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Jasełka w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich

Do szopy, hej pasterze,
Do Szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.



PODSUMOWANIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO

Wizyta duszpasterska w rodzinach
parafii trwała od 28 grudnia 2013 r.
do 20 stycznia 2014 r. Księżom po-
sługiwali szafarze Eucharystii i nie-
którzy członkowie Rady Duszpa-
sterskiej.

Rekolekcje wielkopostne w naszej
parafii prowadził o. Aron Kubas
(OFM) ze Smoleńska na Białorusi.

3 marca została poświęcona tabli-
ca ufundowana ku czci i pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Umieszczono
ją na murze kościoła w pobliżu
krzyża misyjnego.

W okresie wielkopostnym prakty-
kę duszpasterską w naszej parafii
odbywał kleryk Gdańskiego Semi-
narium Duchownego.

W niedzielę po Świętach Wielka-
nocnych, zwaną Niedzielą Bożego
Miłosierdzia odbyła się w Rzy-
mie kanonizacja bł. Jana Pawła II,
a w naszym kościele w Czernie-
wie tradycyjny odpust, w którym
uczestniczyły delegacje szkół i za-
kładów pracy oraz straży ze sztan-
darami. Mszy św. odpustowej prze-
wodniczył ks. proboszcz Zdzisław
Kumor z Kłodawy.

W okresie poświątecznym został
odnowiony baldachim. Renowacja
kosztowała 8 tys. złotych.

Został też odnowiony skład Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej i Cari-
tas. Przewodniczącym Rady Dusz-

pasterskiej został ponownie p. Józef
Sroka, a przewodniczącym Para-
fialnego Zespołu Caritas p. dr Da-
nuta Mokrosińska z Trąbek Wiel-
kich.

W okresie wczesnego lata zosta-
ła założona Fundacja Domu Ulgi
w Cierpieniu im. Św. Ojca Pio za-
rejestrowana w Sądzie Krajowym.
Fundacja ma swoje konto nr 82
8335 0003 0300 0330 2000 0010.
Jest pięciu członków fundacji: pre-
zes zarządu fundacji – ks. Edward
Szymański, zastępca prezesa ks.
Bolesław Antoniów, p. Józef Sroka
– członek fundacji (przewodniczący
Rady Parafialnej), p. Przemysław
Sautycz – członek fundacji (dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich), p. dr Dorota Bąk –
członek fundacji (dyrektor Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wielkich).

Od maja rozpoczęły się zbiórki
ofiar na Dom Ulgi w Cierpieniu.
Skarbnicy w każdą drugą niedzie-
lę miesiąca odwiedzali mieszkania
parafian i zbierali ofiary na ten
cel. Od maja do grudnia zebrali
49 900 zł. Koszt samego projektu
został wyceniony na 172 tys. zł.
W chwili obecnej na projekt parafia
wpłaciła 147 500 zł i za solidną
postawę parafii resztę ceny projek-
tanci opuścili. Tak więc do końca
roku został spłacony projekt bu-
dowlany i parafia nie ma żadnych
zadłużeń.
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We wrześniu otrzymaliśmy z Urzę-
du Starosty Gdańskiego zezwolenie
na budowę planowanego obiektu.
Jednak p. Jan Dela, prezes Spół-
dzielni Kółek Rolniczych wniósł
protest do Wojewody Gdańskiego,
twierdząc, że działka pod tę inwe-
stycję należy do spółdzielni. Z tego
powodu do chwili wyjaśnienia spra-
wy, która jeszcze trwa, pozwolenie
na budowę zostało wstrzymane.

25 maja ks. kanonik Adam obcho-
dził 40-lecie Święceń Kapłańskich.

We wrześniu w dniach od 7 do
14 tradycyjnie obchodziliśmy tygo-
dniowy odpust ku czci Narodze-
nia Matki Najświętszej. W sobotę,
13 września przybyły liczne piel-
grzymki piesze z parafii gdańskich
i dekanatu Kolbudy, o godz. 16.00
przy ołtarzu polowym odbyła się
dla nich uroczysta Msza św.

14 września uroczystej Sumie od-
pustowej, połączonej z dziękczy-
nieniem za tegoroczne plony (do-
żynki archidiecezjalno-samorządo-
we), przewodniczył ks. arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź, Metropolita
Gdański. W uroczystości odpusto-
wej uczestniczyła delegacja zaprzy-
jaźnionej z naszą gminą niemieckiej
gminy Markt Uehlfeld. Burmistrz
tej gminy wraz z wójtem naszej
gminy wręczyli księdzu arcybisku-
powi gołąbka pokoju.

Należy jeszcze wymienić drobne
inwestycje. Została wymieniona na

nową elektryczna tablica rozdziel-
cza w naszym kościele oraz wy-
konano instalację uruchamiającą
na pilota dzwony (wykonawcą te-
go urządzenia jest p. Tomasz La-
skowski z Kleszczewa). Został też
powiększony parking przy Domu
Pielgrzyma o 180 m2.

A teraz trochę moich niepokojów.
Słabnie, i to w bardzo szybkim
tempie, wiara w rodzinach parafii.
Przejawia się to w zaniku uczest-
nictwa dzieci w pierwszopiątko-
wej spowiedzi. Przed kilku laty na
pierwszy piątek miesiąca był zama-
wiany autobus przywożący dzieci
z wiosek. Obecnie w pierwszy pią-
tek do sakramentu pokuty przy-
stępuje tylko kilkoro dzieci. Zupeł-
nie niedoceniana jest sobotnia ad-
oracja Najświętszego Sakramentu.
Nie pomogło nawet wyznaczanie
do adoracji róż Żywego Różańca.
Coraz mniej wiernych uczestni-
czy w sobotniej nowennie Maryj-
nej i sobotniej Mszy św. Maryjnej.
Po przyjęciu sakramentu bierzmo-
wania większość bierzmowanych
przestaje uczestniczyć w niedziel-
nej Mszy św. Obecnie coraz większe
trudności mają młodzi rodzice ze
znalezieniem dla swojego dziecka
rodziców chrzestnych religijnych
i praktykujących. To tylko niektóre
przejawy spłycania życia religijne-
go w parafii.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – styczeń 2015

1 stycznia: Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi

Lb 6,22–27
Ga 4,4–7
Łk 2,16–21

4 stycznia: 2. Niedziela po
Narodzeniu Pańskim

Syr 24,1–2.8–12
Ef 1,3–6.15–18
J 1,1–18 lub J 1,1–5.9–14

6 stycznia: Uroczystość
Objawienia Pańskiego

Iz 60,1–6
Ef 3,2–3a.5–6

Mt 2,1–12

11 stycznia: Święto Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7
Dz 10,34–38
Mk 1,6b–11

18 stycznia: 2. Niedziela zwykła

1 Sm 3,3b–10.19
1 Kor 6,13c–15a.17–20
J 1,35–42

25 stycznia: 3. Niedziela zwykła

Jon 3,1–5.10
1 Kor 7,29–31
Mk 1,14–20

PLAN KOLĘDY

Nowych mieszkańców parafii prosimy o zgłoszenie kolędy.

***
1 stycznia – kolędy nie ma

2 stycznia, piątek, godz. 18.00: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa, blok nr 1

3 stycznia, sobota, godz. 9.30–16.30: Kleszczewo Dolne, ul. Leśna,
ul. Tęczowa, ul. Gwieździsta, ul. Księżycowa, ul. Spokojna

4 stycznia, niedziela, godz. 13.30: Trąbki Wielkie, ul. Leśna

5 stycznia, poniedziałek, godz. 15.00: Kleszczewo Dolne, ul. Skarszewska,
od p. Abramów i od p. Strukiel

6 stycznia, wtorek, godz. 13.30–17.30: Trąbki Wielkie, blok SKR
przy ul. Sportowej i ul. Polonii Gdańskiej (od krzyża do cmentarza)

7 stycznia, środa, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. Gdańska (cała),
ul. Wiśniowa, ul. Czereśniowa
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8 stycznia, czwartek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. K. Pawłowskiej,
od p. Dyksów i od krzyża

9 stycznia, piątek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
(bez bloku SKR) i ul. Krótka

10 stycznia, sobota, godz. 9.00–16.30: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa
(bez bloku nr 1) i „kasary” przy ul. Parkowej

11 stycznia, niedziela, godz. 13.30: Trąbki Wielkie, ul. K. Pawłowskiej,
od p. Preussów do bloku „Nadzieja” włącznie

12 stycznia, poniedziałek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, ul. Parkowa (bez
bloków), od p. Kusz do p. Gorzyńskich (obie strony)

13 stycznia, wtorek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, bloki przy ul. Parkowej

14 stycznia, środa, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. K. Pawłowskiej (od kapliczki Miłosierdzia Bożego, obie strony),
ul. Bukowa

15 stycznia, czwartek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Cisowa, ul. Ełganowska

16 stycznia, piątek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Grabowa, ul. Kasztanowa, ul. Jarzębinowa, ul. Głogowa,
ul. Topolowa, ul. Wierzbowa, ul. Polonii Gdańskiej (za cmentarzem),
ul. Klonowa

17 stycznia, sobota, godz. 9.30: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Akacjowa

18 stycznia, niedziela, godz. 13.30: Trąbki Wielkie, Osiedle Leśne:
ul. Jesionowa, ul. Jaworowa, ul. Rzemieślnicza

19 stycznia, poniedziałek, godz. 16.00: Trąbki Wielkie, osiedle Runo
Leśne: ul. Malinowa, ul. Jagodowa, ul. Poziomkowa; ul. Pasteura

20 stycznia, wtorek, godz. 16.00: Kleszczewo Dolne, ul. Szkolna,
ul. Pogodna

21 stycznia, środa, godz. 16.00: Kleszczewo Dolne, ul. Słoneczna,
ul. Parkowa, ul. Spacerowa, ul. Cicha

22 stycznia, czwartek, godz. 16.00: nowi mieszkańcy, którzy zgłoszą
przyjęcie księdza na kolędę

Przepraszam, że dokończenie Kleszczewa przeniosłem na koniec ze
względu na moją pomyłkę. W przeciwnym razie trzeba by od nowa ustalać
cały porządek.

ks. E. Szymański
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KRONIKA PARAFIALNA
cz. I od roku 1972

Rok 1972
W tym roku od 1 lipca ksiądz pra-
łat Feliks Głowienka ze względu
na podeszły wiek (mając 84 la-
ta) otrzymał do pomocy wikariusza
w osobie ks. Edwarda Szymańskiego
(w kronice są zapisane chyba nie-
prawdziwe słowa: „Wielki przyjaciel
młodzieży. Spodziewać się można, że
on podniesie religijny i moralny po-
ziom młodzieży, której całkowicie
się poświęca”).

W tym roku (1972) został odno-
wiony cynkowy dach przedsionka
kościoła, również został odnowiony
dach nad mieszkaniem kościelnego.
Zdjęto dachówkę holenderską a po-
łożono eternit. 10 września parafia
obchodziła tradycyjny odpust Naro-
dzenia Marii Panny z udziałem –
oprócz proboszcza i księdza wika-
riusza – następujących księży: ks.
dziekana Waląga z Pruszcza, ks.
proboszcza Bukowskiego z Pręgo-
wa, ks. proboszcza Boguna z Kłoda-
wy, ks. proboszcza Glekocińskiego
z Przywidza, ks. proboszcza Bory-
sa z Mierzeszyna, ks. proboszcza
radcy Wdowiaka z Sobowidza. Była
wspaniała frekwencja. Do Komu-
nii świętej przystąpiło 246 osób.
W tymże roku po konfiskacie wszel-
kich nieruchomości dokonanej po
ostatniej wojnie światowej parafia
otrzymała z powrotem na własność:

1) działkę nr 104 o pow. 0.19 ha (tj.
cmentarz przykościelny);

2) działkę nr 152 o pow. 0.79 ha
(z plebanią i budynkiem gospodar-
czym oraz domem kościelnego);

3) działkę nr 18 o pow. 0.90 ha
(cmentarz grzebalny).

Przed konfiskatą do proboszcza na-
leżało 61 ha ziemi.

Rok 1973
W tym roku przez mistrza dekar-
skiego, górala z Gdańska został wy-
remontowany dach kościelny. Wieżę
obito nowymi deskami, a na jej
hełmie blacha cynkowa została czę-
ściowo wymieniona, hełm wieży zo-
stał pomalowany srebrzystą farbą.
Założono też przy dachu rynny.

W kościele zostało założone ogrze-
wanie ropą. Również został posta-
wiony ołtarz soborowy. Dookoła ko-
ścioła położono cementowy chodnik,
a teren przykościelny ogrodzono że-
laznym płotem. Po północnej stronie
usunięto stare, duże drzewa, stano-
wiące zagrożenie dla ludzi. Dooko-
ła zachodniego ogrodu proboszcza
założono płot z siatki drucianej,
a po obu stronach plebanii położony
został cementowy chodnik. W bu-
dynku plebanii zainstalowano wodę
i elektryczne ogrzewanie jednego
pokoju.
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Rok 1974
W kościele przed głównym ołtarzem
położono nowy dywan i przez całą
główną nawę czerwony, kokosowy
chodnik. W tym roku sala kateche-
tyczna na plebanii otrzymała nowe
wyposażenie i elektryczne ogrze-
wanie. Zrobiono też na poddaszu
łazienkę z doprowadzeniem ciepłej
wody. Ministranci otrzymali nowe
stroje liturgiczne, a grono ich po-
większyło się o czterech starszych
panów. Prace wodociągowe i ka-
nalizacyjne wykonał p. Zygmunt
Bednarczyk z Gdańska-Oruni.

Rok 1975
W tym roku obchodzono rok jubi-
leuszowy. Dla zyskania odpustu ju-
bileuszowego odbyła się pielgrzym-
ka parafialna do katedry. Również
ksiądz wikariusz z ministrantami
udał się na Jasną Górę. Rok ten
ożywił życie religijne w parafii.
Zwiększyła się liczba wiernych przy-
stępujących do spowiedzi i Komunii
świętej. Kontynuowano dalsze pra-
ce przy odnowieniu świątyni. Pan
Jerzy Zaborowski z Oruni wymienił
na nową całą instalację elektrycz-
ną w kościele, kładąc ją pod tynk,
a kościół otrzymał nowe oświetle-
nie w postaci 4 greckich żyrandoli,
bocznych kinkietów i ołtarzowych
reflektorów. Pan Jan Gralla zało-
żył nowy wzmacniacz nagłaśniający
kościół. Wszystkie okna w kościele
otrzymały podwójne szyby z meta-
lowym ożebrowaniem zabezpiecza-
jącym przed włamaniem. Wykonał

je p. Czesław Gdaniec z Trąbek
Wielkich. Okna zaś wstawił szklarz
z Postołowa p. Simon. W tym ro-
ku kościół został odmalowany przez
braci Ramczykowskich i Jerzego
Zaborowskiego z Gdańska-Oruni.
W ławkach kościelnych zrobiono
podłogę, którą wykonał miejsco-
wy stolarz p. Franciszek Preuss.
Przy plebanii uzupełniono znisz-
czony w czasie wojny filar głównej
bramy oraz zostały wstawione no-
we bramy żelazne wykonane przez
p. Pawła Formellę z Trąbek Wiel-
kich.

Rok 1976
W tym roku rozpoczęto general-
ny remont organów. Remontował
je organista p. Wawrzyniec Ri-
chert z Oruni. Naprawiono kamien-
ne ogrodzenie kościoła, a na nim
postawiony został parkan żelazny
wykonany przez p. Pawła Formel-
lę z Trąbek Wielkich. Cmentarz
przykościelny został uporządkowa-
ny i założono skalniak. Dla kościoła
wykonano ornaty: dwa białe, jeden
zielony, jeden fioletowy, jeden czar-
ny. P. Górska z Ełganowa ufundo-
wała czarny sztandar pogrzebowy.
Wykonano również nowy welon na-
ramienny. W parafii założono Żywy
Różaniec. Powstało 16 róż Żywego
Różańca. Pierwsze ich nabożeństwo
odbyło się w pierwszą niedzielę mar-
ca. Została wymieniona podłoga we
wschodniej części chóru kościelnego
przez p. Preussa z Trąbek Wielkich.
Na plebanii p. Zygmunt Bednar-
czyk z Oruni zbudował przy kuchni
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nową łazienkę. W tym roku ufundo-
wane zostały stacje Drogi Krzyżo-
wej. Fundatorami stacji były rodzi-
ny: Blumów, Alfonsa Zulewskiego,
Dończyków i Ptachów z Czernie-
wa, Skibowskich, Lagów, Kelpinów,
Elmanowskich z Trąbek Wielkich,
Wilków i Ogórków z Kleszczewa,
Surmów, Knitter, Bremborów, Na-
dolskich z Ełganowa i Wróblów
z Postołowa.

Rok 1977
Członkowie Żywego Różańca wy-
datnie pomogli przy fundacji sztan-
daru eucharystycznego. Rok ten
w diecezji gdańskiej był poświęcony
Eucharystii. Przyczyniło się to do
ożywienia wiary i częstszego korzy-
stania z Komunii świętej. Człon-
kowie Żywego Różańca ufundowali
nowy kielich mszalny. W kościele
zainstalowano urządzenie alarmo-
we wykonane przez panów Jerzego
Bednarczyka, Jerzego Zaborowskie-
go i Tadeusza Kostyszyna z Oru-
ni. Organy zostały przystawione do
tylnej ściany kościoła i gruntownie
przerobione przez p. Wawrzyńca Ri-
cherta z Oruni. Poświęcenia odno-
wionych organów dokonał w pierw-
szą niedzielę adwentu ks. radca
Henryk Jankowski z parafii św.
Brygidy w Gdańsku. Dokonano od-
nowienia dwóch ołtarzy bocznych,
ambony chrzcielnej i jednego kon-
fesjonału. Odnowienia tego doko-
nała firma p. Andrzeja Rodzowicza
z Gdańska-Oliwy. Poświęcenie odno-
wionych ołtarzy odbyło się w uroczy-
stość odpustową 11 września przez

ks. Henryka Jankowskiego z parafii
św. Brygidy w Gdańsku, który też
ofiarował metal do renowacji.

Zakupiono 10 m3 drewna modrze-
wiowego na ławki do kościoła. Przy
wydatniej pomocy ministrantów zo-
stało wycementowane podwórze ko-
ło plebanii. Dookoła kościoła założo-
no kwietniki. W czynie społecznym
doprowadzono wodę z wioski na
cmentarz. Potrzebne rury dostar-
czyli bezpłatnie panowie Zygmunt
Bednarczyk i p. Schuttenberg z Oru-
ni. P. Bednarczyk był też wykonawcą
wodociągu. Została założona księga
pamiątkowa ofiarodawców, do któ-
rej przy poświęceniach wpisują się
fundatorzy.

Rok 1978
Na początku tego roku zostały wsta-
wione nowe drzwi dębowe do głów-
nego wejścia kościoła. Drzwi wy-
konał mistrz stolarski Franciszek
Preuss. Ofiary na nie zebrano przy
rozdawaniu opłatka. Wiosną prze-
prowadzono generalne porządki na
cmentarzu. Dodatkowo zakupiono
4 m3 modrzewia na nowe ławki.
W marcu rozpoczęto pracę reno-
wacyjną ołtarza głównego, ambonki
i malowanie chóru. Renowacji do-
konała firma Andrzeja Rodzowicza
z Gdańska-Oliwy. Prace trwały 3
miesiące. Poświęcenia dokonał ks.
radca Henryk Jankowski z parafii
św. Brygidy w Gdańsku w dniu
28 maja w oktawie Bożego Cia-
ła. Cudowny obraz Matki Bożej
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z głównego ołtarza odnawiają Sio-
stry Benedyktynki w Żarnowcu.

1 czerwca, ze względu na słabe
zdrowie i ukończenie 90 lat życia,
ks. prałat Feliks Głowienka złożył
rezygnację z zarządzania parafią.
Zarząd parafii ks. Biskup przeka-
zał księdzu Edwardowi Szymań-
skiemu z dniem 1 czerwca 1978
roku. Ksiądz Edward Szymański
ur. 5 kwietnia 1940 roku w diecezji
tarnowskiej wyświęcony na kapłana
13 czerwca 1965 roku był wika-
riuszem w Trąbkach Wielkich od
1 lipca 1972 do 1 czerwca 1978.
Jako wikariusz za zgodą ks. pra-
łata Feliksa Głowienki podjął się
prowadzenia prac remontowych ko-
ścioła i plebanii. W dniach od 4
do 6 lipca ks. Szymański przewod-
niczył 40-osobowej pielgrzymce na
Jasną Górę.

Przy tej okazji wpisał parafialny
Żywy Różaniec do Jasnogórskiej
Rodziny Różańcowej. W lipcu Dusz-
pasterska Rada Parafialna uchwali-
ła opłaty za miejsca i pomniki na
cmentarzu parafialnym oraz oma-
wiała sprawy związane z pogrzeba-
mi w parafii. W okresie wakacyjnym
założony został nowy ogród warzyw-
ny ogrodzony siatką drucianą na
betonowym fundamencie.

Z powodu nadmiernych opadów
deszczu przeżywamy kłopoty z od-
pływem wody z przykościelnego sta-
wu. Prace oczyszczające, rury odpły-
wowe nie przyniosły spodziewanego
skutku.

Do odpustu w tym roku przyłączyła
się cała parafia. Ksiądz wysłał za-
proszenia do wszystkich parafian.
Odpust poprzedziło 3-dniowe tridu-
um przeprowadzone przez o. Flo-
riana z zakonu o.o. kapucynów
z Gdańska. Wieczorne nabożeństwa
o godzinie 18 gromadziły codzien-
nie coraz większą liczbę wiernych.
I tak w pierwszym dniu Komunię
św. przyjęły 42 osoby; w drugim
dniu 95 osób; w trzecim dniu 143
osoby, w słuchaniu spowiedzi po-
magał ks. proboszcz z Mierzeszyna.
W dniu odpustu przyjęło Komunię
św. 400 wiernych. Odpust połączony
był z intronizacją Cudownego Ob-
razu Matki Bożej, który przeszedł
prace konserwatorskie przeprowa-
dzone przez Siostry Benedyktynki
(s. Jolantę) w Żarnowcu. Konserwa-
cja obrazu trwała 2,5 roku. Obraz
uroczyście przewieziono do parafii
od jej granic z Kleszczewa, poprze-
dzony kolumną prawie 20 samo-
chodów. Obecnych było 12 zapro-
szonych kapłanów, którzy usłużyli
też w konfesjonale. Sumę odpusto-
wą odprawił ks. proboszcz Gerard
Borys z Mierzeszyna, a kazanie
wygłosił ks. proboszcz Andrzej Ru-
rarz z parafii św. Stanisława we
Wrzeszczu. Tradycyjnym już zwy-
czajem, od 6 lat z tym odpustem
łączymy dziękczynienie za zbiory.
Poszczególne wioski wykonują ko-
rony żniwne. W odpuście uczest-
niczyło dużo wiernych, którzy też
wpisywali się do pamiątkowej księgi
ofiarodawców.

9



Po rezygnacji ks. prałat połowę
plebanii przekazał następcy. Przy
pomocy ministrantów zostały odno-
wione: kancelaria i przyległy do niej
pokój jako gościnny. Jesienią założo-
no piec elektryczny w pokoju gościn-
nym. Uroczystość Wszystkich Świę-
tych była połączona z oddaniem do
użytku nowego nagłośnienia w ko-
ściele, które wykonali inżynierowie
Sadowski i Gemel z Sopotu. Na-
głośnienie zostało opłacone z ofiar
złożonych przy poświęceniu Cudow-
nego Obrazu i opłatkowych. W tym
roku 1 listopada o godz. 13.30 na
cmentarzu przy prowizorycznym oł-
tarzu została odprawiona po raz
pierwszy Msza św. W drugą niedzie-
lę listopada odbyła się zbiórka ofiar
na seminarium duchowne i zimowe
ogrzewanie kościoła.

Rok 1979
Rok ten rozpoczęliśmy surową zi-
mą. Ogłoszono klęskę żywiołową.
Były przerwy w dostawie prądu.
W kościele mimo ogrzewania w zi-
mie było mało wiernych. Szkoły
wszystkich stopni były nieczynne.
Już 3 grudnia w pierwszą niedzielę
adwentu rozpoczęła się w para-
fii kolęda, przygotowując wiernych
na nawiedzenie rodzin przez ko-
pię obrazu Jasnogórskiego. Kolęda
w wioskach była trudna ze względu
na duże śniegi i mrozy. 10 stycznia
skończywszy kolędę w parafii po-
magałem w kolędzie w parafii św.
Stanisława we Wrzeszczu.

Nawiedzenie rodzin przez Matkę
Bożą rozpoczęło się w drugą nie-
dzielę adwentu ubiegłego roku. Ro-
dziny przygotowują się spowiedzią
i Komunią świętą. 10 rodzin w Trąb-
kach Wielkich odmówiło przyjęcia
obrazu. Z dniem 1 stycznia rozpo-
czął się w diecezji Rok Wiary. Z tej
okazji został oświetlony krzyż na
wieży kościelnej.

31 marca o godz. 21.00 zaopatrzony
świętymi sakramentami przeszedł
do wieczności ks. prałat Feliks Gło-
wienka, który kierował parafią od
1926 do 1978 roku. Od 1 czerwca
1978 roku do końca życia już nie od-
prawiał Mszy św. Przynosiłem mu
Komunię świętą do pokoju. Ostatnie
miesiące były trudne. Zanikała pa-
mięć, a sny przeżywał jak na jawie,
choć na żadną chorobę specjalnie nie
cierpiał. 4 kwietnia o godz. 10.00
odbyły się uroczystości pogrzebowe
pod przewodnictwem ks. biskupa
Kluza, a kazanie wygłosił kanonik
Żywiński z Oruni. W uroczystości
wzięło udział 48 kapłanów, klerycy
z seminarium duchownego i wielka
rzesza wiernych również z innych
parafii. Został pochowany przy gro-
bach poprzedników przy kościele.
W sobotę 7 kwietnia rozpoczęły
się wielkopostne rekolekcje, które
prowadził o. Józef Krawiec redemp-
torysta z Gdyni. Podczas rekolekcji
zapoczątkował w parafii nowennę
do Matki Bożej. Pierwsze dziewięć
sobót poświęcono modlitwie za Ojca
Świętego Jana Pawła II. Nowenny
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ustalono na pierwsze niedziele mie-
siąca w połączeniu z nabożeństwem
Żywego Różańca.

18 stycznia dotychczasowy wika-
riusz ks. Szymański został miano-
wany dziekanem nowo utworzonego
dekanatu wydzielonego z dekana-
tu Pruszcz Gdański. Stolicą no-
wego dekanatu są Trąbki Wielkie.
W Wielki Piątek został poświęcony
odnowiony przez p. Andrzeja Ro-
dzowicza z Oliwy krzyż zwisający
z sufitu kościoła. 21 maja Pan Bóg
odwołał do wieczności siostrę ks.
prałata Głowienki, Annę Głowienkę
ur. 1900 roku. Chorowała krótko
na zapalenie płuc. Przewodniczył
ceremoniom ks. prałat Józef Waląg
z Pruszcza Gdańskiego.

Z radością przeżyliśmy pielgrzymkę
papieską w Polsce od 2 do 10 czerw-
ca. Kilka osób z parafii wzięło udział
w papieskim nabożeństwie w Gnieź-
nie. 10 czerwca ukończono złocenie
baldachimu. 11 czerwca wyprowa-
dziła się z plebanii siostrzenica ks.
prałata Anna Eliza Rosentreter do
nowego mieszkania w Pruszczu. Po
jej wyprowadzeniu nastąpił gene-
ralny remont kuchni i dwóch pokoi.
Ksiądz sprowadził 15 czerwca po-
moc do kuchni i od tego czasu
przestał stołować się w restauracji.
Przeprowadzono również przebudo-
wę i remont części budynku gospo-
darczego. Na cmentarzu założono
nowy betonowy śmietnik, napra-
wiono bramy i zniszczoną siatkę
ogrodzenia.

Wrześniowe uroczystości odpusto-
we poprzedziły 3-dniowe rekolek-
cje, które poprowadził ks. Marian
Szlagowski z Jodłowna.

Do wszystkich parafian wysła-
no zaproszenie i plan rekolekcji.
W dniu odpustu Komunię św. przy-
jęło 700 wiernych. Było 13 kapła-
nów i uczestniczył chór z parafii
św. Stanisława z Wrzeszcza. Na
uroczystość odpustową p. Pawelec
z Postołowa i p. Głowacki z Trą-
bek Wielkich wykonali instalację do
elektrycznego odsłaniania i zasła-
niania obrazu.

Inwestycje:

1) przeprowadzono nowe odprowa-
dzenie wody ze stawu przy plebanii,

2) wykonane zostały w kościele no-
we ławki przez p. Dietera Preussa,
a w czynie społecznym pomalowali
je ministranci,

3) zakupiono 2 ornaty: fioletowy
i czarny.

W uroczystość Wszystkich Świętych
była Msza św. na cmentarzu, a ofiary
były przeznaczone na Seminarium
Duchowne. Było bardzo zimno. Po
Wszystkich Świętych została zorga-
nizowana Niedziela Powołań. Przy-
byli z seminarium ks. rektor i ze-
spół kleryków, którzy mieli obiad
u parafian. Przed kolędą została
wykonana kolorowa fotografia Cu-
downego Obrazu bez metalowych
szat i podczas kolędy każda rodzina
otrzymała kolorowy obrazek Matki
Bożej Trąbkowskiej.

ks. E. Szymański
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PROGRAM DUSZPASTERSKI 2014/15
Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

Czy potrzebujemy nawrócenia?

Każdy człowiek pragnie być szczę-
śliwym i czuć się bezpiecznie. Chce
być radosnym i mieć spokojne su-
mienie. Mimo to nikt z nas nie
jest w pełni szczęśliwy. Nikt z nas
nie jest całkowicie usatysfakcjono-
wany swoją sytuacją życiową ani
własnym postępowaniem. Przeciw-
nie, wielu ludzi przeżywa bolesne
niepokoje i wyrzuty sumienia. Wie-
le osób doświadcza dramatycznych
konfliktów z drugim człowiekiem,
z samym sobą, a nawet z Bo-
giem. Człowiek jest jedyną istotą na
tej ziemi, która potrafi wyrządzić
krzywdę nie tylko innym ale także
samemu sobie. Potrafi doprowadzić
samego siebie do uzależnień, do
zaburzeń psychicznych, do stanów
samobójczych. Potrafi postępować
wbrew sumieniu. Potrafi czynić zło,
którego nie chce, zamiast dobra,
za którym tęskni. Potrafi samego
siebie wprowadzić w błąd, oszukać,
unieszczęśliwić. Żyjemy w świecie,
który porównać można do podłogi,
przechylonej w kierunku zła. Albo

do sytuacji pasażerów na tonącym
Titanicu, którego burta na tyle się
już przechyliła, że łatwo jest z niej
spaść i utonąć w lodowatej wodzie,
a trudno utrzymać się na pokładzie
i uratować własne życie i własną
przyszłość.

Ta bolesna sytuacja egzystencjal-
na towarzyszy człowiekowi w całej
jego historii i jest związana z ta-
jemnicą grzechu pierworodnego. Pi-
smo Święte wyjaśnia, że istotą tego
pierwszego grzechu było zerwanie
owocu z drzewa poznania dobra i zła
(por. Rdz 2,17). Grzech pierworodny
polegał na uwierzeniu, że człowiek
potrafi własną mocą odróżnić dobro
od zła, że nie musi ani słuchać Boga,
ani obserwować życia, aby określić
to, co jest dla niego dobre. Okazało
się jednak, że własną mocą człowiek
potrafi czynić zło, zamiast odróżniać
to, co go rozwija i uszczęśliwia, od
tego, co go niszczy i co odbiera mu
radość życia. Grzech pierworodny to
pierwsza ucieczka człowieka od rze-
czywistości w świat miłych złudzeń
i subiektywnych przekonań. Skut-
kiem grzechu pierworodnego był lęk
człowieka wobec Boga i ukrywanie
się przed Nim a także zerwanie
przyjaźni z samym sobą i z innymi
ludźmi.

Kolejne pokolenia ludzi nie ponoszą
winy związanej z grzechem pier-
worodnym. Ponoszą jednak konse-
kwencje tego grzechu. Człowiek jest
bowiem istotą społeczną i postawa
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jednych ludzi – zarówno pozytyw-
na jak i negatywna – wpływa na
sytuację życiową innych, zwłasz-
cza w najbliższym otoczeniu. Każde
dziecko, które przychodzi na ten
świat, znajduje się w sytuacji zagro-
żenia, gdyż boryka się z bolesny-
mi konsekwencjami grzechu pier-
worodnego, a także z konsekwen-
cjami grzechów kolejnych pokoleń.
To dziedzictwo grzechu powoduje
aż takie zranienie ludzkiej wolności
i świadomości, że łatwiej czynimy
zło, którego nie chcemy, niż dobro,
którego pragniemy. Do sumy zła,
obecnego na tym świecie bez naszej
winy, dodajemy nasze osobiste grze-
chy i słabości. Czasami powtarzamy
wręcz dramat grzechu pierworodne-
go. Dzieje się tak za każdym razem,
gdy – popełniając jakiś grzech – pró-
bujemy przekonać samych siebie, że
nie czynimy nic złego. W takiej sytu-
acji raz jeszcze sięgamy po zatruty
owoc z drzewa poznania dobra i zła.
Odbieramy sobie wtedy szansę na
nawrócenie i na nową przyszłość.
Żyjemy w czasach, w których tego

typu postawa charakteryzuje wie-
le osób, a nawet całe środowiska.
Typowym przejawem powtarzania
błędu pierworodnego jest przekona-
nie, że wszystko należy tolerować,
że każdy rodzaj postępowania jest
równie dobrą alternatywą, że czło-
wiek powinien kierować się swoimi
subiektywnymi poglądami i ocena-
mi.

Naturalną konsekwencją każdego
zła i grzechu jest cierpienie. Im
częściej przekraczamy przykazania
Boże i zacieramy różnicę między
dobrem a złem, tym większą krzyw-
dę wyrządzamy sobie i innym, tym
boleśniejsze są nasze myśli i prze-
życia. Natomiast radość i nadzieja
jest owocem świętości, jest owocem
życia w przyjaźni z Bogiem, z sa-
mym sobą i z drugim człowiekiem.
Chrystus wzywa nas do nawrócenia
właśnie dlatego, aby Jego radość
była w nas i aby nasza radość mogła
być pełna (por. J 15,11).

ks. Marek Dziewiecki

MIĘDZY NIEWIASTAMI
Maryja i Elżbieta (Łk 1,39–45)

Spotkały się dwie kobiety. Jedna
z nich nosi już w sobie Boga, któ-
ry stał się człowiekiem, druga zaś
– człowieka, który Bogu przygotu-
je drogę. Spotkały się dwie Matki
i cudownie ze sobą rozmawiają. Jak
prawdziwe kobiety, nie mogą zmil-
czeć swej radości i zachwytu. Uwiel-
biają Boga, który uczynił im wielkie
rzeczy. Gdy jedna pozdrowiła drugą,
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w tamtej dzieciątko poruszyło się
z radości.

Pierwszy ruch dziecka, którego nie
przeoczy żadna matka.

Natchniona przez Boga kobieta nie-
sie w odpowiedzi słowa radosne
i pełne wdzięczności. Jeszcze się
Chrystus nie narodził, a już przeczu-
ła Jego obecność kobieta. Pierwszy
pokłon na ziemi złożyła Mu kobieta.
Pierwsze nabożeństwo Maryjne po-
chodzi od kobiety – to Elżbieta była
pierwszą z ludzi, która oddała hołd
Najświętszej Matce.

Zaś milcząca i zawsze cicha Maryja
wybucha radosnym potokiem słów.
Nie po Zwiastowaniu, ale dopiero te-
raz, kiedy przez drugą kobietę, też
matkę, przyszło od Boga potwier-
dzenie, że Ten, który się narodzi
jest prawdziwie Owocem błogosła-
wionym.

Natchnione słowa, które w tym
spotkaniu dwóch kobiet, nie zaginą
na wieki. Słowa Elżbiety pozostały
na zawsze w naszych codziennych
różańcowych «Zdrowaś». Słowami
Maryi modli się Kościół składając
Bogu hołd i dziękczynienie.

Jak świat światem, gdy spotkają
się dwie kobiety, zaprawdę, wiele
mają sobie do powiedzenia. Któż
zgłębi te nieprzeniknione sekrety,
o jakich szepcą sobie już małe
dziewczynki kołysząc w ramionach
strojne lale. A czarujące zwierze-
nia dorastających dziewcząt – ileż
tam westchnień, uśmiechów, nasto-
letnich rozpaczy, tajemnic, dziew-
częcych marzeń i trzepotania serca.

Albo te jedyne, niepowtarzalne roz-
mowy, gdy matka wprowadza córkę
w tajemnice macierzyństwa.

A te serdeczne dialogi w parkach,
na skwerkach i placach, gdy w sło-
neczny dzień matki z niemowlę-
tami w wózkach wyjeżdżają na
spacer. Maluchy spowite w barw-
ne kocyki gaworzą sobie w wó-
zeczkach, mamusie zaś dają upust
swej dumie i niepokojom, zachwy-
tom i troskom. Wymieniają bezcenne
informacje o zupkach jarzynowych,
o pierwszych ząbkach, o praktycz-
nych śpioszkach, o witaminach, pie-
luszkach, smoczkach, o przewijaniu,
kołysaniu, niewyspaniu, o pierw-
szych uśmiechach, łezkach i szcze-
pionkach. Niejeden mędrzec z sza-
cunkiem pochyliłby głowę przed tym
sympozjum macierzyńskiej miłości.

Niejeden wytrawny polityk zdumiał-
by się słysząc, w jakiej przemyślnej
strategii ćwiczą się kobiety spiskując
przeciwko rodzajowi męskiemu. Nie-
jeden dyplomata mógłby się od nich
nauczyć walki podjazdowej, spryt-
nych okrążeń, finezyjnych aluzji
i «chodzenia przez ogródki». A owe
przysłowiowe, więzienne przyjaciół-
ki, które spędziwszy dziesięć lat
w jednej celi, nie mogą się rozstać
przed bramą więzienia, wciąż mając
sobie wiele do powiedzenia. A te
zwierzenia u fryzjera i kosmetyczki,
u krawcowej, w kolejce, w poczekalni
u lekarza, w sali szpitalnej...

Płyną wartkie rzeki słów kobiecych.
Ile z tych słów zasługuje na to, by
historia powtarzała je z szacunkiem?
Święta Elżbieto, módl się za nami.

Kobieta w swej osławionej intuicji
i wrażliwości potrafi znaleźć sło-
wa najbardziej potrzebne komuś,
kto płacze, cierpi i tęskni. Potrafi
słowem miękkim i czułym, słowem

14



ciepłym i dobrym dotknąć samego
dna serca i poruszyć w człowie-
ku najdelikatniejsze struny. Potrafi
skruszyć kamień i roztopić lód. Lecz
słowo kobiety może też zniszczyć,
zabić i zrujnować.

Ukamienować. Zranić jak zatruta
strzała. Może zmrozić jak zimny so-
pel. Słowo kobiety – czasem pełne
słodyczy, jak kropla najczystszego
miodu, czasem – jak gorzka piguł-
ka otoczona lukrem dla niepoznaki.
Spotkanie dwóch kobiet może wzbo-
gacić świat, uświęcić prozę kuchni,
pieluszek i siatki z zakupami. Tyl-
ko kobieta może naprawdę zrozu-
mieć drugą kobietę w jej nadziejach
i smutkach, w marzeniach i poraż-
kach, w tajemnicach macierzyństwa.
Jedna drugą może umocnić w po-
wołaniu i wesprzeć w kobiecej doli.
Ale też jedna drugiej może odebrać
pokój serca i radość.

Mogą się wzajemnie ubogacić przy-
jaźnią, ale też mogą się wzajemnie
okraść z dobrej sławy. Mogą spo-
tkać się dla wzajemnej pomocy, jak
Maryja z Elżbietą.

Mogą sobie przynieść radosne i Boże
pozdrowienie, które porusza czło-
wieka do głębi, jak poruszyło Elż-
bietę.

Ale mogą też sprzymierzyć się po
to, by zażądać czyjejś głowy – jak
Salome i Herodiada. Matko Sło-
wa Bożego, błogosławiona jesteś Ty
między nami, niewiastami. Spraw,
by owoce naszego życia też były
błogosławione. Daj łaskę milczenia,
a słowa tylko takie, od których ro-
bi się jaśniej i cieplej. W każdej
kobiecie niech potrafimy rozpoznać
Twoją siostrę i Tobie oddać w niej
pokłon.

s. Magdalena

ŚMIERĆ JAKO ROZSTRZYGAJĄCE
SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM

Antropologia chrześcijańska podkre-
śla z naciskiem, że człowiek podczas
swojego doczesnego życia „nie jest
w pełni sobą”. Dzieje się tak przede
wszystkim dlatego, że jako człowiek
jest ciągle marcelowskim homo via-
tor (symbol człowieka dążącego do
Boga). Jako stworzenie jest z natury
„w stawaniu się” i to „w stawaniu
się” coraz doskonalszym. Poza tym
i dlatego, że w swojej egzystencjal-
nej (życiowej) tęsknocie ciągle żyje
jak gdyby „przed sobą” i „poza so-
bą”, wybiegając w przyszłość i będąc

w ciągłym „napięciu” między tym
co jest i czym jest, a tym co będzie
i czym ma być. Doprowadza to do
tego, że człowiek doznaje pewnej
dezintegracji i nie przeżywa w peł-
ni swojego istnienia, jak również
nie realizuje w pełni swojej isto-
ty. Inaczej mówiąc – jest on ciągle
„niewykończony” i ciągle wzrasta
w doskonałości wewnętrznej, stając
się coraz bardziej sobą, coraz bar-
dziej pełnią osoby, w której znajdzie
swój kres ewolucja świata. Tę pełnię
jednak osiąga człowiek w tym mo-
mencie, kiedy jego doczesność nie
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ma już przed sobą „jutra”, lecz tyl-
ko ponad doczesne „dzisiaj”, czyli
w momencie śmierci. To nie rwący
potok górski – porównuje L. Boros –
ale spokojne górskie jezioro, głębo-
kie i przejrzyste, odbijające w sobie
cały wszechświat.

W momencie śmierci rozpoczyna
się życie, które jest nieustanną,
intensywnie przeżywaną teraźniej-
szością. Człowiek osiąga „totalną
jedność swojej istoty” i w absolutnej
utracie „zewnętrzności” odnajduje
pełną „wewnętrzność”. Przegrana
śmierci staje się wygraną życia. Zry-
wając doczesne, ciasne i ogranicza-
jące go więzy ze światem, człowiek
w śmierci nawiązuje nowy, ponad-
czasowy i niczym nie skrępowany
kontakt z całym wszechświatem.
„Unicestwienie” śmierci jest po pro-
stu nowym „narodzeniem”, „nowym
życiem” (por. Rz 6,4). Po raz pierw-
szy w dotychczasowej egzystencji

dochodzi człowiek do stanu pełnej
wolności i doskonałej świadomości.
Właśnie w momencie śmierci otwie-
ra się przed każdym człowiekiem
możliwość dla w pełni osobowego
aktu ludzkiego, urzeczywistniające-
go się w doskonałej wolności i świa-
domości.

Człowiek wyzbywszy się wszyst-
kiego, co ograniczało jego wolność
i świadomość i zaciemniało umysł,
może podejmować doskonałe, w peł-
ni personalistyczne decyzje. W mi-
sterium śmierci objawia się człowie-
kowi „to wszystko, czego w swych
poznaniach się domyślał, do czego
w swoim chceniu nieświadomie zdą-
żał, co w swoim miłowaniu w grun-
cie rzeczy brał w ramiona”. Przede
wszystkim jednak obejmuje jednym
aktem poznania i chcenia całe swoje
życie, jako jedność, i cały świat ja-
ko całość – przenika niejako do jego
„źródeł”. To „źródło świata”, ku któ-
remu schodzi człowiek w momencie
śmierci, zgodnie ze swoją istotą jest
otwarte na Chrystusa i przeniknięte
Nim jak gąbka wodą.

Czyli w śmierci wkracza człowiek
w ponad doczesny, transcendent-
ny świat przeniknięty Chrystusem.
Ten Kosmiczny Chrystus obejmuje
go zupełnie i przenika (por. Kol
1,17; Rz 8,19–22). W ten sposób
człowiek pełnią swojej istoty w mo-
mencie śmierci staje przed Panem.
Nie może się wycofać, nie może Go
ominąć. Musi stanąć przed Nim
i spojrzeć w Jego Oblicze. Ten
moment pełnej świadomości i do-
skonałej wolności, będący momen-
tem spotkania z Chrystusem, jest
jednocześnie chwilą rozstrzygającej
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decyzji. Po raz pierwszy i ostat-
ni ma każdy człowiek możliwość,
w stanie tak pełnej wolności i świa-
domości, podjąć ostateczną decyzję
wobec Chrystusa Pana – i to decyzję
pełną, doskonałą, wyrażającą całą
jego istotę, i dlatego rozstrzygającą
ostatecznie o jego wiecznym losie.

W całym dotychczasowym życiu by-
ły to decyzje niedoskonałe, niepełne,
nie angażujące całej istoty i nie obej-
mujące całej egzystencji człowieczej.
W momencie śmierci człowiek ma
możność podjęcia decyzji doskona-
łej, pełnej, niczym nie ograniczonej,
rozstrzygającej i dlatego wiecznej.
Zwłaszcza dla tych, którzy nigdy
dotąd nie mogli, lub nie mieli okazji,
spotkać się z Chrystusem i zetknąć
się z Jego nauką, moment śmierci
jest doskonałą okazją spotkania się
z Nim, poznania Go i zajęcia od-
powiedniej, rozstrzygającej postawy
wobec Niego.

Jeżeli wiara jest konieczna do zba-
wienia (Mk 16,16; J 3,18; 5,24; Hbr
11,6) i jeżeli wiara jest ostatecznie
w pełni osobową decyzją, to mo-
ment śmierci dla tych wszystkich,
którzy w doczesnym życiu nie mogli
z przyczyn obiektywnych, niezależ-
nych od nich, podjąć takiej decyzji
wiary, staje się rzeczywiście pierw-
szym i ostatnim momentem roz-
strzygającego spotkania z Panem.
Zdaniem niektórych teologów nic
nie stoi na przeszkodzie, aby w licz-
bie tych wszystkich umieścić także
dzieci, które umarły bez chrztu.

Tak więc „światłość prawdziwa
oświeca każdego człowieka” (J 1,9),
obojętnie czy już kiedyś zetknął się
świadomie z Chrystusem czy też nie.

Tu, w tym tajemniczym momencie,
w chwili śmierci, w jej „sercu”, czło-
wiek spotyka się z Nim, staje wobec
Niego i decyduje o swojej wieczno-
ści. Jest to z jednej strony wielka
szansa dla tych, którzy w pełni
wolności opowiedzą się za Nim, ale
z drugiej strony jest to straszliwa
chwila dla tych, którzy opowiedzą
się przeciw Niemu. W każdym razie
szansę wygrania wiecznego szczę-
ścia w Nim ma każdy bez wyjątku
człowiek i każdy bez wyjątku musi tę
szansę rozstrzygnąć sam w obliczu
Boga. Nie ma tu uprzywilejowa-
nych i pokrzywdzonych, wybranych
i pominiętych. Sprawiedliwość Bo-
ża ujawnia się tutaj w niezwykłym
blasku. A zatem wszystkie drogi
człowieka, czy on tego chce czy nie
chce, prowadzą w końcu do Chrystu-
sa, a śmierć pali wszystkie mosty za
człowiekiem. Pozostają tylko ci dwaj
– Chrystus i człowiek. Chrystus ja-
ko Bóg-Miłość w uwielbionym swoim
człowieczeństwie i człowiek w pełni
wolności i świadomości, decydujący
o swojej wieczności. W życiu do-
czesnym były „trzecie możliwości”,
tutaj są tylko dwie: „za” lub „prze-
ciw” Chrystusowi. Od tego momentu
człowiek będzie istniał w wieczno-
ści jako ten, który podjął określoną
decyzję. Cała jego wieczność bę-
dzie bytowym rozwojem, doskona-
łym rozwinięciem tego, co zostało
zadecydowane w momencie śmier-
ci. „Tak” powiedziane Chrystusowi
staje się niebem; powiedziane Chry-
stusowi „nie” jest piekłem. Dlatego
mądrość chrześcijańska każe się mo-
dlić za umierających: „Panie, racz
go dopuścić do tajemnicy pojedna-
nia z Tobą”. Istotnie – misterium
śmierci jest „tajemnicą pojednania”
z Panem.

ks. prof. R. Rogowski
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DEKALOG KOMUNIKOWANIA SIĘ

W wieku powszechnego komuni-
kowania się potrafimy prowadzić
przez Internet dialog z jakimś nie-
znajomym z Papui, ale z własnymi
dziećmi – już nie. Możemy dowie-
dzieć się, co się wydarzyło w Kabulu,
ale nie tego, co dzieje się w sercu
żony. Komunikaty są wszechobec-
ne, ale brak prostej recepty na
komunikowanie się.

1. Rodzina pozbawiona komuni-
kowania się – umiera. Kiedy się
nie rozmawia, w końcu nie ma się
sobie nawzajem nic do powiedzenia.
Gdy przestajemy na siebie patrzeć,
w końcu siebie nie zauważamy.
A wszystko to czyni się całkowi-
cie nieświadomie. Grzech pomija-
nia, tak mało brany pod uwagę, jest
najgorszy. To, co prowadzi do śmier-
ci rodziny, to nie kłótnie, trudności,
brak pieniędzy, to nie jest nawet nie-
wierność. To jest – przyzwyczajenie:
gdy już się na siebie nie patrzy, gdy
się nie rozmawia, nawet się ze sobą
nie kłóci.

2. Komunikowanie się pozwala na
zachowanie najważniejszych ele-
mentów życia rodzinnego: podziwu
i szacunku dla drugiej osoby.
Oto najpiękniejsze wyznanie miło-
ści: «Ofiarowuję ci całą moją uwagę,
bo jesteś dla mnie kimś ważnym».
Jeśli się ze sobą nie rozmawia,
w końcu nie dostrzega się wspa-
niałych cech drugiej osoby. Ci, któ-
rzy rozmawiają ze sobą, odkrywają
nieustannie w drugim wewnętrz-
ny skarb, a dzięki temu odkryciu

na nowo pojawia się miłość. Ko-
munikowanie się jest nieodzownym
duchowym uzupełnieniem harmonii
fizycznej.

3. Komunikowanie się jest przy-
jemnością. Umożliwia cudowne
momenty, których para małżeńska,
rodzina nie powinna się pozbawiać.

4. Równocześnie trzeba stwierdzić,
że musimy wszyscy uczyć się ko-
munikowania i że ta nauka wy-
maga wysiłku. Ruch duchowo-
ści rodzinnej (na przykład Equipes
Notre-Dame) zdecydowanie wyma-
ga od par małżeńskich, od człon-
ków rodziny praktyki comiesięczne-
go «wspólnego spotkania się przy
stole», by porozmawiać i zastanowić
się nad swym życiem uczuciowym
i duchowym. Doświadczenie wyka-
zuje, że wiele osób nie odczuwa tej
potrzeby po kilku latach, a nawet
już po kilku miesiącach. «Nie mamy
sobie nic do powiedzenia. Wszystko
już sobie powiedzieliśmy».

5. Aby komunikować się ze sobą,
trzeba wygospodarować trochę
czasu. Należy zwrócić uwagę na
zewnętrzne przeszkody: zmęczenie,
stres, telewizję... Trzeba znaleźć
szczególne chwile, wymyślić sym-
bole bogate w sens: pozostawiane
w różnych miejscach liściki, gdy
musi się wyjechać, symboliczne upo-
minki.
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6. Należy rozwijać cechy niezbęd-
ne do tego, by móc się komuni-
kować: konsekwencję, pokorę, pro-
stotę, potrzebne do zapewnienia in-
nym prawa do myślenia, do własne-
go odczuwania. Do tego, by pozwolić
żonie na stwierdzenie: «Mam dość
tych chłopaków. Są nieznośni!» Do
pozwolenia dzieciom na wyrażenie
niechęci do szkoły, lęku przed ko-
legami albo nauczycielami. Trzeba
koniecznie zwracać uwagę na niepo-
rozumienia, na nadmiar banalnych
rozmów, na używany w miejscach
publicznych język, któremu towa-
rzyszą zimne gesty i uściski oraz
czułości wywołujące ziewanie.

7. Należy pamiętać, że do komu-
nikowania się potrzeba dwóch
kluczy: słuchania i słowa. Aby
móc się komunikować, potrzebny
jest dobry nadawca i dobry odbior-
ca. Odbiorca umie słuchać, nadawca
umie mówić. Ale drzwiami pro-
wadzącymi do udanej komunikacji
jest wola akceptacji, która powstaje
w klimacie otwartości na pozosta-
łych członków rodziny. To prowadzi
do dyspozycyjności, do umiejętności
doceniania drugiej osoby, ofiarowa-
nia jej czasu, na jaki zasługuje. Zbyt
często dzieci są przekonane, że ich
rodzice są pochłonięci problemami
ważniejszymi od ich osobistych pro-
blemów. «Mamusiu, czy kiedyś uda
nam się porozmawiać ze sobą długo,
przez całą noc i następny dzień?»

8. Komunikowanie się jest umie-
jętnością dekodowania. Gdy ktoś
mówi: «Posłuchaj mnie!», mówi wła-
ściwie: «Zrozum mnie!» Ilu ojców
odpowiada atakiem na irytującą

agresywność syna, zamiast zadać
sobie pytanie, czy ta agresywność
nie jest czasem znakiem wielkiego,
ukrytego cierpienia, które należa-
łoby ujawnić. W trudnym świecie
dziecko jest bombardowane przez
środowisko i media najprzeróżniej-
szymi i najbardziej szkodliwymi
przesłaniami. Jak pomóc mu w za-
stanowieniu się, w nabyciu kryty-
cyzmu, jeśli nie za pośrednictwem
cierpliwego i pełnego szacunku dia-
logu?

9. Komunikowanie się – to jest
również okazywanie zrozumienia.
Słuchanie nie zawsze oznacza mil-
czenie. Jak trudno jest mówić,
gdy nie słyszy się odpowiedzi!
«Mam tego dość; tylko ja ciągle
mówię! Chyba w końcu przestanę.
Na nic zda się to moje mówienie, bo
on nie odpowiada, jakby mnie nie
słyszał. Czuję się bardziej samotna
niż przedtem!» – mówi pewna ko-
bieta. Osoba żebrząca o słowa czuje
ogromną potrzebę dialogu, na mia-
rę głębokiego pragnienia miłości.
Często przyczyną tego są frustracje
z okresu dzieciństwa. «Jako dziew-
czynka oczekiwałam bardzo na sło-
wa ojca. Dzisiaj czekam na słowa
męża» – stwierdza ze smutkiem
inna kobieta.

10. Prawdziwe komunikowanie się
jest «oddaniem wspólnocie tego, co
się ma najlepszego». Dla chrześcijan
jest czymś więcej: jest stawaniem
się zwierciadłem doskonałego, cał-
kowitego, niewysłowionego komu-
nikowania się Najświętszej Trójcy.

Bruno Ferrero
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ANTYKONCEPCJA – LEKCEWAŻONE ZŁO

7 XII 2014 r. na spotkanie z ro-
dzicami dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. i z rodzicami
kandydatów do bierzmowania za-
prosiliśmy pracowniczkę Diecezjal-
nej Poradni Rodzinnej, nauczycie-
la naturalnych metod planowania
rodziny (NPR), panią Lidię Dawi-
dowicz wraz z mężem do prze-
prowadzenia nauki przypominającej
nauczanie Kościoła w sprawach rela-
cji małżeńskich. Głównym tematem
była czystość małżeńska i wykrocze-
nia przeciwko tej czystości w postaci
antykoncepcji. Niestety część rodzi-
ców nie chciała tego nauczania do
końca wysłuchać.

Bóg stworzył świat i wszystko co
stworzył było dobre. Bóg stworzył
Adama, a następnie Ewę. Bez niej
pierwszy człowiek czuł się samotny
i bezradny. „Bądźcie płodni i roz-
mnażajcie się, abyście zaludnili zie-
mię i czynili ją sobie poddaną” (Rdz.
1,28) – to pierwsze polecenie, jakie
Bóg kieruje do kobiety i mężczyzny
na początku historii ludzkości. Płod-
ność jest więc darem i zadaniem,
a małżonkowie stają się wolnymi
i odpowiedzialnymi współpracowni-
kami Boga Stwórcy. Bóg ustano-
wił nierozerwalny związek między
dwoma znaczeniami stosunku mał-
żeńskiego. Pierwsze to budowanie
jedności małżonków (więzi między
małżonkami), a drugie to rodziciel-
stwo (prokreacja). Nie wolno czło-
wiekowi tego podwójnego znaczenia
samowolnie rozdzielać. Świadome
sprzeciwianie się choćby jednemu

z tych celów jest czynem wewnętrz-
nie złym, stojącym w sprzeczności
z prawem naturalnym.

Papież Paweł VI w encyklice „Hu-
manae Vitae” (H.V.) z 1968 roku
pisze: miłość małżonków domaga
się od nich, aby poznali należycie
swoje zadanie w dziedzinie odpowie-
dzialnego rodzicielstwa. Ponieważ
dziś słusznie kładzie się na nie tak
wielki nacisk, dlatego musi ono być
należycie rozumiane. Rozpatrzyć je
przeto należy pod różnymi, ściśle
ze sobą powiązanymi i słusznymi
aspektami.

Biorąc najpierw pod uwagę procesy
biologiczne, odpowiedzialne rodzi-
cielstwo oznacza znajomość i po-
szanowanie właściwych im funkcji,
rozum człowieka bowiem odkrywa
w zdolności dawania życia prawa
biologiczne, które są częścią osoby
ludzkiej.

Następnie, gdy chodzi o wrodzo-
ne popędy i namiętności, to od-
powiedzialne rodzicielstwo oznacza
konieczność opanowania ich przez
rozum i wolę.

Jeżeli zaś z kolei uwzględnimy wa-
runki fizyczne, ekonomiczne, psycho-
logiczne i społeczne, należy uznać, że
ci małżonkowie realizują odpowie-
dzialne rodzicielstwo, którzy kieru-
jąc się roztropnym namysłem i wiel-
kodusznością, decydują się na przy-
jęcie liczniejszego potomstwa, albo
też, dla ważnych przyczyn i przy
poszanowaniu nakazów moralnych,
postanawiają okresowo lub nawet
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na czas nieograniczony, unikać zro-
dzenia dalszego dziecka.

Powyższy dokument Kościoła jasno
wskazuje również na to, że nikt mał-
żonkom nie może narzucać decyzji
co do ilości posiadanego potomstwa
i czasu w jakim ma ono przyjść na
świat.

Jednocześnie Kościół naucza, że
konieczną jest rzeczą, aby każdy
akt małżeński zachował swoje we-
wnętrzne przeznaczenie do przeka-
zywania życia, choć wiadomo, że nie
każde zbliżenie małżeńskie prowa-
dzi do zapoczątkowania życia.

Antykoncepcja sprzeciwia się Bogu,
gdyż sprzeciwia się danej nam od
Boga naturze rzeczy. Związek mię-
dzy seksualnością, a przekazywa-
niem życia został ustanowiony przez
Stwórcę, a nie wprowadzony przez
„zacofany” Kościół. Właśnie dlate-
go, „jest wewnętrznie złe wszelkie
działanie, które – czy to w przewidy-
waniu aktu małżeńskiego, podczas
jego spełniania, czy w rozwoju jego
naturalnych skutków – miałoby za
cel uniemożliwienie poczęcia” (H.V.).

Człowiek ma możliwość, by być na
tyle wolnym wobec popędów i in-
stynktów, a także na tyle świado-
mym swoich zachowań i swojej płod-
ności, że jest w stanie w świadomy
i odpowiedzialny sposób kierować
sferą seksualną. Sięganie po środki
antykoncepcyjne jest zawsze poraż-
ką człowieka. Oznacza rezygnację
z wolności i odpowiedzialności, z pa-
nowania nad własnym ciałem i popę-
dem seksualnym. Warunkiem doj-
rzałej miłości małżeńskiej jest
zdolność do współżycia seksualnego,

a z drugiej strony, umiejętność pano-
wania nad popędami i zachowanie
abstynencji seksualnej.

Stosowanie środków antykoncepcyj-
nych to postawa naganna ze względu
na to, że:

� wszystkie jej formy są szkodli-
we dla zdrowia (ogromne szkody
powodują tabletki hormonalne –
środek stosowany najczęściej),

� oznacza rezygnację człowieka
z kierowania sferą seksualną
w sposób świadomy i wolny,

� antykoncepcja oszukuje, bo nie za-
bezpiecza przed niechcianym po-
częciem czy chorobami wenerycz-
nymi. Tym bardziej nie chroni
przed wyrzutami sumienia, grze-
chem, upokorzeniem, poczuciem
krzywdy, przed zerwaniem wię-
zi z Bogiem, z bliskimi ludźmi
i z samym sobą,

� jest zbędna, gdyż można stosować
metody, które nie szkodzą zdrowiu
i nie budzą zastrzeżeń moralnych.
Badania statystyczne pokazują, że
metody naturalne (np. objawo-
wo-termiczna, Bilingsa, Rötzera),
mają skuteczność porównywalną
lub lepszą od najskuteczniejszych
metod antykoncepcyjnych.

Często przemilcza się również to,
że część z tych metod jest przyczy-
ną zabijania dzieci (środki hormo-
nalne, wkładki wewnątrzmaciczne).
Kolejne generacje tabletek antykon-
cepcyjnych w coraz większym stop-
niu obok działania antykoncepcyj-
nego (wstrzymywanie owulacji) ma-
ją działanie wczesnoporonne (nie-
dopuszczanie do zagnieżdżenia się
poczętego dziecka).
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Zło antykoncepcji wynika również
z faktu, że prowadzi ona do aborcji
planowanej. Według badań seksuolo-
gów z Edynburga, aż 75% wszyst-
kich przypadków aborcji dokonują
te kobiety, które stosują antykon-
cepcję.

Po antykoncepcję sięga ktoś, kto
podporządkowuje się swojemu popę-
dowi, nie chce panować nad swoim
zachowaniem, lecz próbuje panować
nad niechcianymi konsekwencjami
tegoż zachowania. Środki te nie
są konieczne do odpowiedzialnego
rodzicielstwa, a ułatwiają demorali-
zację i wyuzdanie seksualne. „Na-
leży również obawiać się i tego, że
mężczyźni, przyzwyczaiwszy się do
stosowania praktyk antykoncepcyj-
nych, zatracą szacunek dla kobiet
i lekceważąc ich psychofizyczną rów-
nowagę, sprowadzą je do roli narzę-
dzia, służącego zaspokajaniu swojej
egoistycznej żądzy, a w konsekwencji
przestaną je uważać za godne sza-
cunku i miłości towarzyszki życia”
(H.V.).

Znajomość cyklu płodności pa-
ry ludzkiej pozwala na regular-
ne współżycie seksualne z zacho-
waniem odpowiedzialnego rodziciel-
stwa (bez sięgania po antykoncep-
cję). Nie ryzykuje się tu zdrowia
i życia.

Płodność nie jest chorobą, którą
trzeba leczyć, a tabletki antykoncep-
cyjne nie są lekami, które przywra-
cają zdrowie. To zbędne hormony,
które niszczą organizm kobiety, a po-
nadto zaburzają jej równowagę emo-
cjonalną. „Kto stosuje antykoncep-
cję ten nie radzi sobie z kierowaniem
seksualnością i potrzebuje solidnego

wychowania, a nie jakiegoś «leku»
przeciw płodności” (ks. M. Dziewiec-
ki – „Kocham, więc...”).

Antykoncepcja jest źródłem nerwic.
Nawet niewielkie i ukryte konflikty
małżeńskie pod wpływem antykon-
cepcji przybierają na sile i zaostrzają
się. Antykoncepcja uderza w godność
współmałżonka, kształtuje postawę
wrogości wobec dziecka, osłabia ży-
cie religijne i oddala od Boga. Decy-
dując się na antykoncepcję, człowiek
wyrządza krzywdę sobie, współmał-
żonkowi i swojej rodzinie. Działa
przeciw jedności, miłości i wierności
małżeńskiej. Trwa w grzechu cięż-
kim, zamykając sobie tym samym
źródło nadprzyrodzonych łask, pły-
nących z sakramentu małżeństwa.
Oddala się od Boga, staje się ozię-
bły religijnie, a swoje małżeństwo
i rodzinę wystawia na poważne za-
grożenia, z rozpadem małżeństwa
włącznie.

Naturalne Planowanie Rodziny oka-
zuje się wspaniałym strażnikiem
małżeństwa i ochroną przed rozwo-
dem – świadczą o tym wyniki niektó-
rych badań nad wpływem stosowa-
nia antykoncepcji i NPR na trwałość
związków małżeńskich. Analizy da-
nych na ten temat podjął się jeden
z najwybitniejszych światowych so-
cjologów i ekonomistów, dr Robert
Lerner z Uniwersytetu w Chica-
go. Procedura badawcza wymagała
nie tylko opracowania wyników do-
starczonych danych, ale dodatkowo
porównania uzyskanych wyników
z dwoma największymi raportami
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rządowymi, w których responden-
tom zadano podobne pytania. Anali-
za porównawcza wyników jasno po-
twierdziła, że wśród małżeństw sto-
sujących metody naturalne wskaź-
nik rozwodów jest wielokrotnie niż-
szy – wynosi tylko 0,2% (w porów-
naniu do około 55% w tzw. ogólnej
populacji).

Małżonków potrzebujących przypo-
mnienia w zakresie metod natural-
nych zapraszamy do naszej Poradni
Rodzinnej w każdy wtorek, po Mszy
św. lub do Poradni Diecezjalnej. Dla
małżeństw wszelkie porady są bez-
płatne.

„Kto natomiast korzysta z daru
miłości małżeńskiej z poszanowa-
niem praw przekazywania życia,
ten uznaje, że nie jest panem źró-
deł życia, ale raczej sługą planu
ustalonego przez Stwórcę” (H.V.).

Katarzyna Brzózka

W artykule korzystałam z następu-
jących materiałów:

� encyklika „Humanae Vitae”
Pawła VI,

� ks. Marek Dziewiecki, „Kocham,
więc...”,

� Paweł Wosicki, „Dlaczego anty-
koncepcja niszczy małżeństwo”.

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

Po wyborach samorządowych 16 li-
stopada 2014 r. radni gminni VII
kadencji na stanowisko Przewodni-
czącego Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie wybrali Zbigniewa Leszczyń-
skiego z Sobowidza. Jego zastępcą
został Józef Sroka z Trąbek Wiel-
kich. Powołano także komisje stałe
Rady Gminy: 10-osobową Komisję
Ekonomiczną i Rozwoju Gospodar-
czego, której przewodniczącym zo-
stał Marian Płotka z Sobowidza;
7-osobową Komisję Kultury, Oświa-
ty, Sportu i Zdrowia z przewodniczą-
ca Anną Stosio z Gołębiewa Wiel-
kiego, 5-osobową Komisję Rolnic-
twa, Ochrony Środowiska i Spraw
Społecznych, której przewodniczy
Mariola Łabędzka z Gołębiewka
oraz 3-osobową Komisję Rewizyj-
ną z przewodniczącym Markiem
Czerwińskim z Mierzeszyna.

***

W grudniu 2014 r. rozpoczęła się
budowa sieci gazu ziemnego we
wsi Trąbki Wielkie. Wykonawcą tej
inwestycji jest Przedsiębiorstwo In-
żynieryjno-Budowlane INREM Sp.
z o. o. z Gdańska. Roboty powinny
być wykonane do końca czerwca
2015 r. Po tym terminie wszyscy
chętni będą mogli wykonać przyłą-
cze gazowe do swojej posesji.

***

W dniach 18 i 19 grudnia 2014 r.
w szkołach podstawowych w Trąb-
kach Wielkich i Czerniewie oraz
w gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich wystawiono coroczne jasełka
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Oprac. S. D.
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Jasełka w trąbkowskim gimnazjum, fot. A. Gralla

Jasełka w Szkole Podstawowej w Czerniewie, fot. S. Dziemiński
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Jasełka w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich, fot. M. Rysiewicz

Budowa sieci gazu ziemnego w Trąbkach Wielkich
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INTENCJE MSZY ŚW. – styczeń 2015

W dniach od 1 do 31 stycznia 2015
w kościele w Trąbkach Wielkich
odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Stefanię
Ulenberg.

1. 700: Za śp. Ryszarda Skowrona

830, Czerniewo: Za śp. Dio-
nizego Szynkę

1000: Za śp. Stefanię Ulenberg
(greg.)

1115: O Boże błogosławieństwo
dla Katarzyny Brzózki
w urodziny

1800: Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

2. Za śp. Juliana Morawskiego

3. O zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Renaty Karcz
w 75. urodziny (int. dzieci,
wnuków i prawnuków)

4. 700: Za śp. Juliana
Morawskiego

830, Czerniewo: Za śp. Sta-
nisławę, Józefa, Stanisława
i Władysława Szostków

1000: Za śp. Stefanię Ulenberg
(greg.)

1115: Za śp. Gabriela Łyczaka

1800: Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

5. Za śp. Juliana Morawskiego

6. 700: Za śp. Juliana
Morawskiego

1000: O łaskę adopcji dziecka

1115: Dziękczynna za
owoce rekolekcji rodzin
z Domowego Kościoła i o dalsze
błogosławieństwo

1800: Za śp. Stefanię Ulenberg
(greg.)

7. O zdrowie dla Czesławy
Miecznikowskiej

8. Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

9. Za śp. Romualda Jakubowskie-
go (8. rocznica śmierci)

10. Za śp. Genowefę (16. rocznica
śmierci) i Romana Karczów
oraz zmarłych z tej rodziny

11. 700: Za śp. Stefanię Ulenberg
(greg.)

830, Czerniewo: Za śp. Dio-
nizego Szynkę

1000: Za śp. Stanisławę Wal-
czewską (8. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

12. Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

15. Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

16. Za śp. Stanisława Karcza oraz
zmarłych z tej rodziny
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17. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Natalii
i Henryka Matuszkiewiczów
w 50. rocznicę sakramentu
małżeństwa

18. 700: Za śp. Stefanię Ulenberg
(greg.)

1115: Za śp. Henryka Żeligow-
skiego (14. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

22. Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

24. Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

25. 700: Za śp. Jadwigę (10. rocz-
nica śmierci) i Stanisława
Dorniaków

1000: Za śp. Stefanię Ulenberg
(greg.)

1115: Za śp. Joannę Borkowicz
(4. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Bogumiła
Szczukowskiego

28. Za śp. Stefanię Ulenberg (greg.)

Czerniewo: Za śp. Krzysztofa
Kempika (urodziny)

31. a) Za śp. Klarę Sławińską
i Krystynę Datta

b) Za śp. Stefanię Ulenberg
(zakończenie Mszy św.
gregoriańskiej)
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Na radosne Święta Bożego Narodzenia
składamy naszym drogim Duszpasterzom
i Współparafianom najserdeczniejsze, z głę-
bi serca płynące życzenia. Niech gwiazda
betlejemska opromieni Bożym blaskiem
wszystko co trudne, pełne troski i niepoko-
ju, a Nowy 2015 Rok niech będzie dla Was
znakiem błogosławieństwa Bożej Dzieciny.

Redakcja

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
3 stycznia: Oliwia Katarzyna Surma;
5 stycznia: Dominik Mateusz Piotrowski.

Rocznice sakramentu małżeństwa
29 stycznia: 15. roczn. s. m. Justyny (z d. Jasińskiej) i Macieja Czerwińskich
21 stycznia: 20. roczn. s. m. Małgorzaty (z d. Burczyk) i Dariusza Bukowskich
21 stycznia: 20. roczn. s. m. Jowity (z d. Jurkowskiej) i Mieczysława Gzellów
26 stycznia: 35. roczn. s. m. Teresy (z d. Tkaczyk) i Grzegorza Baumgartów
17 stycznia: 50. roczn. s. m. Natalii i Henryka Matuszkiewiczów

ODESZLI DO PANA

4 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Andrzeja Szuty
9 stycznia: pierwsza rocznica śmierci śp. Barbary Chajewskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


