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Jezus jest

z nami,

idzie z nami

i podtrzymuje

naszą nadzieję:

„Idziesz

przez wieki” –

mówimy Mu,

przywołując

na pamięć

i ogarniając

modlitwą

wszystkich,

którzy wiernie

i ufnie idą

za Nim.

św. Jan Paweł II



ISKIERKI PARAFIALNYCH WYDARZEŃ

W niedzielę, 27 kwietnia my, Po-
lacy przeżyliśmy głęboko kanoni-
zację Ojca świętego Jana Paw-
ła II, największego z rodu Polaków
w ostatnim stuleciu. Cieszymy się,
że nasza świątynia posiada relikwie
krwi św. Jana Pawła II umieszczo-
ne w bocznym ołtarzu. Uczciliśmy
tę uroczystość odpustem ku czci
Miłosierdzia Bożego w kościele fi-
lialnym w Czerniewie. Uroczystą
sumę celebrował i homilię wygło-
sił ks. proboszcz Zdzisław Kumor
z Kłodawy, a dzień później wylą-
dował w szpitalu, gdyż doznał roz-
lania się wyrostka robaczkowego.
Dzięki Bogu, wrócił do sił, bardzo
potrzebnych mu do przeprowadze-
nia Misji św. w swojej parafii, które
trwały od 18 do 25 maja tego roku.
W czerniewskim odpuście uczest-
niczyli przedstawiciele instytucji
naszej gminy z panem wójtem na
czele.

***
W niedzielę, 11 maja nasza para-
fia przeżywała uroczystość przyję-
cia do Pierwszej Komunii Świętej.
Dzieci przygotowywały się do niej
poza katechezami przez uczestnic-
two w dziewięciu sobotnich no-
wennach ku czci Matki Bożej. Jest
u nas praktyka, by również przez
dziewięć sobót dzieci uczestniczyły
w nowennie dziękczynnej za tak
wielki dar Komunii św. Ile z nich

wytrwa – zobaczymy. W tak zwa-
nym „białym tygodniu”, w czwar-
tek dzieci modlą się w intencji
powołań kapłańskich i zakonnych.
Zachęcałem też chłopców, by ze-
chcieli być ministrantami. Nie zna-
lazł się ani jeden nowy kandydat
na ministranta. Najczęściej tłu-
maczyli się, że rodzice im nie
pozwolili. Zostawiam to bez ko-
mentarza.

***
W piątek, 23 maja ks. kanonik
Adam Kroll obchodził 40. roczni-
cę święceń kapłańskich. W tym
miejscu pragnę wyrazić serdeczne
podziękowanie od parafian i od
siebie za jego niezwykle gorliwą
pracę duszpasterską w naszej pa-
rafii. Przykładem tej posługi są
niedzielne Msze św. dla dzieci
o godz. 10.00, które prowadzi
z wielkim zaangażowaniem, i na
które przychodzi coraz więcej ro-
dziców z małymi dziećmi. Pięknie
przygotował od strony liturgicz-
nej dzieci do Pierwszej Komunii
Świętej, a w ubiegłym roku mło-
dzież do sakramentu bierzmowa-
nia. Wiele pracy wkłada w redago-
wanie parafialnej strony interne-
towej oraz miesięcznika „Kana”.
Życzę drogiemu księdzu Adamo-
wi zdrowia i obfitych łask Bo-
żych w dalszej pracy duszpa-
sterskiej w naszej parafii. Dzię-
kuję Bogu, że przysłał do na-
szego sanktuarium tak dobrego
duszpasterza.
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***
W niedzielę, 18 maja w naszej para-
fii rozpoczęła się zbiórka pieniężna
na Dom Ulgi w Cierpieniu im. św.
Ojca Pio. Dom ten od dłuższego
czasu buduję codzienną modlitwą,
a zamysł tej budowy powstał kilka
lat temu, gdy modliłem się przy
grobie św. Ojca Pio w San Giovan-
ni Rotondo w Włoszech. Było to
jeszcze przed rozpoczęciem budo-
wy kościoła w Ełganowie. Ideę tę
poparł arcypasterz gdański ks. abp
Sławoj Leszek Głódź i udzielił ar-
cypasterskiego błogosławieństwa,
gdy obejrzał makietę tego obiek-
tu. Przychylne tej idei są władze
naszej gminy. Jest też szczęśliwym
zbiegiem okoliczności, że działka
pod budowę przylega do terenu
parafii. Przed laty miał na niej być
wybudowany drugi blok mieszkal-
ny. Jakby zrządzeniem Opatrzno-
ści owa działka czekała na inną
budowlę.

Obecnie na ukończeniu jest pro-
jekt budowy. Z niecierpliwością
czekam jeszcze na mapę terenu
sporządzaną od dwóch miesięcy
i na „odrolnienie” ziemi. Strasznie
powoli postępują niektóre prace
(i to wykonywane przez parafian).
Chciałem od pierwszego czerwca
rozpocząć prace budowlane, ale
nie wiem, czy to się uda.

Budowa wyceniona jest na osiem
milionów złotych. Sam projekt Do-
mu Ulgi w Cierpieniu wycenio-
no na 172 tys. złotych. Proszę
się nie dziwić, że już rozpoczęto

zbiórkę ofiar, choć jeszcze nie ru-
szyła budowa, bo trzeba zapłacić
za projekt. Nieco wpłaciłem na
ten cel z ofiar zebranych podczas
kolędy, ale to „kropla w morzu
potrzeb”. Równocześnie podjąłem
pracę związaną z założeniem Fun-
dacji Domu Ulgi w Cierpieniu.
Opracowany został statut funda-
cji przy wydatnej bezinteresownej
pomocy Moniki Kolendo z Klesz-
czewa. Statut uzupełniony przez
gminnego prawnika został zare-
jestrowany w biurze notarialnym
w Pruszczu Gdańskim. Żeby za-
łożyć konto bankowe, musi być
zarejestrowany w sądzie w Gdań-
sku. Plik dokumentów skompleto-
wanych przy pomocy pani mece-
nas w naszym urzędzie gminnym
zawieźliśmy z ks. Bolesławem An-
toniowem do sądu i czekamy na
rejestrację. Po pozytywnym zała-
twieniu w sądzie będzie założone
konto fundacji. Fundacja musi po-
siadać zarząd, w którego skład
zostali powołani: ksiądz rektor Bo-
lesław Antoniów, pani dyrektor
Dorota Bąk, pan przewodniczący
rady gminy i rady parafialnej Józef
Sroka, pan dyrektor Przemysław
Sautycz i piszący niniejszy artykuł
miejscowy „pleban”.

W związku z finansowymi potrze-
bami zostało powołane grono pa-
rafialnych skarbników do zbiórki
ofiar na ten cel w rodzinach na-
szej parafii. Myślę, że w przyszłości
uda się włączyć w to dzieło również
inne parafie, zwłaszcza z naszego
dekanatu.
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Podaję wykaz powołanych skarb-
ników.

W Trąbkach Wielkich kwestują:
– Celina Stankiewicz i Elżbieta
Szurgocińska – przy ul. Parkowej;
– Jadwiga i Piotr Pianowscy – przy
ul. Pawłowskiej do bloku „Na-
dzieja”;
– Zdzisława Preuss i Bożena Ziel-
ke – przy ul. Gdańskiej, ul. Polo-
nii, ul. Wiśniowej oraz ul. Czereś-
niowej;
– Maria Urban i Bożena Surma –
na osiedlu „Leśnym” przy ul. Paw-
łowskiej i po lewej stronie osiedla;
– Monika i Dariusz Kosińscy –
na połowie prawej strony osiedla
„Leśnego”;
– Danuta Mokrosińska i Katarzy-
na Kwiatek – na drugiej połowie
prawej strony Osiedla Leśnego;
– Danuta Gostomska i Bogusława
Godlejewska – przy ul. Pocztowej,
ul. Krótkiej, ul. Sportowej, ul. Leś-
nej i na osiedlu „Runo Leśne”.

W Kleszczewie kwestują:
– Katarzyna Brzózka i Hanna No-
wak – przy ul. Gdańskiej, ul. Jod-
łowej, ul. Polnej;
– Maria i Przemysław Sautyczowie
– przy ul. Skarszewskiej, ul. Leśnej
i bocznych ulicach w tym rejonie;
– Mariola Jankowska i Jan Selka
– przy ul. Szkolnej, ul. Słonecznej,
ul. Parkowej, ul. Pogodnej, ul. Spa-
cerowej, ul. Brzozowej i bocznych
ulicach w tym rejonie.

W Czerńcu kwestuje Kazimiera
Karnath.

W Czerniewie nikt się nie pod-
jął tej pracy dla dobra wspólnego
(a może dla siebie na starość?).
Mieszkańcy Czerniewa sprawili mi
wielką przykrość. To Czerniewo
zawsze wyróżniałem. Jakże wspa-
niałe mieszkało tu starsze poko-
lenie, które powoli odchodzi do
wieczności. jakże tu zawsze była
miła kolęda – to był odpoczynek,
a nie trud. Życzliwość i wiara tych
mieszkańców skłoniła do budowy
w tej wsi pięknego kościoła. Pamię-
tam z tamtych lat, jak panie Anna
Hendrych i Stanisława Dobrowol-
ska z Czerńca pieszo chodziły do
Trąbek na Mszę św., niosąc ze sobą
kanapki, aby po drodze odpocząć,
posilić się i iść dalej. A dziś? Ilu nie
idzie na Mszę św., mając kościół
na miejscu? Przy kapliczce zbiera-
ło się w maju wielu mieszkańców
na nabożeństwo, a dziś w kościele
nie ma prawie nikogo. W kronice
jest zapisane, że w ubiegłym roku
podnosiły się głosy, by nie urządzać
tam procesji Bożego Ciała, bo prze-
cież trzeba przygotować 4 ołtarze,
a nie ma komu ich wykonać. Na
archidiecezjalne dożynki w 2012
roku zbuntowali się i nie wyko-
nali korony żniwnej (tylko w tej
wiosce). Mimo to odpust w parafii
się odbył. Przez kilka lat był pro-
blem ze sprzątaniem kościoła. Było
z tym wiele trudności. Prosiłem też
o pomoc w transporcie płyt na po-
większenie parkingu przy naszym
sanktuarium, które ks. proboszcz
z Rotmanki ofiarował za darmo,
i też mi odmówiono. Z tego powo-
du wiele ich straciłem, bo wziął je
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ks. proboszcz z Kłodawy. Owszem,
jest tu kilka rodzin wspaniałych,
gorliwych i zatroskanych o świąty-
nię i jej obejście. Bogu niech będą
dzięki za nie. Do nich mój ból serca
się nie odnosi, to dzięki ich trosce
jest porządek wokół kościoła.

W wykazie skarbników jest sześciu
nauczycieli, w tym pani Danu-
ta Mokrosińska jest nauczycielem
akademickim, którzy rozumieją po-
trzeby parafii i nie wstydzą się być
skarbnikami na dobry cel. Co na
to czerniewscy przyjaciele?

W pierwszej majowej zbiórce na
Dom Ulgi w Cierpieniu zebraliśmy
7010 zł. Wzruszający przypadek
miał miejsce w Kleszczewie, gdzie
sześcioletni chłopczyk przyniósł za-
oszczędzone na ten cel „grosiki”,
aż 10 zł. Była to najszczersza i naj-
piękniejsza ofiara. Wielu miesz-
kańców nie zastano w domach.
Mogą oni złożyć swoją ofiarę w ko-
percie na tacę podczas niedzielnej
Mszy św., czy przekazać skarbni-
kom kwestującym w ich rejonie.
Za waszą ofiarność i za posłu-
gę skarbników składam serdeczne
podziękowanie. Pytano, ile skarb-
nicy otrzymują za kwestowanie.
Muszę przyznać, że sporo. Płacę
im w „walucie watykańskiej”. Tej
nie da się rozmienić ani wymienić,
bo „watykańska waluta” to „Bóg
zapłać!”. Za tę zapłatę w Kleszcze-
wie pani Mariola Jankowska i pan
Jan Selka poświęcili w niedzielę
aż 8 godzin, by obejść wyznaczony
rejon.

***
W czwartek, 12 czerwca będziemy
obchodzić 27. rocznicę koronacji
cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej. Zapraszam parafian
– czcicieli Matki Bożej na uro-
czystą dziękczynną Mszę świętą
o godz. 18.00. Polecimy się też
wstawiennictwu św. Jana Pawła II,
który osobiście dokonał tej koro-
nacji na Zaspie w 1987 r. W celu
uczczenia tej rocznicy, w sobotę,
14 czerwca o godz. 14.00 w naszym
sanktuarium odbędzie się występ
chórów. Serdecznie zapraszam do
wzięcia udziału w tym koncercie.

***
W tym roku późno, bo dopiero 19
czerwca będziemy obchodzić Uro-
czystość Bożego Ciała. Uroczysta
Msza św. przy ołtarzu polowym
o godz. 9.00, a po niej wyruszy pro-
cesja eucharystyczna do czterech
ołtarzy. Proszę, by tradycyjnie oł-
tarze były usytuowane: 1 – przy
krzyżu obok poczty, 2 – przy domu
państwa Świerczków, 3 – przy gim-
nazjum, 4 – przy urzędzie gminy.

W Czerniewie planowana jest uro-
czysta Msza św. z procesją eucha-
rystyczną o godz. 12.30 (chyba się
mieszkańcy nie zbuntują).

***
W sobotę, 21 czerwca przypada
18. rocznica święceń kapłańskich
naszego rodaka, ks. Krzysztofa
Sroki. Msza św. dziękczynna w je-
go intencji będzie o godz. 18.00.
Módlmy się też o nowe powoła-
nia w naszej parafii do służby
w Kościele.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2014

1 czerwca: 7. Niedziela
Wielkanocna. Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

Dz 1,1–11
Ef 1,17–23
Mt 28,16–20

8 czerwca: Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego

MSZA WIGILII
Rdz 11,1–9 lub Wj 19,3–8a.16–20b
lub Ez 37,1–14 lub Jl 3,1–5
Rz 8,22–27
J 7,37–39
MSZA W DZIEŃ
Dz 2,1–11
1 Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–23

15 czerwca: 11. Niedziela
zwykła. Uroczystość
Najświętszej Trójcy

Wj 34,4b–6.8–9
2 Kor 13,11–13
J 3,16–18

19 czerwca: Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa

Pwt 8,2–3.14b–16a
1 Kor 10,16–17
J 6,51–58

22 czerwca: 12. Niedziela
zwykła

Jr 20,10–13
Rz 5,12–15
Mt 10,26–33

29 czerwca: 13 Niedziela
zwykła. Uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła

WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
Dz 3,1–10
Ga 1,11–20
J 21,15–19
MSZA W DZIEŃ
Dz 12,1–11
2 Tm 4,6–9.17–18
Mt 16,13–19

SERCE JEZUSA – GOREJĄCE OGNISKO MIŁOŚCI

Nabożeństwo do Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa określamy jako
cześć i kult Chrystusa, który ob-
jawia nam swą miłość i ukazuje
swe Serce jako symbol tej miłości.
Chrystus jest prawdziwym człowie-
kiem, ma więc serce, które bije
najgorętszą, najszlachetniejszą mi-

łością, ale Chrystus jest zarazem
Bogiem. Wszystko, czego dokona-
ła Jego ludzka natura, stało się
w łączności z naturą Boską. Ludzka
miłość Pana Jezusa czerpała swo-
ją doskonałość z pełności Bóstwa.
W ludzkim Sercu Jezusa ujawnia
się dla nas miłość Boża.
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Bóg jest miłością. Z miłości istnieje
cały wszechświat i ludzkość. Kie-
dy zaś ludzie sprzeniewierzyli się
Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg
nie przestał ich miłować. Potwier-
dzeniem tej niepojętej miłości było
to, że Syna swojego dał, by zbawił
świat. Ta właśnie miłość do ludzi
kazała Jezusowi przyjść na ziemię,
przyjąć dla ich zbawienia okrutną
mękę i śmierć. Z miłości tego Serca
powstał Kościół, sakramenty świę-
te, a wśród nich Sakrament Miłości
– Eucharystia.

Jezus pragnął swą miłością pocią-
gnąć wszystkich ku sobie. To było
pierwsze pragnienie Jego Serca, wy-
powiedziane słowami: Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy i po-
korny sercem, a znajdziecie ukojenie
dla dusz waszych (Mt 11,28–29).
Serce Jezusa przepełnione miłością
pragnęło wszystkie serca rozpalić
miłością do Boga i bliźniego. Jezus
wyraził to słowami: Przyszedłem
ogień rzucić na ziemię i jakże bar-
dzo pragnę, żeby on już zapłonął
(Łk 12,49).

Miłość nie zna rozłąki. Jezus chce
pozostać zawsze z nami. To życzenie

wyraził w Wielki Czwartek: Gorąco
pragnąłem spożyć tę Paschę z wami,
zanim będę cierpiał (Łk 22,15). Li-
tość Zbawcy nie odwraca się nawet
od grzeszników, owszem, poszukuje
ich, a potem przyjmuje z zadzi-
wiającą dobrocią: Chcę raczej miło-
sierdzia niż ofiary. Bo nie przysze-
dłem powołać sprawiedliwych, ale
grzeszników (Mt 9,13). Jest najlep-
szym Ojcem dla nawróconych synów
marnotrawnych (por. Łk 15,11–21)
i najtroskliwszym Pasterzem także
zaginionych owiec (por. Mt 18,13).

Obraz uczuć i pragnień Serca Je-
zusowego wzbogaca swymi słowami
św. Jan Ewangelista. Miłość Chry-
stusa podbiła i zachwyciła go tak
dalece, że zebrał i przekazał swe
myśli w Ewangelii: Umiłowawszy
swoich na świecie, do końca ich
umiłował (J 13,1). Kto ma przy-
kazania moje i zachowuje je, ten
Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje,
ten będzie umiłowany przez Ojca
mego, a również Ja będę go miłował
i objawię mu siebie (J 14,21). Jak
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem (J 15,9).

Podstawą kultu Serca Jezusowego
są przede wszystkim prawdy do-
gmatyczne o wcieleniu Syna Boże-
go, o dziele odkupienia i zbawienia.
Do istoty kultu Serca Jezusowe-
go należy miłość Boga i bliźniego
oraz ekspiacja za grzechy. Święty
Paweł pisze: Mnie, zgoła najmniej-
szemu ze wszystkich świętych, zosta-
ła dana ta łaska: ogłosić poganom
jako Dobrą Nowinę niezgłębione bo-
gactwo Chrystusa i wydobyć na
światło, czym jest wykonanie ta-
jemniczego planu, ukrytego przed
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wiekami w Bogu, Stwórcy wszech-
rzeczy (Ef 3,8–9). Nadprzyrodzone
bogactwa miłości mają stać się na-
szym udziałem: Niech Chrystus za-
mieszka przez wiarę w waszych ser-
cach; abyście w miłości wkorzenieni
i ugruntowani, wraz ze wszystkimi
świętymi zdołali ogarnąć duchem,
czym jest Szerokość, Długość, Wy-
sokość i Głębokość, i poznać miłość
Chrystusa, przewyższającą wszelką
wiedzę, abyście zostali napełnieni
całą Pełnią Bożą (Ef 3,17–19).

Istotą nabożeństwa do Serca Jezu-
sowego jest miłość Boga ku ludziom,
posunięta aż do ofiary krzyżowej. To
misterium zawsze będzie posiadało
swoją głębię i zmuszało do wzajem-
nej miłości, ofiary, wyrzeczeń i ko-
chania bliźnich. Leonardo da Vinci
powiedział, że wielki jest człowiek,

gdy wielka jest jego miłość. Wiel-
kość miłości Boga mierzy się Bożą
nieskończonością, wielkość chrze-
ścijanina mierzy się wypełnianiem
przez niego przykazania miłości.

Bóg miłuje nas miłością odwieczną.
Ale od chwili Wcielenia Bóg miłuje
nas także w nowy sposób – Ser-
cem Jezusa, Boga, który stał się
człowiekiem. Nigdzie Bóg nie jest
tak bliski człowiekowi, jak w Ser-
cu Jezusa. Mamy być wszczepieni
w Chrystusa, jako latorośl w winny
szczep. Wtedy możemy przynosić
owoc i wtedy nasze modlitwy sta-
ną się hołdem uwielbienia i miłości
dla Serca, które tak bardzo nas
ukochało.

Jan Uryga

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

Często podczas dialogu międzyreli-
gijnego wysuwa się argument, że
w gruncie rzeczy wszyscy ludzie na
świecie wierzą w tego samego Boga,
tylko pod innymi imionami: Jahwe,
Allach, Kriszna, Wisznu... O ile Bóg
Jahwe czczony przez naród izra-
elski jest Tym, w którego wierzą
i chrześcijanie, to jednak dopiero
Objawienie dane wyznawcom Chry-
stusa ukazało światu Jego pełną
”tożsamość”. Zatem i Żydzi, i ma-
hometanie, choć wierzą w jednego
Boga, to nie znają całej prawdy
o Nim. W tym sensie Bóg chrze-
ścijan różni się od ich Boga. Tę
odmienność ukazuje Credo. Sprowa-
dza się ona do dogmatu o Bogu jako
Trójcy Przenajświętszej. Jest to ten
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sam Bóg Jahwe z Księgi Rodzaju,
ale bardziej ”wnikliwie” opisany, do-
określony w Prologu Janowej Ewan-
gelii. Oczywiście, prawdy o Bogu nie
odkrył św. Jan Ewangelista ani ża-
den inny z Apostołów. To sam Bóg
odkrył się przed ludźmi w Jezusie
Chrystusie.

Starożytni Ojcowie Kościoła potwier-
dzili uroczyście to, w co wierzyli ich
poprzednicy. Dlatego nie można mó-
wić, że Credo powstało w II, III
czy IV w. Chrześcijanie od początku
wierzyli w Boga Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Trzy Osoby Boskie nie są
zatem „wynikiem” dociekań, reflek-
sji teologicznej czy ludowej pobożno-
ści. Prawdę o Trójjedynym Bogu ob-
jawił Jego Syn Jezus Chrystus: Boga
nikt nigdy nie widział. Jednorodzony
Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim
pouczył. Żadne z wyrażeń nie jest
tu przypadkowe: ani „Jednorodzony
Bóg”, ani fakt, że jest On „w ło-
nie Ojca”. Jednorodzony – Jezus
Chrystus – nazwany jest tu Bogiem,
„który jest w łonie Ojca”. To okre-
śla rodzaj pochodzenia Syna. Łono
niezmiennie związane jest z rodzi-
cielstwem. Wniosek: Jezus Chrystus
jest zrodzonym, urodzonym Synem
Boga i Bogiem z Boskiego „łona”.

Bogowie starożytni także miewali
dzieci. Bardzo dużo dzieci. Można
rzec, były to rodziny wielodzietne.
Rodzeństwo zazwyczaj konkurowało
ze sobą, spierało się i prowadziło
wzajemne walki. Zarówno w mitolo-
gii greckiej, jak i w religiach Wscho-
du „boskie rodziny” nie kierowały
się miłością zarówno wobec siebie,
jak i wobec ludzi. Przemoc, uro-
ki, rozwiązłość seksualna, chciwość,
kłamstwo i nienawiść to nieodłącz-
ne elementy charakteru bóstw oraz

idei i związanych z nimi religii. To
w znacznym stopniu podważało ich
wiarygodność. Już Dawid zapytywał
retorycznie: Któż jest Bogiem prócz
Pana? Lub któż jest skałą prócz Bo-
ga naszego? I tenże sam biblijny
poeta konstatował: Wszyscy bogowie
pogan to ułuda. A po wiekach św.
Paweł Apostoł dopowiedział: ci, któ-
rzy są ręką uczynieni, nie są bogami.
Także ci, którzy zostali uczynieni
ludzkim umysłem i stali się „nowo-
czesną” ideą religijną, którą wciąż
wymyślają ludzie nieposłuszni Bogu.

Chrześcijanie wierzą w innego Boga:
w jednego, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi... Wierzą
też w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed
wszystkimi wiekami. Syn Boży na-
rodził się, zanim zostało cokolwiek
stworzone, zanim został stworzo-
ny czas i trójwymiarowa przestrzeń.
Narodzenie Boga-Syna jest przed-
wieczne, jak przedwieczny jest Bóg
Ojciec.

Pochodzenie Jezusa Chrystusa „z
Ojca” jest kluczowym zagadnieniem
Credo. Można powiedzieć: jest punk-
tem zwrotnym w pojmowaniu Boga
Jahwe. Bóg nie jest transcendent-
nym Samotnikiem w nie dającym się
bliżej określić miejscu. Ma Syna.

Nowy Testament określa Jezusa ja-
ko „Pierworodnego” i „Jednorodzo-
nego”. Oznacza to, że jest On pierw-
szym i jedynym zrodzonym Synem
Boga i Bogiem. Bo jeśli z czło-
wieka rodzi się „syn człowieczy”
(człowiek), to zrodzony z Boga Syn
jest nikim innym, jak tylko Bogiem.
Przyrostki: „-rodny” (Pierworodny)
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czy „-rodzony” (Jednorodzony) bar-
dzo mocno związane są z rodzeniem.

To, że Syn Boży jest „zrodzony
przed wiekami”, implikuje w pewien
sposób Jego ponadczasową władzę
i nieograniczone możliwości działa-
nia, także stwarzania. Syn Boży –
Słowo Boga – Jezus Chrystus jest
zatem Stwórcą. Już w Starym Te-
stamencie przeciska się do ludzkiej
świadomości niezrozumiała jeszcze
wówczas myśl: W owym dniu patrzeć
będzie człowiek na swego Stwórcę.
W Nowym Testamencie znajdzie ona
wyraźniejsze potwierdzenie. Św. Pa-
weł z wiarą wyzna, że w Chrystusie
zostało wszystko stworzone: i to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi. Prolog
w Ewangelii św. Jana, mówiąc o Synu
Bożym jako o Słowie Boga, wyrazi to
jeszcze dobitniej: Wszystko przez Nie
się stało, a bez Niego nic się nie stało,
co się stało. W przeciwieństwie do
Pierworodnego – Syna zrodzonego
z Ojca – żadne stworzenie na ziemi
nie ma mocy stwarzania.

Nieodparcie narzuca się myśl, że
Słowo Boga – Jezus Chrystus, przez

które „wszystko się stało”, jest mało
obecne w świadomości zwyczajnego
chrześcijanina. Zwykle za Stwórcę
uważa on Boga Ojca, przypisując
Jezusowi Chrystusowi jedynie funk-
cję zbawczą i wyznaczając Duchowi
Świętemu rolę Uświęciciela. Tym-
czasem Credo uczy i przypomina, że
z faktu, iż Pan nasz Jezus Chrystus
jest jednorodzonym Synem Bożym,
zrodzonym z Ojca przed wiekami,
wynikają daleko idące konsekwen-
cje. Boga nie można zaszufladkować
i określić kompetencji poszczegól-
nych Osób Boskich. W istocie jeden
Trzyosobowy Bóg jest Stworzycie-
lem, Zbawcą i Uświęcicielem.

Czy w takiego Boga wierzymy? Czy
nasz Pan Jezus jest tym samym
i jedynym naszym Panem, jednoro-
dzonym Bogiem, zrodzonym z Ojca
przed wszystkimi wiekami? Czy też
na innego czekamy? Albo i nie cze-
kamy. W kogo wierzymy?

Ignacy Kosmana OFMConv

POMÓŻMY DZIECIOM SIĘ SKONCENTROWAĆ

Koncentrowanie się jest zdolnością

filtrowania, ogniskowania i po-

rządkowania bodźców, które pocho-

dzą z rzeczywistego świata, w taki

sposób, by się w nim nie zagubić.

Ale koncentracja nie jest elementem

współczesnej kultury.

Współczesne czasy są czasami
roztargnienia. Bogactwo bodź-
ców wizualnych, dźwiękowych,
emocjonalnych, które bombardu-
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ją nas informacjami i przyjemno-
ściami, może zmienić się w zja-
wisko negatywne, szczególnie dla
najmłodszych. W okresie forma-
cji umysłowej i kulturowej dzieci
są zanurzone w ogłuszającej sie-
ci dźwięków, atakowane przez fa-
le elektromagnetyczne przeróżnego
typu. Telefon i stereo towarzyszą
im w samochodzie, w autobusie;
pilot wciąga je w papkę informacji,
często sprzecznych. I to w coraz
bardziej szalonym tempie.

Jeśli dorośli nie są świadomi presji
czasu na rodzinę, grozi im nie-
bezpieczeństwo życia w ciągłym
pośpiechu, bez zatrzymywania się,
i takie zachowania przekażą dzie-
ciom. Młodzież staje się jak coraz
bardziej ściśnięta sprężyna i w pew-
nym momencie chce się rozprężyć.
W jakikolwiek sposób.

Młodzi muszą być panami sie-
bie samych, muszą umieć po-
ruszać się w miarę bezpiecznie
w otaczającym ich świecie. Sza-
leństwo przyjemności sprawia, że
się gubią. Wielu nastolatków jest
zagubionych. Potrzebują kompasu
i umiejętności koncentracji. Często
widzi się chłopców, którzy „uczą
się”, mając słuchawki na uszach,
telewizor nastawiony na „Przyja-
ciół”, a między jednym a drugim
rozdziałem podręcznika surfują po
Internecie.

Koncentracja jest zdolnością do fil-
trowania, ogniskowania i porządko-
wania bodźców wysyłanych przez

otaczający świat, pozwalającą po-
ruszać się w nim ze spokojem,
nie gubiąc się, lecz korzystając
ze wszystkich możliwości oferowa-
nych przez własny rozwój i własne
życie. Jest to wielka praca, praw-
dziwy wysiłek, z jakim muszą co-
dziennie mierzyć się nasze dzieci,
właśnie dlatego, że koncentrowanie
się nie jest elementem współczesnej
kultury.

Rodzice mogą w tym służyć nie-
zbędną pomocą. Tylko oni są w sta-
nie to robić, i powinni zacząć jak
najwcześniej. Formułą, którą zde-
cydowanie należy odrzucić, jest po-
lecenie: „Skup się trochę!” Dzieci
chciałyby to zrobić, ale nie wie-
dzą, jak się do tego zabrać. Lepiej
jest powiedzieć: „Zastanówmy się
razem, co zrobić, abyś mógł się
skupić”.

Chodzi o zapewnienie dzieciom
ram i rytmu życia. Czasami,
szczególnie przy mniejszych dzie-
ciach, dobrze jest stosować zasadę:
„im mniej, tym lepiej. Są dzieci,
których lista codziennych zajęć jest
dłuższa niż prezydenta.

Zdolność dzieci do koncentracji za-
leży od wielu rzeczy.

Przede wszystkim od czynników
biologicznych, od rozsądnych pro-
porcji między snem a aktywnością,
od godzin posiłków i od diety, któ-
ra nie może być uzależniona od
reklam.

Bardzo istotne są czynniki śro-
dowiskowe, jak panujący wszędzie
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hałas, wpływ rówieśników, obec-
ność mediów w domu.

Telewizja na przykład jest kozłem
ofiarnym braku koncentracji. Tym-
czasem wszystko zależy od sposobu
korzystania z niej. Telewizja pogłę-
bia nierówności społeczne, gdyż
w zależności od tego, w jaki spo-
sób dzieci są nauczone korzystania
z niej, czyni je ona biernymi i rozko-
jarzonymi albo – wprost przeciwnie
– aktywnymi widzami, ubogacony-
mi kulturalnie przez mały ekran.

To wymaga wysiłku, ale rodzice
muszą czuwać nad prawidłowym
korzystaniem z telewizji w rodzi-
nie. Dzieci, które przyzwyczaja się
do gorączkowych, pełnych agresji,
niespokojnych programów, będą po-
tem odbierały lekcje szkolne jako
straszliwie nudne.

Podobne refleksje można odnieść
również do komputera, gier elek-
tronicznych. Gry wideo tworzą
prawdziwy kod towarzyski dla dzi-
siejszych dzieci. Nie chodzi o za-
kazy, ale o określenie reguł do-
tyczących typu gier i ograniczeń
czasowych.

Odrabianie lekcji jest wspaniałą
okazją do towarzyszenia dzieciom
na tej trudnej drodze koncentracji.
Należy pomagać im w poznawaniu
metody uczenia się i skuteczniej-
szego rozwiązywania trudności, na-
potykanych w różnych przedmio-
tach, oraz wspierać je psychicznie.
Trzeba rozumieć przyczyny ewen-
tualnego zniechęcenia.

Rodzice nie mogą wymagać cał-
kowitego skupienia, dzisiaj nie-
osiągalnego. Mogą jednak pomagać
dzieciom w odkrywaniu zaintere-
sowań i budzeniu ciekawości, które
w bałaganie i niepokoju mogłyby
nigdy się nie ujawnić. Dzieci sku-
piają się najłatwiej na tym, co je
interesuje.

U podstaw wszystkiego leży zaan-
gażowanie, by utrzymać atmosferę
rodzinną na wysokim poziomie po-
rządku, spokoju i pokoju.

Bruno Ferrero

SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE?
To brzmi podejrzanie!

Małżeństwo to związek kobiety
i mężczyzny

Rodzice uczniów jednej ze szkół
w podwarszawskiej Zielonce posta-
nowili, że w ich szkole młodzież
będzie uczona między innymi tego,

iż małżeństwo to związek kobiety
i mężczyzny i nie może być inaczej.

Stało się to źródłem głębokiego nie-
pokoju dla urzędników z Minister-
stwa Edukacji Narodowej, a Pani
minister tegoż resortu zleciła w try-
bie natychmiastowym Mazowiec-
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kiemu Kuratorowi Oświaty kontro-
le szkół, które ośmieliły się poprzez
swoich rodziców same kształtować
model wychowania swoich dzieci
w tak zasadniczych kwestiach jak
pojmowanie tradycyjnego modelu
rodziny. Wszystko za sprawą tego
iż szkoła przystąpiła do progra-
mu Szkoła Przyjazna Rodzinie.
Już pewnie samo słowo „rodzina”
wzbudza wśród niektórych osób
w ministerstwie podejrzenia, bo
owa rodzina w wielu nowych pro-
jektach ustaw i konwencji, jest
wskazywana jako źródło przemocy
i przestarzałych stereotypów.

Co proponuje program
Szkoła Przyjazna Rodzinie?

Przystąpienie szkoły do takiego pro-
gramu jest przede wszystkim okre-
śleniem się szkoły co do swojej
tożsamości. Jest jasnym sygnałem
dla świata zewnętrznego, że pew-
nych propozycji w naszej szkole nie
akceptujemy.

Szkoły przystępujące do progra-
mu zobowiązują się m.in. do nie-
podejmowania działań szkodliwych
dla dzieci, w tym propagowania
przedwczesnej inicjacji seksualnej,
czy genderowej koncepcji płci, a tak-
że, że nie będą uczestniczyć w inicja-
tywach kwestionujących znaczenie
rodziny i autorytetów. Placówki re-
alizujące program otrzymają od jego
inicjatora – Centrum Wspierania
Inicjatyw dla Życia i Rodziny –
specjalny „Certyfikat Szkoły Przy-
jaznej Rodzinie”.

Warunkiem otrzymania certyfikatu
„Szkoła przyjazna rodzinie” jest
podpisanie deklaracji, w ramach
której szkoła deklaruje się do:

� organizowania na terenie szko-
ły warsztatów i programów dla
uczniów, rodziców oraz grona pe-
dagogicznego z oferty propono-
wanej przez organizatora bądź
realizowania przez szkoły innych
(własnych) działań promujących
rozwój osobisty uwzględniający
i szanujący wartości i rolę rodzi-
ny;

� niepropagowania oraz podejmo-
wania działań uniemożliwiają-
cych propagowanie przez oso-
by trzecie treści szkodliwych
dla dzieci, w szczególności pro-
mujących przedwczesną inicjację
seksualną, kwestionujących bio-
logiczną oraz kulturową stabil-
ność ról płciowych kobiet i męż-
czyzn oraz głoszących odrębność
płci społecznej czy kulturowej
od płci biologicznej, kwestionu-
jących znaczenie rodziny i au-
torytetów w rozwoju emocjonal-
nym, intelektualnym i duchowym
dzieci.

Co na to Konstytucja RP?

Jako rodzice mamy absolutne
pierwszeństwo w wychowaniu na-
szych dzieci zgodnie z naszymi
przekonaniami, a szkoła w tym wy-
chowaniu powinna z nami współ-
pracować. Prawo takie gwaran-
tuje nam art. 48 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.).
Ustęp 1 niniejszego przepisu brzmi:
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„Rodzice mają prawo do wy-
chowania dzieci zgodnie z wła-
snymi przekonaniami. Wycho-
wanie to powinno uwzględ-
niać stopień dojrzałości dziec-
ka, a także wolność jego su-
mienia i wyznania oraz jego
przekonania”.

Za sprawą CitizenGo obywatele
znowu w akcji, 28 500 głosów
sprzeciwu

CitizenGo zajęło się również tą
sprawą i ponad 28 500 osób wysłało
drogą internetową petycję-protest
o następującej treści:

Szanowna Pani Minister, Szanowny

Panie Kuratorze,

Kategorycznie domagam się zaprze-

stania szykanowania szkół, które

dołączyły do programu „Szkoła

Przyjazna Rodzinie”.

Zgodnie z ustawą o systemie

oświaty, działania Mazowieckiego

Kuratora Oświaty oraz Minister-

stwa Edukacji Narodowej, podjęte

w związku z przystąpieniem szkół

powiatu wołomińskiego do progra-

mu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”,

pozostają zupełnie poza zakresem

nadzoru pedagogicznego i tym sa-

mym są bezprawne. Co więcej,

ustawa jednoznacznie rozstrzyga,

że nadzór nad finansową i ad-

ministracyjną działalnością szkół

sprawuje organ prowadzący szko-

łę, w tym przypadku – gmina.

Tym samym, swymi nielegalnymi

działaniami, naruszyliście Państwo

chronioną na mocy art. 165 ust. 2

Konstytucji, zasadę samodzielności

jednostek samorządu terytorialne-

go.

Nie zgadzam się na to, aby konsty-

tucyjnie gwarantowane prawo ro-

dziców do wychowywania dzieci

zgodnie ze swymi przekonaniami

zostało naruszone przez urzędników

państwowych i stanowczo protestuję

przeciwko zastraszaniu szkół przez

Ministerstwo i Kuratorium!

Petycję wciąż można podpisać na
stronie www.citizengo.pl

Ministerstwo ślepe na lewe oko

Symptomatyczne dla MEN jest to,
że to samo ministerstwo, które pró-
buje ścigać samorządowców z po-
wiatu wołomińskiego za poparcie
dla programu „Szkoła Przyjazna
Rodzinie”, w odpowiedzi na pro-
testy rodziców przeciwko wprowa-
dzaniu do przedszkoli programu
„Równościowe Przedszkole” odpo-
wiada, że nie leży to w gestii mi-
nisterstwa, ale samorządu... Bar-
dzo trafnie i humorystycznie tą
sytuację określił Pan Jacek Sapa,
prezes Centrum Wspierania Inicja-
tyw dla Życia i Rodziny, mówiąc, że
„ministerstwo jest ślepe na jedno
oko, oczywiście na to lewe”.

O poprawności politycznej „Rów-
nościowego Przedszkola” w następ-
nym numerze „Kany”.

Jacek Brzózka

15



Czcigodni Jubilaci Jadwiga i Ryszard Reimusowie w 50-lecie małżeństwa

Nowo ochrzczony Jan Bartłomiej Węgrzyński z rodzicami i chrzestnymi
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

19 kwietnia podczas liturgii Wigilii
Paschalnej w kościele w Trąbkach
Wielkich, chrzest św. otrzymał Jan
Bartłomiej Węgrzyński, syn Iza-
beli i Kamila z Trąbek Wielkich.
Jak stwierdził ks. prałat Edward
Szymański, ostatni raz sakrament
chrztu św. podczas Mszy św. rezu-
rekcyjnej w naszym kościele został
udzielony ponad 40 lat temu.

***
20 kwietnia, w 50. rocznicę sakra-
mentu małżeństwa, w kościele para-
fialnym odprawiona została Msza św.
dziękczynna oraz o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Jadwigi i Ry-
szarda Reimusów z Trąbek Wielkich.

***
20 kwietnia, w Niedzielę Wielka-
nocną, w naszym kościele chrzest
św. otrzymali:

� Wojciech Stanisław Drejer, syn
Hanny i Piotra z Trąbek Wielkich,

� Nadia Owanek, córka Iwony
i Adama z Gdańska,

� Laura Pankowska, córka
Agnieszki i Tomasza z Trąbek
Wielkich,

� Franciszek Jurski, syn Joanny
i Michała z Trąbek Wielkich

� Zuzanna Pelagia Dombrow-
ska, córka Sylwii i Tomasza z Trą-
bek Wielkich

***
27 kwietnia, w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego, w kościele w Czerniewie
została odprawiona uroczysta Msza
św. odpustowa, połączona z obchoda-
mi 9. rocznicy śmierci Ojca Świętego

Jana Pawła II oraz z dziękczynie-
niem za Jego kanonizację. Mszę
św. koncelebrowali księża z naszego
dekanatu: ks. prałat Edward Szy-
mański, ks. kanonik Adam Kroll, ks.
Krzysztof Masiulanis, ks. Zdzisław
Kumor, ks. Bolesław Antoniów oraz
emerytowany ks. kanonik Gerard
Borys. Homilię wygłosił ks. Zdzisław
Kumor – proboszcz parafii w Kło-
dawie. Do kościoła przybyły poczty
sztandarowe ochotniczych straży po-
żarnych i szkół z naszej gminy, dele-
gacje instytucji gminnych, zakładów
pracy, radni, sołtysi oraz liczna rze-
sza wiernych. Delegacje oddały hołd
naszemu wielkiemu Rodakowi, skła-
dając wiązanki kwiatów i znicze
przed Jego portretem ustawionym
u stóp ołtarza. Mszę św. uświetnił
występ Męskiego Towarzystwa Śpie-
waczego „Gryf” z Trąbek Wielkich.

***
3 maja w Ełganowie miały miejsce
uroczyste obchody z okazji 223 rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
150-lecia figury Matki Bożej Niepo-
kalanej, 80-lecia powstania Szkoły
Polskiej Gdańskiej Macierzy Szkol-
nej oraz 75-lecia nadania sztandaru
Szkole Polskiej.

***
11 maja w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich 34 dzieci
przystąpiło do uroczystej Pierwszej
Komunii Świętej. Tego samego dnia
9 dzieci przystąpiło do Pierwszej
Komunii Świętej w kościele filialnym
w Ełganowie.

Oprac. S. D.
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Nowo ochrzczony Wojciech Stanisław Drejer z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Nadia Owanek z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Laura Pankowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Franciszek Jurski z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Zuzanna Pelagia Dombrowska z rodzicami i chrzestnymi

Msza św. odpustowa w Czerniewie połączona z dziękczynieniem za kanonizację
świętego Jana Pawła II
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INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2014

1. 700: Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków
830, Czerniewo:
a) Za śp. Edmunda (13. rocznica
śmierci) i Gertrudę Krywald
b) Za śp. Jana Zawickiego
i Helenę Zawadzką
1000: O zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo dla Nikodema
Zulewskiego w 4. urodziny
1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Katarzyny i Mariusza Stawarz
w 1 rocznicę sakramentu
małżeństwa (int. mamusi)
1800: a) Za śp. Szczepana
Goczkowskiego (23. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej rodziny

2. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Beaty Lewańczyk w urodziny
(int. męża i synów)
b) Za śp. Elżbietę (3. rocznica
śmierci) i Jana Zielke

3. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Czesła-
wy Miecznikowskiej w urodziny
b) Za śp. Janinę Stefan
(1. rocznica śmierci)

4. Za śp. Jana i Bertę Stefanów
oraz Norę Nowak
Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk

5. a) Za śp. Zygmunta Preussa
b) Za śp. Władysława,
Eugeniusza i Janinę Płaza

6. a) Za śp. Eugenię i Edwarda
Bożków oraz Jana i Halinę
Kozaków

b) Za śp. Hildegardę i Jana
Karnatów

7. Za śp. Tadeusza Dudka
i zmarłych z tej rodziny
1730, Czerniewo: Dziękczyn-
na, o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Gertrudy i Karola
Ludwikowskich w 50-lecie
sakramentu małżeństwa

8. 700: Za śp. Gertrudę, Fran-
ciszka i Zygmunta Preussów
830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na, o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Marii i Gerarda
Zulewskich w 35. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Tomasza Romańczuka
(8. rocznica śmierci)
1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla Ju-
lii Godlejewskiej w 3. urodziny
1115: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla
Magdaleny Pobłockiej

9. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Herberta Tiborskiego
w 78. urodziny
b) Za śp. Janinę i Stanisława
Dymitruków oraz zmarłych
z rodziny Stachurskich

10. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Iwony i Piotra Pawłowskich
w 14. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Genowefę i Jana
Szczepaniaków oraz Jana
Sławińskiego
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11. Za śp. Henryka Buranta
(rocznica urodzin)
Czerniewo: Za śp. Pawła
i Małgorzatę Fenskich

12. a) Dziękczynna w 27. rocznicę
koronacji cudownego obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej
b) Za śp. Andrzeja Szutę

13. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla ks. prał. Edwarda
Szymańskiego w 49. rocznicę
sakramentu kapłaństwa
b) Za śp. Antoniego Terleckiego
oraz Irenę Pater

14. Za śp. Czesławę i Zygmunta
Jurkowskich oraz zmarłych
z obojga stron z rodziny
Jurkowskich
b) Za śp. Władysławę
i Stanisława Hyla oraz
zmarłych z tej rodziny

15. 700: Za śp. Lucjana i Gertrudę
Pirch oraz zmarłych z tej
rodziny
830, Czerniewo: a) O zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Martynki Platy w 3. urodziny
b) Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Trybów
1000: Za śp. Mirosława Łosiń-
skiego (1. rocznica śmierci)
1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Ewy i Jana Selków w 24. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
1800: Za śp. Małgorzatę
Zalewską (rocznica urodzin)

16. a) Za śp. Jadwigę Jaszewską
b) Za śp. Jana, Krystynę
i Piotra Hościłów

17. Za śp. Marię Orlikowską

18. Za śp. Teresę Raczkowską
(1. rocznica śmierci)

Czerniewo: Dziękczynna,
o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Haliny i Piotra
Lewańczyków w 26. rocznicę
sakramentu małżeństwa

19. 700: Za śp. Jacka Schulza

1230, Czerniewo: W intencji
członków róży św. Jacka
(Czerniec)

20. a) Dziękczynna, i o Boże
błogosławieństwo dla dzieci:
Michała, Kariny, Józefa,
Marii i Karoliny Brzózków
w urodziny (int. rodziców)

b) Za śp. Helenę i Tadeusza
Wojewódzkich

21. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
ks. Krzysztofa Sroki w 18. rocz-
nicę sakramentu kapłaństwa

b) Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart

22. 700: Za śp. Jana Kielasa oraz
zmarłych z rodziny Wolfów

830, Czerniewo: Za śp. Wła-
dysława i Wandę Karnath oraz
zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Magdalenę, Alfreda,
Józefa, Urszulę i Zygmunta
Karassek

1000: Za śp. Marię i Grzegorza
Szymczaków oraz zmarłych
z tej rodziny

1800: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Wiesławy Szczepańskiej
w 60. urodziny
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23. a) W intencji nowożeńców
Oliwii i Gustawa Tomczyków

b) Za śp. Edwarda Tkaczyka

24. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Jana Kelera w 80. urodziny

b) Za śp. Jana Łaszczewskiego

25. Za śp. Jadwigę Jaszewską

Czerniewo: W pewnej intencji
(p. Sienkiewicz)

26. a) Za śp. Marię Orlikowską

b) Za śp. Jacka Schulza

27. a) W intencji nowożeńców
Oliwii i Gustawa Tomczyków

b) Za śp. Jadwigę Jaszewską

28. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Sabiny Stolc w urodziny

b) Za śp. Jacka Schulza

29. 830, Czerniewo: Dzięk-
czynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Józefa
Ziemanna w 70. urodziny

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Marzeny i Jarosława Kelerów
w 25-lecie sakramentu
małżeństwa

1800: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
nadzwyczajnego szafarza
Komunii Świętej Piotra
Pianowskiego w imieniny

30. a) W intencji nowożeńców
Oliwii i Gustawa Tomczyków

b) Za śp. Dorotę Knapińską
(rocznica urodzin)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
1 czerwca: Hanna Kaczmarek
2 czerwca: Aurelia Dominika Pleskacz, Roxana Anna Krawczykowska,

Nikolina Cieszyńska, Marta Aleksandra Kozak

Rocznice sakramentu małżeństwa
1 czerwca: 1. roczn. s. m. Katarzyny (z d. Keler) i Mariusza Stawarz
1 czerwca: 1. roczn. s. m. Joanny (z d. Krieger) i Sebastiana Grześlaków

22 czerwca: 1. roczn. s. m. Patrycji (z d. Zarzyckiej) i Szymona Jasińskich
29 czerwca: 1. roczn. s. m. Aleksandry (z d. Dawidowskiej) i Sebastiana

Milewskich
27 czerwca: 5. roczn. s. m. Joanny (z d. Lubeckiej) i Piotra Platów

5 czerwca: 10. roczn. s. m. Moniki (z d. Janus) i Ireneusza Głowackich
12 czerwca: 10. roczn. s. m. Sylwii (z d. Kwiatkowskiej) i Grzegorza

Bryłów
4 czerwca: 20. roczn. s. m. Zofii i Krzysztofa Pomieczyńskich

17 czerwca: 25. roczn. s. m. Jolanty i Dariusza Szweda
24 czerwca: 25. roczn. s. m. Barbary i Zbigniewa Polejowskich
29 czerwca: 25. roczn. s. m. Marzeny i Jarosława Kelerów

2 czerwca: 30. roczn. s. m. Ewy i Zbigniewa Paulsów
23 czerwca: 30. roczn. s. m. Jadwigi i Mirosława Paulów
23 czerwca: 30. roczn. s. m. Mirosławy i Leszka Skowronów

ODESZLI DO PANA

21 kwietnia: zmarła śp. Regina Nowak z Kleszczewa

22 kwietnia: zmarła śp. Jadwiga Jaszewska z Ełganowa

8 maja: zmarła śp. Maria Orlikowska

18 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Teresy Raczkowskiej

21 czerwca: pierwsza rocznica śmierci śp. Jerzego Flisikowskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


