź – trzeba wyznać
wszystkie grzechy, a przy ciężkich
podać ich liczbę.

5. Zadośćuczynienie – polega na
wypełnieniu zadanej pokuty i na-
prawieniu wyrządzonego zła. Na
przykład ukradzioną rzecz trzeba
zwrócić, trzeba pojednać się z bliź-
nimi.

***
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W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia
będą rozprowadzane palmy wyko-
nane przez członków parafialnej
Caritas. Ich poświęcenie z procesją
będzie podczas sumy o godz. 11.15.

W Niedzielę Palmową o godzinie
15.00, czyli godzinie Miłosierdzia,
zostanie odprawiona Droga krzy-
żowa ulicami wioski od kościo-
ła do kaplicy Miłosierdzia Bożego
przy ul. Ełganowskiej. Do udzia-
łu w tym nabożeństwie zapraszam
wszystkich parafian.

***
W Wielki Czwartek, 17 kwietnia
rozpoczyna się Triduum Paschalne
(trzy dni święte). O godz. 10.00
w Katedrze Oliwskiej odbędzie się
uroczysta Msza św. krzyżma pod
przewodnictwem ks. abpa Sławoja
Leszka Głodzia, metropolity gdań-
skiego z udziałem kapłanów z całej
archidiecezji. Kapłani dokonują od-
nowienia przyrzeczeń kapłańskich
składanych w dniu święceń. Na tej
Mszy św. ks. abp poświęca ole-
je święte służące do namaszcza-
nia przy chrzcie, podczas bierzmo-
wania, w udzielaniu sakramentu
kapłaństwa oraz do namaszczania
chorych i konających.

O godz. 18.00 rozpoczyna się uroczy-
sta Msza św. na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy i ustanowienia sakra-
mentu Eucharystii. Po zakończeniu
Mszy św. Najświętszy Sakrament
będzie przeniesiony do tzw. Ciem-
nicy i rozpocznie się Jego adoracja.

***

W Wielki Piątek, 18 kwietnia obo-
wiązuje ścisły post. W tym dniu nie
odprawia się Mszy św. O godz. 18.00
rozpocznie się nabożeństwo Męki
Pańskiej z Adoracją Krzyża i udzie-
leniem Komunii św. Najświętszy
Sakrament będzie przeniesiony do
Grobu Pańskiego, po czym odśpie-
wamy Gorzkie Żale i rozpocznie się
adoracja przy Grobie. Tradycyjnie
proszę panów strażaków o pełnie-
nie warty honorowej przy Grobie
po przeniesieniu tam Najświętszego
Sakramentu i w Wielką Sobotę, co
najmniej godzinę przed uroczystymi
ceremoniami, a więc od godz. 21.00.
Proszę też straż o honorową opra-
wę Procesji Rezurekcyjnej w Wielką
Noc.

***
W Wielką Sobotę, 19 kwietnia odby-
wać się będzie poświęcenie pokar-
mów na stół wielkanocny. W Czer-
niewie w kościele o godz. 10.00.
W Kleszczewie w Klubie Rolnika
o godz. 9.30 i u p. Jana Kuli
o godz. 10.00. W kościele parafial-
nym w Trąbkach Wielkich o godz.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Przy ołtarzu będzie umieszczony
kosz, do którego będzie można skła-
dać dary dla podopiecznych Caritas.

W Wielką Sobotę trwa całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu od godz. 9.00 do 22.00. Ko-
rzystajmy z nawiedzenia kościoła,
poślijmy dzieci na wyznaczone dla
nich godziny modlitwy. Zatrzymaj-
my się dłużej przed Najświętszym
Sakramentem na modlitwie po po-
święceniu pokarmów.
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Uroczystości Wigilii Paschalnej roz-
poczną się o godz. 22.00 Liturgią
Światła, po niej nastąpi rozbudo-
wana Liturgia Słowa z dziewięcio-
ma czytaniami, Liturgia Chrzcielna
z poświęceniem wody chrzcielnej,
Liturgia Eucharystyczna i Komu-
nia Święta oraz na zakończenie
Procesja Rezurekcyjna.

***
W Niedzielę Wielkanocną Msze św.
w kościele parafialnym odbywać się
będą tak jak w każdą niedzielę
o godz. 7.00, 10.00, 11.15, i 18.00.
W Czerniewie planowana jest Msza
św. rezurekcyjna z procesją.

***
W Drugą Niedzielę Wielkanocną ob-
chodzimy Święto Miłosierdzia Boże-
go. W tym dniu w Rzymie odbędzie
się kanonizacja błogosławionego pa-
pieża Jana Pawła II Wielkiego. Jest
to też dzień odpustu w kościele pw.
Miłosierdzia Bożego w Czerniewie.
Uroczysta suma odpustowa odbę-
dzie się w Godzinie Miłosierdzia
o 15.00. We Mszy św. wyrazimy
wdzięczność Bogu za dar wynie-
sienia do grona świętych wielkiego
rodaka papieża Jana Pawła II.

Wspólnie z wójtem i przewodniczą-
cym Rady Gminy zapraszamy na
tę odpustowo-papieską uroczystość
delegacje szkół naszej gminy ze
sztandarami i zniczami, delegacje
urzędów i zakładów pracy oraz całą
wspólnotę parafialną. Proszę ser-
decznie panów strażaków o posługę
porządkową i wartę honorową.

***

W poniedziałek, 28 kwietnia przypa-
da uroczystość św. Wojciecha, głów-
nego Patrona Polski i naszej archi-
diecezji gdańskiej.

***
W poniedziałek, 17 marca został
przekazany do gruntownej konser-
wacji nasz bardzo zniszczony balda-
chim pochodzący z XVII w., będący
zabytkiem klasy pierwszej i na jego
renowację potrzebne jest pozwole-
nie konserwatora zabytków. Odno-
wienia baldachimu podjęła się pani
konserwator artysta plastyk mgr Jo-
lanta Pabiś-Gagis z Gdańska. Koszt
renowacji wynosi 6600 zł. Oprócz
zbiórki zorganizowanej w 3. nie-
dzielę Wielkiego Postu, serdecznie
proszę o złożenie ofiary na ten
cel w niedzielę, 6 kwietnia. Mam
nadzieję, że baldachim zostanie od-
nowiony do Wielkanocy.

***
Dobiega końca praca nad projek-
tem Domu Ulgi w Cierpieniu im.
św. Ojca Pio. 4 marca wspólnie
z wójtem gminy i ks. rektorem Bo-
lesławem Antoniowem przedstawi-
liśmy ks. arcybiskupowi metropoli-
cie gdańskiemu projekt koncepcyjny
z prośbą o jego błogosławieństwo.
Od maja za pośrednictwem kwe-
starzy będę prosił o comiesięczną
ofiarę na ten cel, aby parafianie choć
w małym procencie pokryli koszty
najpierw projektu, a potem budowy.

13 marca została też zarejestrowa-
na w sądzie Fundacja Domu Ulgi
w Cierpieniu, która poda swoje kon-
to, na które będzie można wpłacać
„dziesięcinę”.

ks. E. Szymański
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WIERZĘ W JEDNEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA (3)

Liczebnik „jeden” oznacza tu
przede wszystkim „jedyność”, wy-
łączność Chrystusowego panowa-
nia. Jako chrześcijanin wyznaję
więc, że tylko On jest Panem, tylko
On jest podstawą i celem – moim,
naszym, całej rzeczywistości. Tylko
w Nim objawia się w pełni to, do
czego przeznaczony jest człowiek

i świat w swym najgłębszym powo-
łaniu, to znaczy sam Bóg i życie we
wspólnocie z Nim. Tylko z Jezusem
Chrystusem i tylko przez Jego moc
jest osiągalne życie wieczne i zba-
wienie. „Tylko Tyś jest Panem”
– śpiewamy w eucharystycznym
hymnie Gloria – „gdyż nie dano lu-
dziom pod niebem żadnego innego
imienia, w którym moglibyśmy być
zbawieni” (Dz 4,12).

„Jednego” – to również wyraz wia-
ry Kościoła w wewnątrzosobową
jedność Jezusa Chrystusa. Złożony
z dwóch natur jest „Jeden i ten
sam”. Zjednoczone natury istnie-
ją w nierozdzielnej osobie tak, że
Jezus Chrystus jest Kimś jednym.

W Jezusie Chrystusie, naszym Pa-
nu, zespalają się ze sobą niebo i zie-
mia, duch i ciało, Bóg i człowiek.
W Nim jednoczy się cała rzeczywi-
stość bytu. Najdobitniej i przepięk-
nie została ukazana owa jedność
w dwoistości w słynnym fragmen-
cie Listu do Efezjan autorstwa św.
Ignacego Antiocheńskiego (+ 110 r.
po Chr.):

JEDEN
jest tylko lekarz

cielesny a zarazem i duchowy
zrodzony i niezrodzony

istniejący w ciele Bóg
w śmierci Żywot prawdziwy
z Maryi i z Boga

najpierw cierpieniu podległy a potem niecierpiętliwy
Jezus Chrystus, Nasz Pan
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Zastosowanie życiowe

Na koniec – „wierzę w”. „Jeśli usta-
mi swoimi wyznasz i w sercu swoim
uwierzysz” – powiada św. Paweł.
„Wierzę w” to nie tylko: „uzna-
ję za prawdę, że...”, czyli wymiar
czystego intelektu. To – również,
a może przede wszystkim – wymiar
egzystencji, konkretu mojego życia.

Wierzę, czyli całe swoje życie, to
wszystko, co mnie stanowi, za-
wierzam Bogu. Moją przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość, moje
tęsknoty i nadzieje, moje plany
i decyzje, moje bóle i radości, cały
proces „układania” swojego życia.
To źródło i sens mnie samego. Mo-
je „wierzę” jest pryzmatem, przez
który oglądam, oceniam, warto-
ściuję: siebie, innych, cały świat.

Jeśli chcemy poprawnie zrozumieć,
co znaczy „wierzyć”, musimy się-
gnąć do Biblii. Według świadectwa
Pisma świętego „wierzyć” to nie
tylko „uznawać coś za prawdziwe”
ale „zaufać”. Podkreślmy: też, ale
nie tylko.

Stary Testament dla określenia
wiary używa najczęściej hebraj-
skiego słowa aman. Oznacza ono
w pierwszym rzędzie tyle co być zu-
pełnie pewnym, bezpiecznym, god-
nym zaufania. Nasze liturgiczne
„Amen” to echo owego biblijnego
słowa. Wierzyć w jednego Pana Je-
zusa Chrystusa – to mówić Mu
„Amen”, to umacniać i ugrunto-
wywać się w Nim, wrastać swoim
życiem, w Jego Osobę i Słowo,

uznać Go za jedyną rację i jedyny
sens życia. Innymi słowy wierzyć
– to przyjąć Jezusa Chrystusa ja-
ko swego jedynego Pana i być Mu
posłusznym.

Fakt, że można i da się tak wierzyć,
jest łaską i zbawieniem, ponieważ
w tak rozumianej wierze człowiek
znajduje oparcie i cel, treść i speł-
nienie – i w ten sposób wyzbywa
się poczucia bezcelowości, bezsen-
sowności i porażającej pustki swego
życia.

W tej wierze może ze spokojem
zaakceptować siebie, bo został za-
akceptowany przez Boga. Został
przecież przyjęty i przeznaczony
na Syna Bożego, aby mógł współ-
uczestniczyć w naturze i Osobie
Jedynego Syna Bożego. Taka jest
istota Ewangelii – Dobrej Nowiny.

„Imię Jezus znajduje się w centrum
modlitwy chrześcijańskiej. Wszyst-
kie modlitwy liturgiczne kończą
się formułą: «Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa».

Punktem kulminacyjnym modlitwy
«Zdrowaś Maryjo» są słowa: «i bło-
gosławiony owoc żywota Twojego,
Jezus». Wschodnia modlitwa serca,
nazywana «modlitwą Jezusową»,
mówi: „Panie, Jezu Chryste, Sy-
nu Boga żywego, zmiłuj się nade
mną, grzesznikiem”. Wielu chrze-
ścijan umiera, jak św. Joanna d’Arc,
z imieniem «Jezus» na ustach”
(KKK 435).

Opr. ks. Adam Kroll
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BLIŻEJ BIBLII
OSTATNIA WIECZERZA

Chleb, który Jezus bierze w rę-
ce, aby go przemienić we wła-
sne Ciało, jest chlebem wziętym
ze stołu, zrobionym z takiej sa-
mej mąki i takimi samymi rękami,
jak wykonane zostało wiele setek
chlebów. Żyjąc w świecie, który po-
ważnie uświadomił sobie znaczenie
ludzkiej pracy, chętnie widzimy, że
Eucharystia uświęca równocześnie
dary natury i ludzką pracę. Jeżeli
chcemy, by ta myśl nabrała pełnego
znaczenia i stała się ona rzeczy-
wiście natchnieniem dla działalno-
ści chrześcijańskiej, potrzeba do-
kładniej określić związek zachodzą-
cy między chlebem a Eucharystią,
między pracą człowieka a czynem
ofiarnym Chrystusa.

O chlebie, który rozdaje uczniom,
Chrystus może powiedzieć: „To jest
Ciało moje”. Wierzymy, że jest
wszechmocny i może przemienić
we własne Ciało wszystko, cokol-
wiek na ziemi istnieje. Ponieważ
jednak wybrał chleb i udzielił mu

pierwszeństwa przed wszystkim in-
nym, powinniśmy ten dar przyjąć
z prostotą i wdzięcznością. Na pod-
stawie tego, że Jezus często mówił
o chlebie, który jemy, że nakarmił
nim tłumy, i że konsekracji eucha-
rystycznej dokonał w szczególnych
okolicznościach – mamy prawo zro-
zumieć, jakimi celami przy tym
wyborze się kierował, oczywiście
w takim stopniu, w jakim On sam
nam to objawia.

Znamienny jest sposób, w jakim
Jezus podkreśla podobieństwo za-
chodzące między chlebem, który
rozdaje, a ciałem, które ma wy-
dać. Chleb staje się Jego Ciałem
dlatego, że ono samo jest już pokar-
mem. „Moje Ciało jest prawdziwie
pokarmem” – oznajmił Jezus w sy-
nagodze w Kafarnaum (J 6,55).
Pokarm przecież składa się jedno-
cześnie z czegoś substancjalnego,
bogatego w ożywcze energie, oraz
z czegoś przyswajalnego, co pozwa-
la się wziąć i wchłonąć. W rzeczy-
wistości Jezus jest tak całkowicie
oddany ludziom, że mogą Go oni
całego wchłonąć: Jego czas, Jego
siły, Jego honor, Jego życie. Je-
zus niczego dla siebie nie zostawił.
Godzina, w której konsekruje ten
chleb, jest tą godziną, w której chce
ludziom pokazać, że oddał się im
nie dla zabawy. Tak jak chleb na-
leży do nich całkowicie, podobnie
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jak z chlebem, tak z Nim bę-
dą mogli robić, co im się podoba.
W chwili jednak, gdy będą przeko-
nani, że Go unicestwili, stanie się
coś przeciwnego: wyzwolą wszyst-
kie moce zgromadzone w Nim od
samego momentu Wcielenia. Każ-
de Jego słowo, każdy czyn, każde
uderzenie serca i każde poruszenie
ducha – były zawsze do tego stopnia
wolne od jakiegokolwiek egoistycz-
nego wykrzywienia, tak pełne Bożej
wielkoduszności i tak przekazujące
Jego wszechmoc, że dla każdego
człowieka i dla całej ludzkości stały
się niewyczerpanym źródłem siły
i światła, „chlebem żywym”. Ta
Boża moc, objawiająca się w czasie
Jego ziemskiego życia, w potędze
Jego słowa i czynów, podległa by-
ła jeszcze ograniczeniom ludzkiej
natury i ludzkiego działania. Od-
działywała bowiem przez zetknięcie
się i tylko na najbliżej znajdującą się
przestrzeń, w zasięgu ograniczonej
czynności. Stosowała też zwyczaj-
ne sposoby oddziaływania. Żeby ta
moc mogła teraz dosięgnąć i na-
karmić całą ludzkość, śmierć musi
rozerwać te bariery, żeby ziarno
wrzucone w ziemię mogło zerwać
osłony, które je zamykały i trzymały
w odosobnieniu. Kiedy zatem Jezus
wyczerpał wszystko, kiedy oddał to
wszystko, czym sam jest, staje się
rzeczywiście chlebem dla tych, któ-
rzy w Niego wierzą. Pożywieniem
zawsze dostępnym, życiem swojego
Kościoła.

Otóż wszystkie moce, które Jezus
zostawił nam w ten sposób i które

po wchłonięciu stają się naszym
życiem, przeszły przez ziemię. Jego
miłość jest wprawdzie Boska, zba-
wić nas jednak może dopiero wtedy,
gdy stanie się ludzką, gdy przejdzie
przez Jego ludzkie serce, przez Jego
trwogę, pot, trud. Całą ludzką ciele-
sność, przemienianą niestrudzenie
w miłość, wziął Jezus z ziemi i jej
pokarmów. Przecież chleb, który
bierze On ze stołu podczas Ostat-
niej Wieczerzy, żeby go jednym
słowem przemienić we własne Cia-
ło, jest tym samym, który spożywa
przez trzydzieści lat i we własne
Ciało przemienia. Każdy człowiek
w chwili spożywania pokarmu mo-
że powiedzieć o sobie: „to stanie
się moim ciałem”, ponieważ rze-
czywiście za chwilę przekształci on
tę obcą substancję we własne ciało.
Oczywiście, Jezus czynił coś innego,
ale to, co czyni, nie jest bez związku
z pożywieniem, które do tej pory
przyjmował. Kiedy ciało własne i to
wszystko, czym jest, daje uczniom
na pokarm aż do końca wieków,
daje także chleb, którym karmił
się przez trzydzieści lat, i którym
ludzkość karmić się będzie do koń-
ca świata – chleb mogący stać się
Jego Ciałem w Jego Kościele. Czyż
w chwili, gdy Jego śmiertelne Ciało
ma obumrzeć, żeby stać się za-
wiązkiem Jego Ciała Mistycznego,
którym jest Kościół, można się dzi-
wić, że chleb, który Jezus spożywał,
może wszędzie, gdziekolwiek zosta-
nie nad nim powtórzona wypowiedź
Zbawiciela, stać się Jego własnym
Ciałem przemienionym w chwale?

Jacques Guillet SJ
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PORTRETY BIBLII

SAMARYTANKA

Studnia ma dziś trzydzieści pięć
metrów głębokości i znajduje się
w krypcie bazyliki, której budo-
wa nigdy nie została ukończona.
Pod koniec XIX wieku prawosławny
grecki patriarcha Jerozolimy zamie-
rzał wznieść dookoła studni wielki
kościół, podobnie jak w przeszłości
uczynili krzyżowcy. Jednak pierw-
sza wojna światowa wstrzymała
prace, a z pierwotnego zamierze-
nia pozostały jedynie mury obwo-
dowe. Mówimy o „studni Jakuba”,
jak nazywa ją Ewangelia św. Jana,
albo o „studni Samarytanki”, jak
nazywają ją pielgrzymi.

O Samarytance wiemy jedynie to, co
opowiedział nam ewangelista Jan.
Było gorące popołudnie. Ona przy-
szła ze wsi Sychar (dzisiaj Tel Ba-
lata) i spotkała przy studni Jezusa
siedzącego na ziemi, zmęczonego
i spragnionego. Pięciu mężów, a te-
raz mężczyzna, z którym żyje bez
ślubu... dość skomplikowana sytu-
acja osobista uczyniła z tej kobiety
osobę otwartą i szczerą. Szybko

więc nawiązała kontakt z Jezusem,
bez oporów i rezerwy, jaką społecz-
ność patriarchalna na starożytnym
Bliskim Wschodzie zalecała w sto-
sunkach między kobietami a męż-
czyznami. Jezus również nie prze-
jawiał tego typu nakazanej rezerwy,
pozwalając, by kobiety-uczniowie za
Nim podążały, w czym przekraczał
zwyczaje żydowskich nauczycieli.

Samarytanka była nie tylko kobietą
o burzliwej przeszłości. Wiemy, że
w Samarii istniała wspólnota po-
tomków asyryjskich kolonistów za-
wierających małżeństwa z Żydami,
którzy zajęli te tereny po zniszcze-
niu okazałego miasta Samarii przez
wojska króla asyryjskiego Sargo-
na II w 721 roku przed Chrystusem.
Wspólnota ta dotrwała w niewielkiej
liczbie do dzisiejszych czasów w mie-
ście Nablus, znanym z krwawych
walk prowadzonych w tym stuleciu
między Żydami a Palestyńczykami.

Kobieta była więc „obca” w sen-
sie etnicznym i religijnym do tego
stopnia, że sama okazała zdziwie-
nie, że Jezus ją wypytuje – „Żydzi
bowiem i Samarytanie unikają się
nawzajem”, jak zauważa św. Jan
(J 4,9). Największą obelgą, jaką ob-
rzucili Jezusa jego przeciwnicy, były
właśnie słowa: „Czyż niesłusznie
mówimy, że jesteś Samarytaninem
i że jesteś opętany przez złego du-
cha?” (J 8,48). Widzimy zatem, jak
„oburzające” było zachowanie Je-
zusa, który nie tylko nie zawahał
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się długo i poważnie rozmawiać
z Samarytanką (rozdział 4. należy
dokładnie przemyśleć), lecz póź-
niej uczynił jeszcze z Samarytanina
symbol do naśladowania, w słynnej
przypowieści z Ewangelii św. Łuka-
sza (Łk 10,30–37).

Rezultat spotkania przy studni jest
znany: kobieta, nie zważając na
swoje pragnienie, zostawiła dzban
i pobiegła do wsi, burząc jej oriental-
ny spokój i ogłaszając dość dziwną,

lecz szczerą nowinę: „Pójdźcie, zo-
baczcie człowieka, który mi powie-
dział wszystko, co uczyniłam: Czyż
On nie jest Mesjaszem?” (J 4,29).
Później Samarytanka już nigdy wię-
cej się nie pojawi, lecz to spotkanie,
które odmieniło jej życie, sprawiło,
że wciąż żyje, przez wieki i jest
nam również współczesnym bardzo
bliska.

Gianfranco Ravasi

ZMARTWYCHWSTAJĄCA MIŁOŚĆ

Zmartwychwstanie w ostateczny
sposób odsłania tajemnicę Jezusa
Chrystusa. Przeszedł On przez zie-
mię, będąc podobnym do nas we
wszystkim, oprócz grzechu. Każde-
mu spotkanemu człowiekowi oka-
zywał miłość i udzielał pomocy,
dostosowanej do jego konkretnej
sytuacji: uzdrawiał, umacniał, prze-
baczał, ukazywał całą prawdę o czło-
wieku, o jego życiu, godności, po-
wołaniu. I czynił to z całą miłością.
Wszystko po to, byśmy mogli żyć
w sprawiedliwości, miłości i pokoju,
aby nasza radość była pełna.

Nic więc dziwnego, że tłumy lu-
dzi szukały Jezusa, że podążały za
Nim nawet na pustynię, że słu-
chały Go z nadzieją i zdumieniem.
Wielu przemieniało zupełnie swoje
życie. Niektórzy zostawili dosłow-
nie wszystko i poszli za Nim. Zaczęli
dostrzegać znaki, zauważyli, iż nie
był On tylko człowiekiem.

Nie każdemu jednak podobały się
słowa i czyny Jezusa, bo On niepo-
koił tych, którzy byli twardego serca
i którzy nie kierowali się miłością.
Łamał ich schematy myślenia oraz
przekonanie o własnej doskonało-
ści. Demaskował powierzchowność
osądów i obłudę. Był dla nich niewy-
godny. Zaczęli więc szukać sposobu,
aby Go zgładzić i w końcu przy-
bili Go do krzyża. Gdyby historia
Jezusa zakończyła się na Golgo-
cie, to byłby On jeszcze jednym
męczennikiem w historii ludzkości.
Niewątpliwie największym, najbar-
dziej niezwykłym i zmuszającym
do głębokiej refleksji, ale tylko mę-
czennikiem. Lecz po raz pierwszy
w historii ludzkości ktoś, kto oddał
życie, by zło zwyciężać dobrem, po-
trafił odzyskać swe życie na nowo.
Śmierć Jezusa na krzyżu nie była
gestem heroicznego buntu wobec
zła i grzechu, ale dobrowolnym da-
rem miłości, która wszystko przeba-
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cza, wszystko przetrzyma, wszystko
zwycięża.

Spotykając Zmartwychwstałego,
uczniowie – dotąd zastraszeni i wąt-
piący – upewnili się, że można zabić
ludzkie ciało, ale nie można zabić
miłości. Do niej należy nie tyl-
ko eschatologiczna przyszłość, ale
także teraźniejszość. Jednocześnie
upewnili się, że Jezus tak ukochał
każdego z nas, iż dobrowolnie oddał
swe życie. Ma On moc, by złożyć
je za nas w ofierze i ma moc,
by je odzyskać. Spotkanie z Jezu-
sem – Zmartwychwstałą Miłością,
przemieniło apostołów i całe po-
kolenia chrześcijan w heroicznych
świadków ich Pana i Boga.

Człowiek nie może być szczęśliwym
bez miłości czy wbrew miłości. Nie
może być szczęśliwym bez Boga,
który jest Miłością (por. 1 J 4,8).
Boża miłość w człowieku jest jed-
nak ciągle zagrożona: grzechem,
słabością, zniechęceniem, doznaną
krzywdą, utratą nadziei. W miarę
jak miłość słabnie czy przymiera,
życie – zamiast być źródłem rado-
ści i nadziei – staje się stopniowo
koszmarem i nieznośnym ciężarem.
Żyjąc bez miłości czy przeciw mi-
łości, człowiek zaczyna patrzeć na

siebie i na otaczający go świat z ro-
snącym niepokojem, nieufnością,
nienawiścią, buntem, niezrozumie-
niem. Przeżywa lęk, rozgoryczenie,
rozpacz, poczucie bezradności i bez-
sensu.

Wielkanoc to znak nadziei i wezwa-
nie do tego, by zagrożona w nas
miłość mogła zmartwychwstawać.
Tajemnica pustego grobu Jezusa
staje się ostatecznym znakiem i po-
twierdzeniem, że prawdziwa mi-
łość wszystko zwycięża: nie tylko
śmierć, ale także jej źródło: egoizm,
grzech, wszelkie słabości i znie-
wolenia. Chrześcijanin to człowiek,
który tak mocno i tak ufnie złączył
swe życie z Chrystusem, że może
w nim zmartwychwstawać miłość.
Droga do Zmartwychwstania miło-
ści w naszym życiu prowadzi przez
pojednanie.

Pojednanie z Bogiem jest podsta-
wą. Pojednanie rozumiane głęboko.
Nie chodzi tu jedynie o uznanie wła-
snych grzechów, o szczery żal i trud
poprawy. Prawdziwe pojednanie to
sytuacja, w której z głębi serca mó-
wię: Ty, Boże, masz rację. Mia-
łem wiele wątpliwości. Czasem się
buntowałem. Nieraz pobłądziłem,
zadawałem ból sobie i innym. Łu-
dziłem się, że lepiej i nowocześniej
jest posłuchać ludzkich opinii albo
mojego ciała czy własnych emocji.
Teraz już wiem: Twoje przykazania
są słuszne. Odtąd będę kierował się
Twoją Ewangelią i przykazaniami
nie ze strachu czy przymusu, ale
z radości, bo Twoje Słowa ukazu-
ją mi ścieżkę życia. Odtąd ufam
już bardziej Tobie niż sobie same-
mu, jak dziecko, które nie rozumie
niektórych decyzji kochających go
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rodziców, ale już się upewniło, że
także wtedy warto im zaufać.

Zmartwychwstawanie miłości w nas
wymaga także pojednania z sa-
mym sobą. To właśnie pojednanie
z samym sobą często okazuje się
najtrudniejszym zadaniem. Ozna-
cza ono przebaczenie sobie błędów
z przeszłości. Nie po to jednak,
aby tolerować własne grzechy czy
słabości, ale po to, by nie dać się
nimi przytłoczyć, żeby nie pozostać
na zawsze w grobie własnej historii
czy nienawiści do samego siebie,
jak uczynił to Judasz. Zapominanie
o własnych grzechach sprawia, że
ciągle do nich wracamy. Z kolei
myślenie tylko o nich sprawia, że
nie mamy siły i nadziei na zmianę
życia. Zdarza się, że Pan Bóg i lu-
dzie nam już przebaczyli, a my nie
potrafimy przebaczyć samym sobie,
by dać sobie szansę na nowe życie.
A tymczasem chrześcijaństwo wy-
maga miłosiernej miłości do każde-
go bliźniego: do nieprzyjaciela, do
grzesznego, słabego, odrzuconego,
nawet wtedy, gdy takim bliźnim...
jestem ja sam!

Zmartwychwstawanie w nas Bożej
miłości wymaga wreszcie pojedna-
nia z drugim człowiekiem. Jest
on równie niedoskonały i grzesz-
ny, jak my sami. Czasami zadaje
nam ból i wyrządza krzywdę. Czę-
sto jednak nie czyni tego ze złej
woli, lecz – podobnie jak my –
jest nieświadomy tego, co czyni al-
bo ulega słabości. Chrystus wzywa
nas, byśmy przebaczali bliźnim za-
wsze i własnym życiem potwierdza,

że zło można zwyciężyć jedynie do-
brem, miłosierną miłością. Mamy
oczywiście prawo bronić się przed
krzywdą. Czynił to także Jezus.
Mamy też prawo mówić bliźniemu
bolesną prawdę o jego postępowa-
niu, lecz pod jednym warunkiem,
że będziemy to czynili z miłości i z
miłością.

Przy końcu życia będziemy sądzeni
z miłości (por. Mt 25,31–46). Ludzie
po lewicy, a więc ci odrzuceni, nie są
potępieni dlatego, że uczynili wiele
zła, ale dlatego, że nie kochali. Z ko-
lei o ludziach po prawicy, a więc
o wchodzących do nieba, Chrystus
nie mówi, iż byli zupełnie bez
grzechu. Mimo własnych słabości
nauczyli się jednak kochać głod-
nych, potrzebujących, potępianych,
słabych, wątpiących, a więc tych,
od których nie mogli spodziewać
się zapłaty. Kochali zatem miłością
bezinteresowną i bezwarunkową,
kochali Bożą miłością. Jeśli zacznie
w nas zmartwychwstawać taka wła-
śnie miłość, to wszystko stanie się
inne i nowe. Wprawdzie życie na-
dal będzie niosło ze sobą podobne
trudności i próby, ale my sami
będziemy już zupełni inni, bo bę-
dziemy kierować się miłością, która
jest cierpliwa, nie szuka poklasku,
nie pamięta złego, wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim
pokłada nadzieję, wszystko prze-
trzyma (por. 1 Kor 13,4–7). Wielka-
noc jest w sercach tych ludzi, w tych
rodzinach i wspólnotach, w których
zmartwychwstaje taka miłość.

Ks. Marek Dziewiecki
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, obchodzonego
corocznie 1 marca jako święto pań-
stwowe, 28 lutego br. na murze
kościoła parafialnego w Trąbkach
Wielkich odsłonięto i poświęcono ta-
blicę pamiątkową. W uroczystości
uczestniczyli wójt Błażej Konkol,
przewodniczący Rady Gminy Józef
Sroka, grupa radnych, delegacje ze
szkół oraz nasi księża. Odsłonięcie
tablicy poprzedziła Msza św. w ko-
ściele. Po uroczystości przy kościele,
w bibliotece gminnej odbyła się pre-
lekcja z okazji tego święta, w której
uczestniczył redaktor Piotr Szubar-
czyk. W celu przybliżenia czytelni-
kom idei tego święta, przytaczamy
początek preambuły ustawy ustana-
wiającej to święto: „W hołdzie Żołnie-
rzom Wyklętym – bohaterom anty-
komunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego, walcząc o prawo do
samostanowienia i urzeczywistnie-
nia dążeń demokratycznych społe-
czeństwa polskiego, z bronią w ręku,
jak i w inny sposób, przeciwstawili
się sowieckiej agresji i narzuconemu
siłą reżimowi komunistycznemu...”.

Z Wikipedii (http://pl.wikipedia.org):
Żołnierze Wyklęci (także: Żołnierze
Niezłomni). Polskie powojenne pod-
ziemie niepodległościowe i antyko-
munistyczne – antykomunistyczny,
niepodległościowy ruch partyzancki,
stawiający opór sowietyzacji Polski
i podporządkowaniu jej ZSRR, toczą-
cy walkę ze służbami bezpieczeństwa

ZSRR i podporządkowanymi im służ-
bami w Polsce.

Większość organizacji zbrojnych pod-
ziemia antykomunistycznego upadła
na skutek braku reakcji mocarstw
zachodnich na sfałszowanie przez
PPR wyborów do Sejmu Ustawodaw-
czego w styczniu 1947 i powyborczej
amnestii, po której podziemie liczyło
nie więcej niż dwa tysiące osób.

Uczestnicy ruchu partyzanckiego
określani są jako „żołnierze wy-
klęci”, „żołnierze drugiej konspira-
cji” czy jako „żołnierze niezłom-
ni”. W czasach PRL ogół jednostek
antykomunistycznych określany był
jako reakcyjne podziemie. Określe-
nie „żołnierze wyklęci” powstało
w 1993 r. Użyto go pierwszy raz w ty-
tule wystawy „Żołnierze Wyklęci –
antykomunistyczne podziemie zbroj-
ne po 1944 r.”, zorganizowanej przez
Ligę Republikańską na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Termin „żołnierze
wyklęci” upowszechnił Jerzy Ślaski,
publikując książkę o takim tytule.

W walkach podziemia z władzą zgi-
nęło około 15 tys. ludzi, w tym około
7 tys. członków podziemia.

***
W marcu w naszej parafii ponownie
nastąpiła zmiana organisty. Od po-
łowy grudnia 2013 r. organistą był
Bartłomiej Żelazny z Pruszcza Gdań-
skiego. Od niedzieli 16 marca orga-
nistką jest Gabriela Lorkowska
z Rościszewa.

Oprac. S. D.
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Tablica pamiątkowa na murze kościoła w Trąbkach Wielkich, fot. A. Markowski

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym, fot. A. Markowski
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CitizenGO – 30 SEKUND NA MÓJ GŁOS
NIC O NAS BEZ NAS

Zmiany obyczajowe i kulturowe są
dzisiaj niejednokrotnie wymusza-
ne międzynarodowym ustawodaw-
stwem, którego zapisy próbuje się
później włączyć do systemu prawne-
go poszczególnych państw.

Szczególnie środowiska LGBT (ru-
chy i organizacje skupiające aktywi-
stów homoseksualnych) wiele razy
próbują przemycać np. w ustawo-
dawstwie unijnym swoje ideologicz-
ne rozwiązania funkcjonujące już
w innych tzw. liberalnych demokra-
cjach do systemu prawnego pozo-
stałych państw członkowskich. Żeby
temu zapobiec należy dać swój głos
sprzeciwu w sprawach na które się
nie zgadzamy, a które planuje się za-
łatwić ponad naszymi głowami i za
nasze pieniądze.

CitizenGO pilnuje zmian
w prawie

CitizenGO to międzynarodowa spo-
łeczność aktywnych obywateli, która
ma na celu wspieranie udziału spo-
łeczeństwa w polityce. Ten udział
jest zapewniony przez możliwość
szybkiego wysłania gotowej petycji
w różnych sprawach do instytucji
międzynarodowych, których działa-
nia legislacyjne mają prędzej czy
później wpływ na nasze krajowe
ustawodawstwo.

Polski oddział CitizenGO kierowany
przez Magdalenę Korzekwę przygo-
towuje polskojęzyczne wersje petycji.
Petycja np. hiszpańska w sprawie za-
blokowania jakiejś zmiany w prawie

unijnym jest w swojej treści tłuma-
czona na język polski przez nasz
krajowy oddział i w ten sposób prze-
syłana do odpowiednich instytucji.

Jak to działa?

Przykład z ostatnich dni. W środę
12 marca br. Parlament Europejski
głosował nad rezolucją w sprawie
ułatwienia swobody przepływu pra-
cowników. Efektem jej przyjęcia było
powstanie wiążącej dla Polski dyrek-
tywy UE.

Swoboda przepływu pracowników
jest jednym z filarów UE. Jednak
lobby LGBT chciało ją wykorzystać,
by zmusić kraje chroniące naturalne
małżeństwo do uznania m.in. mał-
żeństw homoseksualnych poprzez
nakazanie „uznawania dokumentów
stanu cywilnego” wydanych w innym
kraju UE i stwierdzających małżeń-
stwo, adopcję dziecka lub zmianę
płci. Każde państwo członkowskie
musiałoby więc uznać za małżeń-
stwo parę homoseksualistów, którzy
dokument taki uzyskają np. w Hisz-
panii lub Anglii, zaś odmowa adopcji
takiemu „małżeństwu” byłaby ak-
tem dyskryminacji.

W rezolucji tej Parlament Europej-
ski miał przedstawić swoje poprawki
do projektu dyrektywy, która miała
być wiążąca prawnie dla wszystkich
państw członkowskich. Projekt tej
rezolucji, którą promowała posłanka
Edit Bauer, zawierał 63 popraw-
ki, które miały być głosowane na
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posiedzeniu Plenarnym Parlamentu
Europejskiego.

Proponowany projekt rezolucji le-
gislacyjnej Parlamentu UE w po-
prawce 5 mówił: Państwa członkow-
skie powinny zapewnić wzajemne
uznawanie różnego rodzaju zareje-
strowanych związków partnerskich
oraz praw z nich wynikających, aby
uniknąć dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną lub osobiste
wybory migrujących pracowników.
Państwa członkowskie powinny także
zapewnić przestrzeganie praw osób
adoptujących dzieci, tak by mogły
one przemieszczać się do innego pań-
stwa członkowskiego w celu podjęcia
pracy.

Taki projekt jest sprzeczny z po-
rządkiem prawnym UE, który wy-
raźnie stwierdza, że polityka swo-
bodnego przepływu pracowników nie
ma wpływu na sposób rozumienia
małżeństwa lub dopuszczalność in-
stytucjonalizowania związków poza-
małżeńskich. Parlament Europejski
zamierzał teraz przez głosowanie
znieść tę zasadę!

Co więcej, w raporcie Edit Bauer,
mówiąc o unikaniu dyskryminacji ze
względu na osobiste wybory, dążyło
się do legalizacji tzw. „dobrowolnej
prostytucji” (w wielu krajach prosty-
tutki są uznawane za „pracowników
seksualnych”) w ramach swobodne-
go przepływu pracowników, co musi
prowadzić do legalizacji stręczyciel-
stwa.

Ustawa dotycząca swobodnego prze-
pływu pracowników w UE miała stać
się okazją do przemycenia ideologii
LGBT (szeroko rozumiana homo-
-ideologia).

Przeciwko takim zapisom w pra-
wie unijnym polska społeczność
CitizenGO wsparła ogólną liczbę
35 666 wysłanych petycji, które to
głosy pomogły w odrzuceniu kontro-
wersyjnego projektu.

Nic o nas bez nas

Europosłowie, komisarze ONZ itp.
wysocy urzędnicy międzynarodo-
wych instytucji muszą słyszeć głos
obywateli. A że na co dzień obywatel
jest bardzo zajęty swoją pracą, wy-
chowaniem dzieci i wieloma innymi
sprawami, to potrzebna jest szyb-
ka i wygodna forma oddania swego
głosu w danej sprawie. Zapewniają
to petycje przygotowane przez Citi-
zenGO. Po pierwszym zagłosowaniu
w jakiejś petycji stajemy się adresa-
tami newslettera z CitizenGO i na
bieżąco są wysyłane do nas gotowe
petycje co do których, jeśli tylko się
zgadzamy wystarczy je zatwierdzić
jednym kliknięciem i nasz głos jest
przesłany do Parlamentu Europej-
skiego, ONZ czy innych instytucji.
Trwa to nie dłużej, niż 30 sekund.

Wszystko po to, żeby wielka po-
nadnarodowa polityka nie stała się
totalnie bezosobowa, by nowych roz-
wiązań w ustawodawstwie nie prze-
prowadzano bez naszej wiedzy i bez
naszego głosu.

Petycje CitizenGO z ostatnich
tygodni

� Rodzina przeszkodą? – petycja
w sprawie odrzucenia raportu
C. Zuber (55 154 głosów sprzeci-
wu z CitizenGO).
PE odrzucił Raport Cristiny Zu-
ber, który forsował nieznaną pra-
wu międzynarodowemu konstruk-
cję „prawa do aborcji”, przez co
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stygmatyzował państwa (w tym
Polskę), które chronią życie ludz-
kie w prenatalnej fazie jego rozwo-
ju. Promował on również wdraża-
nie polityki gender mainstreaming
od wczesnego dzieciństwa w szko-
łach publicznych, co spotkało się
już z gwałtownym sprzeciwem spo-
łeczeństwa polskiego. Jednocze-
śnie ingerował w wyłączne kompe-
tencje państw członkowskich w za-
kresie prawa rodzinnego, forsując
postulaty lobby LGBT.

� Polsko – stój za życiem!
Petycja do min. R. Sikorskiego
i amb. R. Sarkowicza (repre-
zentanci Polski przy ONZ) (18 083
głosów sprzeciwu z CitizenGO).
Trwają właśnie ważne negocjacje
w ONZ w Nowym Jorku dotyczą-
ce planu rozwojowego Organizacji
po 2015 r. Polscy Delegaci również
uczestniczą w tych ważnych ne-
gocjacjach w ramach prac Komisji
ds. Statusu Kobiet. Istnieje szan-
sa na wykreślenie aborcji z celów
ONZ. Potrzeba do tego stanowcze-
go głosu Polski. Do tej pory polscy
reprezentanci nie wykazywali jed-
nak inicjatywy, aby cele ONZ były
wolne od proaborcyjnych zapisów
lub chociażby zgodne z polskim
prawem i wolą zdecydowanej więk-
szości społeczeństwa.

Poprośmy o działanie za życiem
Stałego Przedstawiciela Polski przy
ONZ w Nowym Jorku, Ryszarda Sar-
kowicza oraz o odpowiednie dyspo-
zycje Ministra Spraw Zagranicznych
Radosława Sikorskiego.

W negocjacjach uczestniczy również
przedstawiciel CitizenGO, Gregory
Mertz, który śledzi sytuację i poin-
formował nas, że stanowisko Polski

może mieć w negocjacjach decydują-
ce znaczenie

Ty również możesz być autorem
petycji
W tym rozwiązaniu nie stajemy
się bezosobowymi „zatwierdzacza-
mi” petycji. Jeśli uznamy jakąś
sprawę za wartą zabiegów w po-
staci wysłania swojej własnej petycji,
to możemy to zrobić i przyczynić
się własną osobą, że coś zmienimy
w naszym świecie. Oczywiście pety-
cja musi być merytorycznie uzasad-
niona i kierująca się dobrem ogółu
społeczności.

Oni to robią za nas i w naszym
imieniu
Ktoś musi się tym zajmować profe-
sjonalnie na co dzień, bo my sami nie
mamy na to czasu. CitizenGO robi to
profesjonalnie i z pełnym zaangażo-
waniem. Robi to za nas i w naszym
imieniu. W imieniu nas, którzy nie
mamy czasu, w przeciwieństwie do
działaczy LGBT, którzy wolni od obo-
wiązków rodzicielskich mają mnó-
stwo czasu i energii na wymyślanie
kolejnych projektów ustaw mających
zmniejszyć ich rzekome prześlado-
wanie. Ich silne lobby w różnych
instytucjach prawa międzynarodo-
wego musi znajdować zorganizowa-
ny sprzeciw ludzi nie zgadzających
się na takie rozwiązania.
Dlatego CitizenGO i ludzi tam pracu-
jących warto wesprzeć jakimś małym
datkiem, żeby ktoś mógł to w naszym
imieniu robić nie kosztem własnej
pracy i życia rodzinnego.
Więcej można się dowiedzieć na stro-
nie: CitizenGO.org.pl
(w artykule wykorzystałem również
materiały ze strony CitizenGO:
CitizenGO.org.pl)

Jacek Brzózka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2014

1. Za śp. Jana Łaszewskiego
(urodziny)

2. Za śp. Henryka Porębskiego
i zmarłych rodziców

Czerniewo: Za śp. Andrzeja
Szutę

3. a) Za śp. Jarosława i Ryszarda
Kruków

b) Za śp. Józefa Bachusza oraz
zmarłych z tej rodziny

4. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Jacka
i Marysi Brzózków w urodziny
(int. żony i mamy)

5. a) Za śp. Stanisława Nowaka
i zmarłych jego rodziców oraz
Franciszka Pelowskiego

5. b) Za śp. Renatę Wiśniewską

6. 700: Za śp. Jana Zalewskiego
(1. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: a) Za śp. Hu-
berta Blokusa (8. rocznica
śmierci) oraz zmarłych z rodzin
Blokusów i Zulewskich

b) Za śp. Piotra Cieszyńskiego
(14. rocznica śmierci)

1000: Za śp. Kazimierza Sta-
nolewicza i zmarłych z rodzin
Stanolewiczów i Selków

1115: Za śp. Gerarda, Helenę,
Pawła i Karola Lewandowskich

1800: Za śp. Bogdana (15. rocz-
nica śmierci) i Stefanię Ołen-
czyn oraz Kazimierę Skalską

7. Za śp. Gerarda Sławnego
(2. rocznica śmierci)

8. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Agnieszki
i Daniela Rogalskich w 7. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
oraz o Boże błogosławieństwo
dla ich dzieci, Leny i Jana

9. Za śp. Andrzeja Szutę

10. Za śp. Andrzeja Szutę

12. Rozpoczęcie rekolekcji
parafialnych

Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Juliusza,
Rozalii i Adasia Ossowskich
i ich rodziców

13. 830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Matyjaszkojciów
i Latochów

1000: Za śp. Monikę (7. rocznica
śmierci) i Kazimierza Bugów

1115: Za śp. Martę, Bernarda,
Alfonsa i Jadwigę Lefańczyków

14. 1800: Za śp. Eugeniusza Płazę
(1. rocznica śmierci)

15. a) Za śp. Jadwigę (15. rocznica
śmierci) i Pawła (28. rocznica
śmierci) Garczyńskich

b) Za zmarłych rodziców
i rodzeństwo z rodzin Papisów,
Madejów i Mickiewiczów

16. Za śp. Andrzeja Szutę

Czerniewo: Za śp. Józefa Smo-
larczyka i o Boże błogosławień-
stwo dla rodziny Wrońskich
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17. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Amelki
Jankowskiej w 6. urodziny

b) Za śp. Eckharda i Tomasza
Sławińskich

19. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Justyny
i Andrzeja Mejerów w 15. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

20. Rezurekcja w Czerniewie:
Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Wioletty
i Tomasza Ludwikowskich
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa

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

1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Karoliny i Jacka Jakubowskich
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1115: Za śp. Jana Kielasa
(6. rocznica śmierci)

1500: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Jadwigi i Ryszarda Reimusów
w 50. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1800: Za śp. Zygmunta
Majewskiego

21. 700: Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa

830, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Danuty
i Piotra Zulewskich w 5. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Jerzego Kowalczyka
oraz zmarłych z rodzin Kowal-
czyków, Cesarczyków i Reszke

1115: Za śp. Kazimierza,
Wiesława i Grzegorza Ogórków

22. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Wiesławy i To-
masza Laskowskich w 8. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
oraz o szczęśliwe rozwiązanie

b) Za śp. Józefa Grzelaka
(6. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Grzelaków
i Lisiaków

23. Za śp. Jana i Franciszkę
Klebów oraz zmarłych z rodzin
obojga stron

Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk

24. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Piotra Homy w 18. urodziny

b) Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich

25. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Ireny
i Jerzego Ptachów w 27. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Jana Zulewskiego
(urodziny)

26. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Anny
i Jana Fedaków w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Alfonsa Jakubowskie-
go (18. rocznica śmierci)
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27. 700: O zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Zofii Siecińskiej

1000: Za śp. Romana Walczew-
skiego (33. rocznica śmierci)
i Władysława Szepietowskiego
(24. rocznica śmierci)

1115: Za śp. Józefa Tkaczyka
i zmarłych jego rodziców

1500, Czerniewo:
a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Gertrudy Kowalczyk
w 85. urodziny

b) Za śp. Zygmunta (1. rocznica
śmierci) i Gertrudę Bykowskich

1800: Za śp. Jana, Krystynę
i Piotra Hościłów

28. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Urszuli Kelpin w 91. urodziny

b) Za śp. Stanisławę (5. rocznica
śmierci) i Edwarda Ciećków

29. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Macieja Stankiewicza
w 18. urodziny

b) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Joanny i Jana Reców
w 14. rocznicę sakramentu
małżeństwa

30. Za śp. Andrzeja Szutę

Czerniewo: Rozpoczęcie
Mszy św. gregoriańskiej za
śp. Alojzego Ptacha
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ROCZNICE
7 kwietnia: pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi Marta Mokrosińska

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Kingi (z d. Kisickiej) i Andrzeja Jacykowskich
20 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Karoliny (z d. Wieczorek) i Jacka Jakubowskich
12 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Ziach) i Jarosława Formelów
25 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki (z d. Baranowskiej) i Radosława Gryniów
24 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Brembor) i Adriana Tarnowskich
16 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Marleny (z d. Frost) i Jarosława Filanów
16 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Lidii (z d. Szymczyk) i Piotra Niemczyków
16 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty (z d. Jurkowskiej) i Tomasza Ludwikowskich
23 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony (z d. Szulc) i Jana Waśkiewiczów
23 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli (z d. Zulewskiej) i Leona Bremborów
23 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny (z d. Kusz) i Grzegorza Grzębskich
30 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji (z d. Szczepkowskiej) i Henryka Błaszkiewiczów
15 kwietnia: 25. roczn. sakramentu małżeństwa Anny i Jana Fedaków
22 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony (z d. Matuszkiewicz) i Adama Szarmachów
28 kwietnia: 30. roczn. sakramentu małżeństwa Jolanty i Grzeegorza Kadelskich
28 kwietnia: 30. roczn. sakramentu małżeństwa Zofii i Dariusza Wohlert
28 kwietnia: 40. roczn. sakramentu małżeństwa Haliny i Jana Iwanowiczów

6 kwietnia: 50. roczn. sakramentu małżeństwa Jadwigi i Ryszarda Reimusów

Odeszli do Pana
6 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Zalewskiego
14 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Eugeniusza Płazy
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


