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„O Matko ludzi
i ludów, Ty, która
znasz „wszystkie

ich cierpienia i na-
dzieje”, Ty, która
czujesz po macie-
rzyńsku wszystkie

zmagania pomiędzy
dobrem a złem, po-
między światłością
i ciemnością, jakie
wstrząsają współ-
czesnym światem
– przyjmij nasze

wołanie skierowane
w Duchu Świętym
wprost do Twojego
Serca i ogarnij mi-
łością Matki i Słu-

żebnicy ten nasz
ludzki świat, który

Ci zawierzamy
i poświęcamy...”

św. Jan Paweł II



MARYJO KRÓLOWO POLSKI
Jestem przy Tobie

Najpiękniejszy miesiąc roku Ko-
ściół poświęca szczególnej czci Mat-
ki Bożej i naszej. Należy się Jej
nasza szczególna wdzięczność za
nieustanną opiekę nad nami, którą
wyraziła w wierszu Maria Konop-
nicka: „Nigdym Ja ciebie, ludu nie
rzuciła, nigdym od ciebie nie odjęła
lica. Jam po dawnemu moc twoja
i siła, Bogarodzica”. Do dziś wi-
dzimy przy drogach i we wioskach
kaplice i figury, które Maryi stawia-
li nasi dziadkowie i pradziadkowie.
Przy nich okoliczni mieszkańcy
w maju gromadzili się na wieczor-
nej modlitwie, podczas której śpie-
wali Litanię loretańską i inne pieśni
Maryjne. Pamiętam z dziecięcych
lat te codzienne zgromadzenia ro-
dzin na majowym nabożeństwie.
Najczęściej ktoś z Żywego Różańca
przewodniczył temu nabożeństwu.
Pamiętam też z jaką radością jako
dzieci po zamknięciu krów w oborze
pędziliśmy do kościoła (jeśli nie do
kaplicy) na majowe nabożeństwo.

Obecnie wydaje się, że te czasy mi-
nęły bezpowrotnie, tym bardziej,
że nabożeństwo do Matki Naj-
świętszej coraz bardziej stygnie,
a w większości rodzin już zupeł-
nie zanikło. Świadczą o tym fakty
mające miejsce i w naszej parafii.

Dziś wielu ludzi, nawet dorosłych,
nie potrafi już odmawiać Różańca

i nie zna tajemnic różańcowych. Do-
browolnie, z miłości do Matki Naj-
świętszej, mało kto chce włączyć się
do wspólnoty Żywego Różańca. Naj-
częściej na moją propozycję podczas
kolędy, by przystąpić do Żywego Ró-
żańca (a proponowałem tam, gdzie
w mojej ocenie mieszkali dobrzy
katolicy) otrzymywałem odmowną
odpowiedź, a nawet stwierdzenie
„nie dam się w to wrobić”, chociaż
chlubimy się, że posiadamy cudow-
ny obraz Matki Bożej koronowany
przez papieża, a nasza świątynia
jest Jej sanktuarium. W parafii jest
jeszcze kilka róż Żywego Różań-
ca, ale mało kto z jego członków
uczestniczy w miesięcznym nabo-
żeństwie Maryjnym, połączonym ze
zmianą tajemnic różańcowych. Czy
oni jeszcze pamiętają, by codziennie
odmówić dziesiątkę Różańca w po-
danej co miesiąc intencji? Przed
kilkudziesięciu laty codziennie ktoś
z Żywego Różańca odmawiał Róża-
niec przy kaplicach różańcowych.
A teraz? Nikt chyba już nie od-
mawia przy nich Różańca. Mało
tego, zauważam, że kaplice różań-
cowe są coraz bardziej zaniedbane
i zabrudzone. Próbuję nieraz przy
nich robić porządek, ale już brak
mi sił, bo 75. rok życia biegnie,
a z parafian należących do Żywe-
go Różańca nie ma chętnych, by
o nie się zatroszczyć. Jeżeli jest
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jakaś troska, to ta, że rzuci się
przy nich opakowanie po napojach
czy inne brudy. Jest mi smutno,
że tak na moich oczach dokonu-
je się dewastacja tych pięknych
kaplic, a nie mam odwagi wciąż
o wszystko „z ambony” prosić. Sły-
szę nieraz: „dziś nic za darmo; za
wszystko trzeba zapłacić”. Zatem
piąte przykazanie kościelne, które
nakazuje „troszczyć się o potrzeby
wspólny Kościoła” wcale już nie
jest przestrzegane przez większość
parafian.

W praktyce Kościoła sobota jest
Dniem Maryjnym. Ona rodzi Chry-
stusa, z którym w niedzielę spoty-
kamy się we Mszy św. W soboty
odbywa się Nowenna i Msza św.
ku Jej czci, a w pierwsze soboty
miesiąca, zgodnie z objawieniami
Maryjnymi w Fatimie, mamy nabo-
żeństwo fatimskie dla wynagrodze-
nia Maryi za zniewagi wyrządzone
Jej i Jej Synowi. Ilu parafian, którzy
są na emeryturze, rencie, którzy
są bez pracy, ile dzieci i młodzieży,
które mają ten dzień wolny od na-
uki, przyjdzie w sobotę odwiedzić
Pana Jezusa wystawionego w Naj-
świętszym Sakramencie do adoracji
oraz uczcić Matkę Bożą? Ilu na-
leżących do Żywego Różańca jest
obecnych na sobotniej Nowennie?
Nie mówię o mieszkających daleko
i nie mających czym dojechać, ale
o wiernych miejscowych i tych co
mają samochody. Śpiewamy o Panu
Jezusie: „On jak Matkę Ją mi-
łował, Jej posłusznym był. Każde
słowo Jej szanował, chociaż Bogiem

był”. A ty? Zamiast być propaga-
torem Maryjnej czci, sam zupełnie
ostygłeś. Słusznie możesz zaśpie-
wać: „A nasze serca zimne jak lód
i próżny dla nich Twej męki trud”.
Czy zachęciłeś kogoś z przyjaciół,
rodziny do modlitwy różańcowej,
do udziału w sobotniej Nowennie
czy adoracji? Co się dzieje, że pa-
rafianie, nawet ci w jesieni życia,
tak strasznie ostygli w wierze!? Nie
masz czasu? Jesteś bezrobotny, je-
steś na emeryturze, to czasu masz
za wiele. Tylko nie masz już wiary
i miłości do Matki Najświętszej.
Serce krwawi, jak widzę w sobo-
tę pustki w kościele. Czy chcecie,
drodzy parafianie, naprawdę zanie-
dbać troskę o zbawienie? Czy tak
nasiąknęliście środkami przekazu
walczącymi z Kościołem, ośmie-
szającymi i ohydnie opluwającymi
kapłanów, biskupów, a nawet świę-
tego Jana Pawła II? A czy ty czytasz
Pismo Święte? Czy mówisz pacierz
rano i wieczorem? Wreszcie, czy
niedzielna Msza św. jest dla cie-
bie najważniejszym wydarzeniem
całego tygodnia?

Niech Maryjny miesiąc maj będzie
czasem duchowej odnowy w twoim
sercu i rodzinie. „Kto Ją (Matkę
Najświętszą) kocha, ten się zbawi”.
Jak bardzo Ją kochał św. Maksy-
milian Kolbe czy św. Jan Paweł II!
I dzięki Jej pomocy tyle zdziałał
dla Kościoła, dla Polski, dla całe-
go świata! Warto to przemyśleć.
Poślijmy dzieci na nabożeństwo
majowe, na Nowennę sobotnią, bo
czym za młodu nasiąkną, tym będą
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owocować w dorosłym życiu. Jako
rodzice i dziadkowie bądźcie dla
nich świadkami wiary i miłości do
Jezusa i Maryi.

Przepraszam, że piszę trochę nie-
spójnie, ale piszę to, co mi dyktuje
zatroskane kapłańskie serce.

Nie powinno być tak, że ksiądz
sprawdza obecność dzieci przygoto-
wujących się do Pierwszej Komunii
Świętej na Nowennie. To świadczy
o zaniku wiary w sercach ich ro-
dziców, a zarazem o tym, że po
I Komunii św. część dzieci poże-
gna się z kościołem, ze spowiedzią
miesięczną czy pacierzem. Prawie
wszyscy rodzice boją się pozwolić
synkom włączyć się do grona mini-
strantów, bo to by zobowiązywało

ich do udziału we Mszy św. rów-
nież raz w tygodniu, a to już za
duże wymaganie. Jak to odnieść
do piątego przykazania kościelne-
go nakazującego troskę o potrzeby
wspólnoty Kościoła? W półtoraty-
sięcznej obecnie parafii w tygodniu
bardzo często nie ma ani jednego
ministranta. Tymczasem powinni-
śmy służbę przy ołtarzu, gdzie
Chrystus ponawia za nas ofiarę
krzyżową, uważać za wyróżnienie.
Mam nadzieję, że w tym roku
po Pierwszej Komunii św. chłopcy
zgłoszą się do służby przy ołtarzu.
Oby tak było.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2014

3 maja: Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, Głównej
Patronki Polski

Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab
Kol 1,12–16
J 19,25–27

4 maja: 3. Niedziela
Wielkanocna

Dz 2,14.22–28
1 P 1,17–21
Łk 24,13–35

11 maja: 4. Niedziela
Wielkanocna

Dz 2,14a.36–41

1 P 2,20b–25
J 10,1–10

18 maja: 5. Niedziela
Wielkanocna

Dz 6,1–7
1 P 2,4–9
J 14,1–12

25 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna

Dz 8,5–8.14–17
1 P 3,15–18
J 14,15–21
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WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA SYNA BOŻEGO (4)

„Przyszli do Kafarnaum. Zaraz
w szabat wszedł do synagogi i na-
uczał. Zdumiewali się Jego nauką:
uczył ich bowiem jak ten, który ma
władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek
opętany przez ducha nieczystego. Za-
czął on wołać: «Czego chcesz od nas,
Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś
nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty
Boży». Lecz Jezus rozkazał mu suro-
wo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy
duch nieczysty zaczął go targać i z
głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden
drugiego pytał: «Co to jest? Nowa
jakaś nauka z mocą. Nawet duchom
nieczystym rozkazuje i są Mu po-
słuszne». I wnet rozeszła się wieść
o Nim wszędzie po całej okolicznej
krainie galilejskiej” (Mk 1,21–28).

Dziwne! Uczestniczymy w dosyć
spektakularnym egzorcyzmie, a jed-
nak, według Marka, ludzi uderza nie
tyle czyn Jezusa, ile Jego nauka.
Uzdrowienie wzmacnia tu jedynie
moc tej nauki. Nigdy czegoś takiego
nie widziano! Ogarnia ich zdumie-
nie, ale nie z powodu tego udanego
egzorcyzmu, gdyż mieli już okazję
podziwiać wielu innych egzorcystów.

Drżą wobec człowieka, który może
mówić z taką mocą – mocą potężną,
niesłychaną – to coś całkowicie no-
wego. Trzy słowa są tu ze sobą ściśle
związane: nauka, moc i nowość: „Co
to jest? Nowa jakaś nauka z mocą!”.

Na temat nauki nic nie wiemy, po-
nieważ Marek chce zwrócić naszą
uwagę na Tego, który naucza: „Kim-
że jest ten człowiek?”. Znajdujemy
się na początku Ewangelii Marka
i poznaliśmy już jej koloryt. Każdy
ewangelista ma swój koloryt: Mate-
usz przedstawia nauczanie Jezusa,
Łukasz pozwala nam się spotkać
z Bożą czułością, ale także z Jego
zdecydowaną niechęcią wobec pie-
niędzy, Jan pokazuje nam, co to
znaczy wierzyć, aby żyć. Natomiast
Marek chce, żebyśmy poznali Jezu-
sa, ale nie mówi od razu: „To jest Syn
Boży”. Zachęca nas, abyśmy z wielką
cierpliwością zbliżali się do tajem-
nicy, jeżeli chcemy przeżyć tę pełną
blasku chwilę, w której zostaniemy
wstrząśnięci, rozpaleni, oszołomieni
i uszczęśliwieni, ponieważ nareszcie
słowa wykrzyczą swój sens: Jezus
prawdziwie jest Synem Bożym.

Podczas jednego z wywiadów piosen-
karz i kompozytor Nougaro mówił:
„Nikt mnie nie uwrażliwił na Jezusa
Chrystusa”. Marek jest tym, który
uwrażliwia. Idzie naprzód powoli,
ostrożnie, zawraca nas z fałszywego
tropu, każe zamilknąć tym, którzy
mogliby nas wprowadzić w błąd.

Wiem, kto jesteś – mówi duch nie-
czysty z Kafarnaum – jesteś Święty
Boży!
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Milcz – mówi Jezus. Milcz, ponieważ
nie wiesz dobrze, kim jestem, i jest
za wcześnie, żeby o tym mówić. Ka-
techeza w rodzinie, w szkole, w ko-
ściele przyniesie owoc i przemieni,
jeżeli powoli, stopniowo uwrażliwia
do dokonania odkrycia: ten człowiek
– Jezus – jest Bogiem.

Dlaczego trzeba tak bardzo nale-
gać na konieczność stanięcia twarzą
w twarz z czterema słowami, które
mówią wszystko: „Jezus jest Synem
Bożym”? Ponieważ nie możemy na-
prawdę Ewangelii czytać, naprawdę
modlić się nią, jeżeli nie spotkamy się
najpierw z Jezusem. Tym, co umoż-
liwi nam to spotkanie, jest nasza
wiara w Jego bóstwo. Słowa, któ-
rych będziemy słuchali, czyny, które
będziemy oglądali, dlatego są tak
ważną i wyjątkową nauką o Bogu
i o nas, ponieważ Jezus jest Synem
Bożym.

Widzimy zatem, jaką moc ma tutaj
słowo „nowy”. Znaczy ono więcej niż
coś, o czym jeszcze nie słyszano i co
uzupełniałoby stare nauki. W tym

sensie Jezus nie powiedział zbyt
wielu nowych rzeczy. Jego przykaza-
nie „Miłujcie się wzajemnie” byłoby
zwykłym banałem (wszyscy mówili
to przed Nim i po Nim), gdyby nie
dorzucił: „Jak Ja was umiłowałem”.
Nowość pojawia się w chwili, gdy
zrozumiemy, że skoro Jezus jest Bo-
giem, oznacza to: „Miłujcie tak, jak
miłuje Bóg”. A to jest coś radykalnie
nowego!

Nauka Jezusa nosi zatem znamię
nowości absolutnej, która nie uzu-
pełnia niczego, ponieważ jest czymś
całkowicie innym, jest światem in-
nych myśli i postępowania. Jezus
powołuje do życia nowy świat, ponie-
waż gdy On mówi, mówi sam Bóg,
wyzwalając w nas nowego człowieka.

„Wyjdź z tego człowieka!” – rozka-
zuje Jezus ze zdumiewającą mocą.

Niech wyjdą z nas sposoby myślenia,
które nas paraliżują. Nareszcie jest
Ktoś, kto wyzwala nasze serce i nasze
życie.

André Sève

PORTRETY BIBLII

DRUGA MARIA

„Po upływie szabatu, o świcie pierw-
szego dnia tygodnia przyszła Maria
Magdalena i druga Maria obejrzeć
grób” (Mt 28, 1–10). Dwie kobiety
-opowiada Mateusz – szły w ten wio-
senny poranek na cmentarz w Je-
rozolimie, zmierzając do grobowca
Józefa z Arymatei, w którym złożone
zostało ciało Jezusa. Wszyscy znamy

Marię z Magdali, bo ewangelista Jan
ukazał nam jej portret właśnie tego
poranka, w chwili gdy spotkała się
z Chrystusem zmartwychwstałym
(J 20, 11–18).

Skierujmy teraz uwagę na jej to-
warzyszkę, którą Mateusz nazy-
wa „drugą Marią”. Konieczny bę-
dzie wstęp: ewangeliści wprowadza-
ją kilka kobiet będących świadkami
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tak pochówku Jezusa, jak i Jego
zmartwychwstania, jednakże nie we
wszystkich relacjach imiona zgadza-
ją się ze sobą. Stało się to powodem
skomplikowanych dyskusji i rekon-
strukcji wydarzeń czynionych przez
badaczy Biblii. My zadowolimy się
stwierdzeniem, że „druga Maria”
ukazuje się zawsze z Marią z Mag-
dali, także w chwili -wciąż według
Mateusza (Mt 27, 61) – gdy odsuwa-
ny jest kamień od grobu, w którym
leżało złożone ciało Jezusa.

Jeśli zajrzymy do innych ewange-
listów, być może będziemy mieli
możliwość zidentyfikować tę twarz.
Rzeczywiście, Marek przedstawia
„Marię, matkę Jakuba Mniejszego
i Józefa” (Mk 15, 40–41 i 15, 47).
Sam Mateusz nazywa ją tak, gdy
znajduje ją u stóp krzyża, chociaż
z małą zmianą: „Maria, matka Ja-
kuba i Józefa” (Mt 27, 56). Także
Łukasz w paschalny poranek przed-
stawia „Marię, matkę Jakuba” (Łk
24, 10), która pozostaje oczywiście
wciąż tą samą osobą.

Wróćmy teraz do dni, w których
Jezus działa i głosi Słowo w Galilei.

Przybył też do wioski swojego dzie-
ciństwa, Nazaretu. Ziomkowie nie
przyjęli go dobrze, co więcej, iro-
nizowali na temat jego rodzinnych
powiązań: „Czy nie jest to cieśla, syn
Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy
i Szymona?” (Mk 6, 3). Wśród „bra-
ci” (wiemy, że określenie to w świecie
semickim jest bardzo ogólne) wy-
mienieni są właśnie Jakub i Józef,
których matka nosiła to samo imię,
co matka Jezusa. Są zatem trzy Ma-
rie, które według Ewangelii brały
udział w końcowych wydarzeniach
ziemskiego życia Chrystusa: Maria
– matka Jezusa, Maria z Magdali
i „druga Maria”, to znaczy Maria,
matka Jakuba i Józefa. Ta ostatnia
była zatem krewną Jezusa. Ewan-
gelista Jan (J 19, 25) wprowadza
jeszcze czwartą Marię, „Marię, żonę
Kleofasa”; wielu utrzymuje, że jest
to ta sama „druga Maria”, tylko że
u Jana upamiętnione zostało imię
jej męża.

I tak otrzymujemy dość dokładny
portret owej „drugiej Marii”, która
niespodziewanie stała się wraz z in-
nymi kobietami pierwszym świad-
kiem zmartwychwstania. Bardzo
trudno byłoby wymyślić podobną
sytuację dotyczącą najważniejsze-
go dla chrześcijaństwa wydarzenia.
W tamtej rzeczywistości kulturo-
wej kobiety nie mogły być świadka-
mi w sądzie, dlatego ich obecność
z punktu widzenia historycznego
jest tym bardziej realna i jako ta-
ka została w pamięci pierwszych
chrześcijan i ewangelistów.

Gianfranco Ravasi
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BLIŻEJ BIBLII
MARIA ZACHOWYWAŁA TE SŁOWA

Męka Jezusa Chrystusa jest godzi-
ną, w której dopełniają się zamiary
Boże, godziną, w której ujawnia się
wreszcie tajemnica rozwijana przez
Niego od zarania dziejów świata.
Zdarza się, że ostatnie chwile życia
człowieka, kilka słów wyszeptanych
podczas konania – rozjaśniają nagle
drogę, jaką ten człowiek przeżył,
i wyjawiają całą tajemnicę jego du-
szy. W ostatnich słowach Pana i w
Jego śmierci Kościół uważnie przyj-
muje ostateczną tajemnicę, jaką Bóg
mu objawia w swoim Synu, tajemni-
cę, która kierowała wszystkimi Jego
czynami i za jednym razem wyjaśnia
tyle różnych postaw wprawiających
nas w zakłopotanie.

Kościołem w tej godzinie jest przede
wszystkim Najświętsza Maria Pan-
na. Ewangelia św. Jana podkreśla
wyraźnie, że ta godzina, w której
wszystko dla Jezusa się wypełnia,
sprawia, że Jego Matka jawi się nam
w nowym świetle i jakby w nowej
postaci. Słowa, które kieruje do Niej
Jezus: „Oto Syn Twój”, nie dadzą
się sprowadzić tylko do synowskiej
troski, która zmusza Jezusa do za-
pewnienia przyszłości własnej Mat-
ce. Niewątpliwie jest w nich i ta
troska, idzie tu przecież o los Marii,
ale w tej chwili los Marii interesuje
cały Kościół. Akt Jezusa wobec Mat-
ki ma doniosłość tego wszystkiego,
co obejmuje całe opowiadanie: tytuł
królewski na Krzyżu, podział szat,
wołanie „Pragnę” tuż przed śmier-
cią, przebity bok. W tych wszystkich
szczegółach, w których wypełniały
się proroctwa, ukazywało się, że
Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem
i że Jego śmierć jest zbawieniem
dla świata.

Słowa, które odnoszą się do Ma-
rii, nie mogą mieć bardziej ścisłego
znaczenia. Cechuje je zresztą zwię-
złość i mają moc twórczą, tak że
urzeczywistniają to, co wyrażają.
A sprawiają one, że między Marią
a Janem powstaje nowy węzeł. Gdy-
by rzecz całą brać dosłownie, można
by to tak zrozumieć, że Jezus chciał
powierzyć Matkę najwierniejszemu
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przyjacielowi, chociaż w zwyczaj-
nych okolicznościach Maria, pozba-
wiona Syna, powinna była wrócić
do swej własnej rodziny, która za-
pewniłaby Jej niezbędne środki do
życia. Sam Jan jednak nie został
pozbawiony własnej matki wskutek
śmierci Jezusa, jeżeli zatem przyj-
muje Marię za swoją Matkę, czyni
to dlatego, że to śmierć ustana-
wia między nim a Nią jakieś nowe
pokrewieństwo, głębsze niż pokre-
wieństwo krwi. Jan je rozpoznaje
pierwszy ponieważ tylko on spośród
Dwunastu znajduje się na Kalwa-
rii. Całe jego opowiadanie świadczy
o tym, że zdaje on sobie sprawę
z tego, iż był świadkiem wydarzeń,
które odnoszą się do nas wszystkich.
Tutaj jest obecny cały Kościół.

Jest on obecny przede wszystkim
w Marii. W samej tylko Marii Ko-
ściół ogarnął to wszystko, co się
wtedy działo, i przylgnął do te-
go całą mocą swej wiary. Wszyscy
inni, a więc Nikodem, setnik rzym-
ski, Maria Magdalena, sam Jan,
chociaż niewątpliwie przejęci są na-
strojem tej godziny, jednak dalecy
są od zrozumienia całej jej donio-
słości. Popychani przez wydarzenia,
unoszeni przez moce, które nimi za-
władnęły, bierni świadkowie walki,
która się odbywa poza ich zasię-
giem, będą musieli dopiero przeżyć
zmartwychwstanie i Zesłanie Du-
cha Świętego, żeby zacząć jasno na
to wszystko patrzeć. Maria jest już
w całej pełni w posiadaniu Ducha
Świętego, uległa wobec wszystkich
Jego poruszeń.Od dawna już zwykła
była zachowywać w sercu i pokor-
nie zgłębiać wszystkie słowa Jezusa,

aby karmić nimi swe życie i odnaj-
dywać w nich swą drogę; tym spo-
sobem ustalała postawę, która na
całe wieki pozostanie postawą Ko-
ścioła żyjącego i pielgrzymującego
z oczami utkwionymi w Ewangelię
Pana. Toteż w godzinie, w której
Bóg objawia światu ostatnie słowo
o swoim dziele, ukazuje ostateczne
znaczenie przyjścia Jezusa i samej
Jego osoby, Jego najgłębszą tajem-
nicę, Maria jest na miejscu gotowa
do zrozumienia tej tajemnicy, do
przyjęcia jej i do dzielenia się nią
w Kościele. Ponieważ z naszej stro-
ny chcemy być wierni przeżyciom
i chcemy okazać uległość wobec Du-
cha Świętego, który Ją prowadzi, nie
będziemy wdzierali się do Jej serca,
nie będziemy też wyobrażali sobie,
jak ono rozmyśla i jak się modli.
Zamiast tej niedyskrecji skazanej
z góry na niepowodzenie odszuka-
my to, nad czym rozmyślała Matka
Boża, przez włączenie się razem
z Nią w Kościół, zwrócimy uwagę
na to, jaki oddźwięk w nas mają
słowa, które Ona słyszała, i pozwo-
limy na to, by nas przeniknęły te
słowa, które Nią zawładnęły. Każde
poruszenie Jej serca zmierzało do
tego, by się bez żadnych zastrzeżeń
otworzyć na te słowa, by z nich
uczynić prawidło własnego życia.
Nigdy nie była zajęta własnymi
tajemnicami, zawsze usiłowała słu-
chać Boga. Spróbujmy posłuchać Go
razem z Nią. Jezus z wielkim tru-
dem wypowiedział tych kilka słów
podczas swego konania. Ileż światła
rzucają one tego Wieczoru na te,
których Maria strzeże i nad którymi
rozmyśla, chociaż nigdy nie dotarła
do ostatecznej ich głębi!

Jacques Guillet SJ
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POMÓŻMY IM UCZYĆ SIĘ

Rodzice mogą, za pomocą prostych
i codziennych działań, zadecydować
o przyszłości intelektualnej i szkol-
nej swoich dzieci.

Rodzice, jeśli tego rzeczywiście pra-
gną, są w stanie dać dziecku taką
motywację do nauki, która jest jed-
ną ze zwycięskich sił egzystencji.
Bowiem tylko oni mają możliwość
sprawić, by nauka szkolna i zdoby-
wanie wykształcenia stały się waż-
ną i atrakcyjną dziedziną życia,
a nie rodzajem ciężkich robót.

Oto niektóre sposoby, pożyteczne
szczególnie dla dzieci rozpoczyna-
jących naukę w szkole.

Sprawcie, by dziecko polubiło
książki. Wspólnie przeżywajcie ra-
dość płynącą z lektury. Niech dzieci
widzą, że czytacie, że dzielicie się
wrażeniami z lektury. Wspólnie czy-
tajcie gazety, podsuwajcie dzieciom,

szczególnie chorym, książki i czaso-
pisma. Dawajcie książki w prezen-
cie, zaabonujcie dzieciom jakieś cza-
sopismo, stwórzcie album rodzinny,
włączcie wizyty w bibliotece do
zwyczajów rodzinnych, poszukaj-
cie książek związanych z filmami,
pomagajcie dzieciom nieumiejącym
jeszcze czytać ilustracjami, zachę-
cajcie do rozpoznawania bohaterów,
powiększajcie domową biblioteczkę,
zachęcajcie dzieci do korzystania
z książek, zamiast zasypywania was
ciągłymi pytaniami.

Oglądajcie telewizję razem
z dziećmi. Oglądanie telewizji
z dziećmi to bardzo pozytywne
doświadczenie: małe dzieci mogą
nauczyć się i dobrych manier od
bohaterów bajek. W każdym razie
dzieci bardzo potrzebują wspólne-
go oglądania programu z bliskimi
dorosłymi, którzy mogą zwrócić ich
uwagę na ważne sprawy i umożliwić
zrozumienie akcji.

Nie zmuszajcie dzieci do ry-
walizacji. Pragnienie, by własne
dziecko wyróżniało się, jest zu-
pełnie naturalne. Ale nieustanne
nakłanianie go do tego oznacza, że
wciąż nie może sprostać naszym
oczekiwaniom. Tymczasem dziec-
ko ma się uczyć dla przyjemności
uczenia się.

Większość rodziców, częściowo
z troski, częściowo z powodu zobo-
wiązań wynikających z pracy, ma
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tendencje do nakładania na dzie-
ci zbyt wielu obowiązków. Wszyscy
chcą «dotrzymać kroku», więc zmu-
szają dzieci do męczących godzin
zajęć nadobowiązkowych: tańca, te-
nisa, języków obcych.

Włączajcie dzieci do rozmów ro-
dzinnych. Godziny posiłków sta-
nowią dla sześciolatków czas nudy,
w którym dorośli traktują je jak
mebelki albo zwierzątka domowe,
na które zwracają uwagę jedynie
wtedy, gdy zgłaszają potrzeby fi-
zjologiczne. Jeśli rodzice prowadzą
rozmowy na poziomie zrozumiałym
dla dziecka, dają dowód, że również
ono jest ważnym członkiem rodzi-
ny. Będzie to miało wpływ na jego
samopoczucie, a także na jego słow-
nictwo. Zamiast trzymać się z dala
od rozmów albo kaprysić z powodu
nudy, razem z makaronem wchłonie
sos miłości, uwagi i nowych słów.

Gdy dzieci są trochę starsze, jesz-
cze łatwiej jest kierować rozmowy
w czasie posiłków na nie i na ich
problemy, co poszerzy ich hory-
zonty. Zawierają przyjaźnie, mają
zainteresowania i ogromne zasoby
ciekawości.

Jest bardzo ważne, by dzieci, kiedy
przeżywają niespokojne dni, miały
świadomość, że istnieją momenty
spokoju, w czasie których mogą
mówić o wszystkim, co im przycho-
dzi do głowy.

Wysławiajcie się poprawnie.
Należy nauczyć dzieci właściwych
słów na oznaczanie miejsc i rzeczy.
Jest to krok ku temu, by postrze-
gały świat we właściwym świetle.

Znajomość odpowiedniego słownic-
twa dotyczącego miejsc, w których
były, i rzeczy, które widziały, pomo-
że im czuć się swobodnie. Dzieci
chętnie korzystają ze słownictwa
coraz bardziej dorosłego. W pew-
nym momencie należy zaprzestać
wszelkich zdrobnień (pieseczek, zą-
bek, rączka...).

Pielęgnujcie marzenia dzieci.
Dzieci uważają świat za miejsce
o nieskończonych możliwościach
i uważają, że potrafią zrealizować
wszelkie swoje marzenia. Gdy mó-
wią o swej przyszłej pracy, zazwy-
czaj podkreślają jej ważność.

Ostatnią rzeczą, jakiej dziecko po-
trzebuje, jest dorosły, który stara się
ograniczyć jego marzenia, by przy-
gotować je na twardą rzeczywistość
życia. Bardzo bolesne może być
na przykład wysłuchiwanie marzeń
dziecka dotyczących uczestnictwa
w meczach piłkarskich, jeżeli jest
ono fizycznie mało sprawne. Ale
czemu służy sugerowanie mu, by
myślało o czymś innym? Powoli
dziecko samo zrozumie, że w życiu
można robić wiele innych rzeczy,
a nie tylko być piłkarzem. Z czasem
odkryje, że życie wymusza pew-
ne wybory. Ale wiele spraw, które
przeżywa się w życiu, zależy od
postawy wobec siebie samego. Jeśli
pragniemy, by dzieci podchodziły do
życia z zapałem i mierzyły się z jego
wyzwaniami, zachęcajmy je do ma-
rzeń o przyszłości. I mobilizujmy,
by mierzyły wysoko.

Bruno Ferrero
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SKARB W GLINIANYM NACZYNIU

Bardzo często, zwłaszcza gdy roz-
mawiam z dziećmi lub młodzieżą
gimnazjalną i licealną, zadają mi
pytanie dlaczego wstąpiłem do se-
minarium i chcę zostać księdzem.
Nie ukrywam, że odpowiedź na to
pytanie stwarza mi duży problem.
Nie można bowiem wytłumaczyć
jednym zdaniem, na zasadzie defi-
nicji, czym tak naprawdę jest po-
wołanie. Jest ono, jak pisze św. Jan
Paweł II darem i tajemnicą. Sko-
ro zaś jest tajemnicą, to nigdy do
końca nie pozna się, jak wielkim
jest ono darem od Boga, i dlacze-
go właśnie mnie Pan Bóg ten dar
powierzył.

Jezus powoływał swoich uczniów
wezwaniem: „Zostaw wszystko co
posiadasz, a potem przyjdź i chodź
za Mną” (por. Mk 10,21). Źródłem
każdego powołania jest Pan Bóg.
Nie można sobie kapłaństwa przy-
właszczyć, kupić, tak jakby ono na-
leżało do mnie. Na pewnym etapie
życia niektórych ludzi, przychodzi
taka chwila, kiedy niespodziewa-
nie Pan Bóg zaczyna zapraszać, by
wkroczyć w Jego ślady. W moim
przypadku było podobnie. Zawsze
lubiłem w szkole przedmioty mate-
matyczne, dlatego swoją przyszłość
wiązałem ze studiami na Politech-
nice na kierunku informatyki bądź
matematyki. Pan Bóg miał wobec
mnie jednak inne plany, i gdy by-
łem w klasie maturalnej, wzbudził

w moim sercu pragnienie kapłań-
stwa. Myśl ta nie była chwilowym
zachwytem. Wręcz przeciwnie, nie
dawała mi spokoju, i czułem w głębi
serca, że jeśli nie odważę się podjąć
kroku wstąpienia do seminarium,
nie będę w pełni szczęśliwy. Istotą
każdego powołania, czy to do ka-
płaństwa, czy też do małżeństwa,
jest właśnie szczęście. Będąc już na
czwartym roku, każdego dnia prze-
konuję się o wielkiej łaskawości
Pana Boga, który hojnie darzy swo-
imi łaskami tych, którzy Mu zaufali.
Każdego dnia wieczorem w kaplicy
seminaryjnej mamy godzinną Ad-
orację Najświętszego Sakramentu,
podczas której każdy kleryk trwa
i uczy się przebywać w prawdzie
obecnego Pana Jezusa. Bycie księ-
dzem bowiem nie jest zwyczajnym
zawodem, tak jak chociażby ślusarz
czy pracownik biurowy. Kapłanem
trzeba być całym sobą, 24 godziny
na dobę, a nie tylko od ósmej do
szesnastej. Dlatego tak ważne jest,
by przez sześć lat formacji w semi-
narium stawać się na wzór Chry-
stusa. Każdego dnia Jezus pokazuje
mi, że decydując się na wstąpienie
do seminarium, zdecydowałem się
na bycie ciągle w drodze. Tak jak
Jezus, który „nie miał gdzie gło-
wy oprzeć”. Z jednej strony może
to budzić pewien niepokój o swoją
przyszłość, z drugiej jednak, gdy
w pełni zaufa się Jezusowi, każda
sytuacja staje się źródłem radości
i pokoju, płynącego z posługi dla
drugiego człowieka.
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Powołanie jest bardzo trudnym za-
daniem, którego o własnych siłach
nigdy nie byłbym w stanie do-
brze wykonać. Dlatego ogromną
rolę stanowi modlitwa, zwłaszcza
osób świeckich. Modlitwa wierne-
go świeckiego jest wyrazem troski,
i jednocześnie świadomości, że by-
cie kapłanem bez pomocy drugie-
go człowieka, byłoby niemożliwe.
W naszym seminarium działa To-
warzystwo Przyjaciół Gdańskiego
Seminarium Duchownego, do któ-
rego należy przeszło 1500 osób,
którzy każdego dnia modlitwa-
mi i ofiarowywanym cierpieniem
wspierają kleryków na drodze ku
kapłaństwu. Wielokrotnie, podczas
formacji seminaryjnej, przekona-
łem się o ogromnej wartości, jaka
płynie z modlitwy wstawienniczej
drugiego człowieka. Jestem bardzo
wdzięczny i pamiętam w modli-
twach o tych wszystkich, którzy
swoją cichą pracą wspierają klery-
ków, by byli w przyszłości święty-
mi kapłanami, oddanymi całkowicie

dla służby powierzonym im
parafianom. Zarazem proszę
o modlitwę za tych którzy
do kapłaństwa się przygoto-
wują.

Ksiądz Jan Twardowski pi-
sał w jednym ze swoich wier-
szy: kapłaństwa się lękam,

przed kapłaństwem klękam.
Są to bardzo mocne i praw-
dziwe słowa, które uświa-
damiają, jak bardzo jestem
niegodny otrzymanego da-

ru powołania, i zarazem jak wielkim
jest ono zadaniem. Ufność Bogu
i zawierzenie Matce Bożej, Mat-
ce wszystkich kapłanów daje mi
jednak pewność, że sprostam wy-
zwaniom, jakie wynikają z przyjęcia
święceń. Na koniec chciałbym przy-
toczyć jedną myśl, a zarazem piękną
modlitwę księdza Jana Twardow-
skiego, która ukazuje w bardzo
obrazowy sposób, jak powinienem
realizować dar powołania:

„Boże spraw,

żebym nie zasłaniał sobą Ciebie

Nie zawracał Ci głowy

kiedy ustawiasz pasjanse gwiazd

Nie tłumaczył stale cierpienia –

niech zostanie jak skała ciszy

Nie spacerował po Biblii jak paw”.

Jan Twardowski,

„Boże spraw”

Mateusz Małek,

kleryk IV roku w Gdańskim

Seminarium Duchownym
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Drodzy Parafianie,

Miesiąc kwiecień upłynął Para-
fialnemu Zespołowi Caritas na
przygotowaniach do pomocy świą-
tecznej najbardziej potrzebującym
członkom naszej społeczności para-
fialnej.

W dniu 6 kwietnia PZC włączył się
do ogólnopolskiej akcji Caritas pod
nazwą „Pola Nadziei”.

W tym dniu można było wspomóc
funkcjonowanie hospicjów poprzez
dobrowolne ofiary do specjalnie
oznakowanych puszek, otrzymując
w zamian symbolicznego żonkila.

Jak co roku PZC przygotował pal-
my świąteczne, które były ofero-
wane w zamian za dobrowolną
wpłatę przed każdą Mszą świętą
w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia.
W tym roku udało się nam sprzedać
ok. 160 palm, za które pozyskali-
śmy 1005 zł na potrzeby pomocy
podopiecznym PZC z terenu naszej
parafii.

Dziękujemy wszystkim Para-
fianom za wsparcie naszej ak-
cji i zakup palm przygotowa-
nych przez członków naszego
PZC. W ten sposób wspieracie
Państwo lokalną społeczność
potrzebującą naszej pomocy.
W tym roku zainteresowanie
naszą akcją było szczególnie
duże za co składamy gorące

Bóg zapłać. Pragniemy nadmie-
nić, iż grono podopiecznych Cari-
tas, stanowione przez osoby star-
sze, samotne, chore, oraz rodziny
wielodzietne, liczy obecnie prawie
100 rodzin. Wszystkich podopiecz-
nych w okresie przedświątecznym
odwiedzili członkowie naszego ze-
społu, składając życzenia i drobny
upominek świąteczny. Szesnaście
rodzin, będących w szczególnie
trudnej sytuacji, otrzymało od PZC
paczki żywnościowe.

Pragniemy gorąco podzięko-
wać wszystkim Parafianom,
którzy złożyli dary w postaci
artykułów żywnościowych do
przeznaczonych na ten cel kar-
tonów, wystawionych w skle-
pach na terenie naszej parafii,
a także te złożone w Wielką
Sobotę przy okazji święcenia
pokarmów. Serdeczne Bóg za-
płać.

W związku z upływem kadencji
Zarządu Parafialnego Zespołu Ca-
ritas, w dniu 30 marca 2014 r.
na Walnym Zebraniu Członków
PZC dokonano wyboru nowego Za-
rządu.

Parafialny Zespół Caritas pra-
gnie gorąco podziękować koń-
czącym kadencję członkom
Zarządu za dotychczasowy
wkład, zaangażowanie i pracę
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na rzecz Parafian, mając jed-
nocześnie nadzieję na dalszą
owocną współpracę. Składamy
Wam serdeczne Bóg zapłać.

Zamiarem Parafialnej Caritas jest
cykliczne informowanie Parafian
o podejmowanych i realizowanych
działaniach. Będziemy wdzięczni

za wszelkie sugestie z Państwa
strony, mogące przyczynić się do
poszerzenia i ulepszenia naszej
działalności.

Parafialny Zespół Caritas

przy Parafii Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny

w Trąbkach Wielkich.

Parafialny Zespół Caritas przygotowuje palmy, które zostały rozprowadzone wśród
parafian w Niedzielę Palmową

RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 30 marca odbyło
się drugie w tym roku posiedze-
nie Rady Parafialnej, której prze-
wodniczył ksiądz proboszcz pra-
łat Edward Szymański. Posiedze-

nie rozpoczęto modlitwą o Boże
błogosławieństwo w pracy duszpa-
sterskiej.

Na początku ksiądz prałat poinfor-
mował o zmianie w treści czwarte-
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go przykazania kościelnego, które
stanowiło: „Zachowywać nakaza-
ne posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w okre-
sach pokuty powstrzymywać się
od udziału w zabawach”. Obecnie,
decyzją Episkopatu Polski uzyska-
ło następującą treść: „Zachowywać
nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w czasie
Wielkiego Postu powstrzymywać
się od udziału w zabawach”.

Ksiądz proboszcz poinformował
również, że jesienią br. rozpoczną
się kursy dla członków parafial-
nych rad duszpasterskich z całej
Polski. Prowadzić je będzie pallo-
tyński Instytut Kościoła Katolickie-
go we współpracy z Uniwersytetem
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz Komisją Episkopatu ds. Dusz-
pasterskich. Celem kursu będzie
przygotowanie członków rad do
świadomego i aktywnego udziału
w życiu parafii. Główne tematy
kursu to m.in.: Czym jest Kościół?
Jaka powinna być parafia? Miejsce
ludzi świeckich w Kościele. Jak
podjąć nową ewangelizację w pa-
rafii? Jak wybierać członków rady
parafialnej? Do udziału w kursie
będą zapraszane całe rady parafial-
ne wraz z proboszczami.

W toku posiedzenia omawiane były
następujące sprawy, o których ko-
lejno informował ksiądz proboszcz:

1. W Sądzie Rejestrowym w Gdań-
sku został zatwierdzony i zareje-
strowany statut Domu Ulgi w Cier-
pieniu.

2. Do renowacji został oddany
baldachim procesyjny z kościoła
w Trąbkach Wielkich. Ponieważ
stopień jego zużycia i zniszczenia
był znaczny, stąd duży koszt reno-
wacji wynoszący 6600 zł.

3. Rekolekcje wielkopostne od Nie-
dzieli Palmowej do Wielkiej Środy
poprowadzi ojciec Aaron, polski
misjonarz pracujący w Smoleńsku
w Rosji.

4. Zostanie powiększony parking
przykościelny w kierunku przy-
szłego Domu Ulgi w Cierpieniu.
Potrzeba większego parkingu uwi-
dacznia się zwłaszcza podczas du-
żych uroczystości kościelnych.

5. W okresie przedświątecznym Pa-
rafialny Zespół Caritas odwiedzi ro-
dziny wielodzietne oraz ludzi cho-
rych i samotnych. Celem działań
parafialnej Caritas będzie świątecz-
na pomoc ludziom potrzebującym.

6. Tegoroczny odpust w Czernie-
wie przypada w dniu kanoniza-
cji Ojca Świętego Jana Pawła II,
27 kwietnia 2014 r. W tym dniu
będziemy też obchodzić 9. rocznicę
śmierci wielkiego Papieża Polaka,
którą parafia co roku organizuje
wraz z samorządem gminy. Biorąc
pod uwagę te wielkie wydarzenia,
zapraszamy parafian oraz pielgrzy-
mów z sąsiednich parafii na wspól-
ną modlitwę dziękczynienia za dar
kanonizacji Jana Pawła II.

Na zakończenie ksiądz proboszcz
podziękował wszystkim parafia-
nom, którzy włączają się w bie-
żące prace na rzecz parafii oraz
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zachęcił do udziału w sobotniej ad-
oracji Najświętszego Sakramentu.
Wyraził zaniepokojenie z powodu
małej liczby parafian, którzy się
modlą. Stwierdził, że ludzie chyba
sobie nie zdają sprawy z siły modli-

twy. U Pana Boga można wszystko
sobie wymodlić, jeżeli nasza modli-
twa jest szczera i prawdziwa, co
potwierdził licznymi przykładami.

Józef Sroka

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

6 kwietnia w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich widzowie
obejrzeli fragmenty „Wesela Ko-
ciewskiego” według ks. Bernar-
da Sychty (1907–1982). „Wesele
Kociewskie” to dramat przedsta-
wiający ludowy obrządek weselny
na Kociewiu w połowie XIX wie-
ku. Spektakl zaprezentowało Ko-
ło Gospodyń Wiejskich z Nowego
Wieca w gminie Skarszewy. Ponad-
to, przy akompaniamencie kapeli
kociewskiej (akordeon, burczybas
i diabelskie skrzypce), zaśpiewano
kilka pieśni kociewskich.

***
13 kwietnia, w Niedzielę Pal-
mową, ulicami Trąbek Wielkich
po raz dziewiąty przeszła procesja
Drogi Krzyżowej. O godz. 15 w ko-
ściele odmówiona została koronka
do Miłosierdzia Bożego. Następnie
pod przewodnictwem ks. kanonika
Adama Krolla, z udziałem ks. pra-
łata Edwarda Szymańskiego oraz
rekolekcjonisty ojca Aarona Kuba-
sa, franciszkanina ze Smoleńska
(Rosja), procesja wyruszyła z ko-
ścioła i stałą trasą (ulicami Gdań-
ską oraz Kunegundy Pawłowskiej)

przeszła do Kaplicy Miłosierdzia
Bożego przy ul. Ełganowskiej. Na
czele procesji niesiono krzyż, a przy
kolejnych stacjach drogi krzyżowej
(przy trasie ustawiono małe drew-
niane krzyże) różne osoby czytały
rozważania męki pańskiej, przygo-
towane przez ks. Adama Krolla. Po
powrocie do kościoła odśpiewano
drugą część Gorzkich Żali.

***
Jak już wcześniej informowaliśmy,
dobiegają końca prace nad projek-
tem Domu Ulgi w Cierpieniu im.
św. Ojca Pio w Trąbkach Wielkich.
Aby przybliżyć parafianom skalę
tej inwestycji podajemy wybrane
informacje o obiekcie. Dom o po-
wierzchni całkowitej 2827 m2 bę-
dzie przeznaczony dla 56 pensjona-
riuszy. Budynek składa się z trzech
segmentów połączonych przeszklo-
nymi łącznikami. W znacznej czę-
ści budynek jest podpiwniczony.
W kondygnacji podziemnej zapro-
jektowano kuchnię z zapleczem,
kilka magazynów, zaplecze socjal-
no-sanitarne dla personelu domu
oraz pomieszczenia techniczne. Na
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parterze zaplanowano przychod-
nię rehabilitacyjną, pomieszczenia
terapii zajęciowej, kaplicę, jadal-
nię, 4 pomieszczenia biurowe, re-
cepcję, sanitariaty ogólnodostęp-
ne, WC dla pracowników, kotłow-
nię oraz pokoje dla pensjonariuszy
(3 pokoje 2-osobowe oraz 1 po-
kój 1-osobowy). Na I piętrze bę-
dzie 12 pokoi 2-osobowych oraz
5 pokoi 1-osobowych dla pensjo-
nariuszy, pokój dzienny pełnią-
cy także funkcję sali telewizyj-
nej, gabinet lekarski, dyżurka, po-
mieszczenie na sprzęt i środki
czystości oraz rozdzielnia posił-
ków. Na poddaszu zaplanowano
8 pokoi 2-osobowych oraz 4 po-
koje 1-osobowe dla pensjonariuszy,

3 pokoje gościnne 1-osobowe, po-
kój dzienny, dyżurkę, pokój wypo-
czynku osoby dyżurującej, maga-
zynek, pomieszczenie porządkowe,
WC dla personelu oraz łazienkę
ogólnodostępną przystosowaną dla
osób niepełnosprawnych. Wszyst-
kie pokoje dla pensjonariuszy będą
posiadać własne łazienki przysto-
sowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W budynku zaprojek-
towano 3 klatki schodowe oraz win-
dę osobową umożliwiającą trans-
port łóżka. Posiłki z kuchni będą
dostarczane na wyższe kondygna-
cje windą towarową. Przy budynku
zaplanowano parkingi oraz tereny
rekreacyjne.

Oprac. S. D.

Inscenizacja „Wesela Kociewskiego” w auli trąbkowskiego gimnazum
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Tradycyjna Droga krzyżowa ulicami Trąbek Wielkich w Niedzielę Palmową

Ojciec Aaron prowadzi rekolekcje wielkopostne w Trąbkach Wielkich
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Wielka Sobota: straż przy Grobie Pańskim

Wielka Sobota: liczni parafianie przybyli do kościoła poświęcić pokarmy na stół
wielkanocny
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INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2014

W maju 2014 r. w kościele w Trąb-
kach Wielkich odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Alojzego
Ptacha.

1. 1100, Postołowo (odpust):
Za śp. Andrzeja Szutę

1800: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Magdale-
ny Stanolewicz w 20. urodziny
oraz o pomyślne zdanie matury

b) Za śp. Alojzego Ptacha (greg.)

2. Za śp. Aleksandra Ulatow-
skiego oraz zmarłych z rodzin
Ulatowskich i Sager

Czerniewo: Za śp. Alojzego
Ptacha (greg.)

3. 700: Za śp. Juliannę Abram
(20. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: a) O pomyśl-
ne zdanie matury dla Anety
Grot

b) Za śp. Alojzego Ptacha (greg.)

1000: Za zmarłych z rodzin
Kusz i Bolczak

1115: O Boże błogosławieństwo
dla Klaudii w 13. urodziny

1800: Za śp. Jarosława
(13. rocznica śmierci), Bogdana
i Czesława Gdańców

4. 700: Za śp. Stanisława, Józefa
i Stanisławę Szostek

830, Czerniewo:
a) Za śp. Tadeusza Bartosa
(23. rocznica śmierci)

b) Za śp. Alojzego Ptacha (greg.)

1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Krystyny Sykutowskiej
w 60. urodziny oraz zmarłych
z rodzin Sykutowskich i Wenzel

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Stanisławy Walczewskiej w uro-
dziny oraz za śp. Jadwigę Sze-
pietowską (8. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

6. Za śp. Adolfa i Józefę
Sykutowskich

7. Za zmarłych z rodzin Blokusów
i Zulewskich

8. Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Stanisława Gostomskiego
w imieniny (int. żony i dzieci)

9. Za zmarłych z rodzin Płocke
i Lisów

10. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla jubilatów
Anieli i Jana Kelerów

11. 700: Za śp. Alojzego Ptacha
(greg.)

830, Czerniewo:
a) W pewnej intencji
(p. Sienkiewicz)

b) Za śp. Gertrudę Krywald
(3. rocznica śmierci)
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11. 1000: Za śp. Jadwigę, Alfonsa
i Zygfryda Tiborskich oraz
zmarłych z tej rodziny

1800: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Zofii Siecińskiej w urodziny

12. Za śp. Andrzeja Szutę

13. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Krystyny
Gdaniec w 82. urodziny

14. Za śp. Alojzego Ptacha (greg.)

Czerniewo: Za śp. Pawła,
Martę i Annę Zulewskich

15. Za śp. Jurka Latoszewskiego
(16. rocznica śmierci)

16. Za śp. Genowefę i Jana
Godlewskich

17. Za śp. Stefanię Reca

18. 700: Za śp. Zygmunta,
Gertrudę i Huberta Dufke

830, Czerniewo:
a) Za śp. Helenę, Władysława,
Henryka, Danutę i Huberta
Dąbrowskich

b) Za śp. Martę i Bernarda
Lefańczyków

1000: Za śp. Andrzeja Szutę

1115: Za śp. Alojzego Ptacha
(greg.)

1800: Za śp. Mirosława
i Wojciecha Kowalewskich oraz
Hannę Goczkowską

19. O Boże błogosławieństwo
dla Oliwii Ratkowskiej
w 9. urodziny

20. Za śp. Annę i Franciszka Suss
oraz zmarłych z rodzin Suss
i Hensel

21. 1700, Czerniewo:
Za śp. Józefa, Franciszka,
Rozalię, Gertrudę i Józefa
Dończyków

1800: a) Dziękczynna,
o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Anety i Daniela
Karpińskich w 3. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Alojzego Ptacha (greg.)

22. Za śp. Bożenę Turzyńską
(9. rocznica śmierci)

23. 800, Czerniewo: Za śp. Aloj-
zego Ptacha (greg.)

1800: a) Dziękczynna, o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo
dla ks. kan. Adama Krolla
w 40-lecie sakramentu
kapłaństwa

b) Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich

24. Za śp. Romana Niedźwiedzia
(17. rocznica śmierci)
oraz zmarłych z rodzin
Niedźwiedziów i Musiałów

25. 700: Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta Dubielę

830, Czerniewo:
a) Za śp. Jana Witczaka
i Adama Kosikowskiego

b) Za śp. Leokadię Grot oraz
zmarłych z rodzin Grotów
i Macholów
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25. 1000: Za śp. Eugeniusza
Strongowskiego (31. rocznica
śmierci)

1115: Za śp. Alojzego Ptacha
(greg.)

1800: a) Za śp. Renatę
Antkowiak i Renatę Dunst

b) Za śp. Mieczysława Stankie-
wicza i Czesława Gdańca

26. Za śp. Gertrudę Dończyk

27. Za śp. Jadwigę, Jana, Geno-
wefę, Olgierda i Stanisława
Tiałowskich

28. Za śp. Alojzego Ptacha (greg.)

Czerniewo:
Za śp. Stanisławę, Józefa, Wła-
dysława i Stanisława Szostków

29. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Diany Szulc w 11. urodziny

b) Za śp. Alojzego Ptacha (greg.)

(wspomnienie dodane) O zdro-
wie i Boże błogosławieństwo
dla Teresy Chilla

30. Za zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich

31. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Alojzego Ptacha (zakoń-
czenie Mszy św. gregoriańskiej)

1800: a) Za śp. Norę i Jana
Nowaków

b) Za śp. Zygmunta Szarmacha
(5. rocznica śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 maja: Kalina Czucha
5 maja: Róża Konarzewska

11 maja: Julian Gacek

Rocznice sakramentu małżeństwa
18 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli (z d. Haracz) i Łukasza Lorkowskich
21 maja: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Anety (z d. Knitter) i Daniela Karpińskich
16 maja: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny (z d. Walaszewskiej) i Martina Bawejów
23 maja: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki (z d. Ogórek) i Tomasza Sławków
10 maja: 35. rocznica sakramentu małżeństwa

Janiny (z d. Luksemburg) i Waldemara Dorochów
11 maja: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Brygidy (z d. Knitter) i Czesława Szadkowskich

ODESZLI DO PANA

5 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Mirosława Łosińskiego

5 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Edwarda Schimichowskiego

10 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Henryka Błaszczyka

29 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Janiny Stefan

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.trabkiw.ug.gov.pl/kana
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Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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